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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis ir pārskatīt un apkopot spēkā esošos tiesību aktus par stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem un to īstenošanas noteikumus, uzlabot regulas teksta uztveramību, 
kā arī pielāgot to jaunajiem sasniegumiem tehniskās attīstības jomā un PTO noteikumiem.

Ar priekšlikumu tiek ieviestas trīs dažāda veida stipro alkoholisko dzērienu kategorijas atkarībā
no katra veida dzērienu sastāvā esošajām izejvielām un pievienotajām aromatizējošām vielām. 
Tomēr ierosinātā klasifikācija rada zināmas problēmas: tā var radīt sajukumu tāpēc, ka daži 
stipro alkoholisko dzērienu veidi var ietilpt vairākās kategorijās. Pamatota un piemērota 
alternatīva būtu visu stipro alkoholisko dzērienu marķēšana, pamatojoties uz sastāvdaļu 
sarakstu, kas atbilst sastāvdaļu sarakstiem, kuri tiek pieprasīti attiecībā uz citiem pārtikas 
produktiem saskaņā ar Marķēšanas direktīvu.

Turklāt Komisija ierosina mainīt procedūru attiecībā uz turpmākajiem tiesību aktu grozījumiem 
šajā jomā, lai nākotnē šīs regulas pielikumus varētu grozīt, pamatojoties uz pārvaldības 
komitejas procedūru.

Stipro alkoholisko dzērienu nozarei nepiemēro 1992. gada 14. jūlija Padomes 1992. gada 14. j
ūlija Regulu (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogr
āfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību.  Tāpēc Komisijas priekšlikum
ā ir ietverti atsevišķi noteikumi attiecībā uz ģeogrāfisko nosaukumu definīciju, aizsardzību un 
reģistrāciju, kuri ir pielāgoti starptautiskajiem standartiem.

Ir apsveicama ģeogrāfisko nosaukumu sistēmas atjaunināšana un grozīšana nolūkā to saskaņot 
ar PTO, kā arī priekšlikums izveidot vienkāršu un pārredzamu procedūru I un III pielikuma 
grozīšanai. Stipro alkoholisko dzērienu regulatīvās komitejas uzdevums ir pielāgot un atjaunin
āt atbilstīgos tiesību aktus, un tādēļ atzinuma sagatavotājs uzskata regulatīvās komitejas proced
ūru par vispiemērotāko.

Pašreiz spēkā esošie noteikumi neparedz nekādas īpašas prasības attiecībā uz izejvielām, kas j
āizmanto tā degvīna ražošanā, kuru var izgatavot no etilspirta. Komisijas priekšlikumā ir saglab
āta šī definīcija un kā jauns elements ierosināts uz produkta etiķetes norādīt izmantotās 
izejvielas.

Jau sen tika izteikta vēlme izstrādāt precīzāku tradicionāli no graudiem vai kartupeļiem 
izgatavojamā degvīna definīciju. Tas atbilst tām īpašajām prasībām attiecībā uz izejvielām, 
kuras piemēro daudziem citiem stipro alkoholisko dzērienu veidiem, piemēram, rumam, 
viskijam utt. Drīzāk būtu nevis tikai jāierosina izveidot degvīna sastāvdaļu sarakstu, bet gan j
āievieš horizontāli noteikumi visu veidu stipro alkoholisko dzērienu etiķetēšanai, lai patērēt
ājiem tiktu sniegta skaidra un precīza informācija par tajos izmantotajām sastāvdaļām.
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1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju iekļaut ziņojumā šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 11. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas l
īgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas l
īgumu un jo īpaši tā 37. un 95. pantu,

Pamatojums

Stiprie alkoholiskie dzērieni ir nozīmīgs Kopienas lauksaimniecības produkts, tāpēc juridiskaj
ā pamatā būtu jāiekļauj arī 37. pants.

Grozījums Nr. 21.a apsvērums (jauns)

(1.a) Stiprie alkoholiskie dzērieni ir 
Kopienas lauksaimniecībai nozīmīgs noieta 
tirgus, lielā mērā pateicoties šo produktu 
labajai reputācijai Kopienā un pasaules 
tirgū. Šī reputācija ir saistīta ar tradicion
ālo produktu kvalitātes līmeni, un tāpēc 
minētā noieta saglabāšanas nolūkā ir j
āaizsargā šo produktu raksturīgās iezīmes.

Pamatojums

Ja reputācija un tradīcijas ir kvalitātes elementi, tās ir jāaizsargā, it īpaši gadījumos, kad tiek 
ņemta vērā KLP virzība uz tirgu un globalizācijas intensifikāciju, kas paredz visu iespējamo 
lauksaimniecības produkcijas noieta tirgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 33. apsvērums
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(3) Lai panāktu pastiprinātu sistemātisku 
pieeju tiesību aktiem, kas attiecas uz 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, š
ādus dzērienus jāklasificē trijās kategorijās 
saskaņā ar skaidri noteiktiem ražošanas un 
etiķetēšanas kritērijiem.

svītrots

Pamatojums

Šī klasifikācija nav ne loģiska, ne noderīga, un tikai rada pārpratumus, jo termins „stiprie 
alkoholiskie dzērieni” parādās visās trijās kategorijās.

Grozījums Nr. 45. apsvērums

(5) Konkrēti etilspirtam, ko izmanto stipro 
alkoholisko dzērienu ražošanai, jābūt tikai 
lauksaimnieciskas izcelsmes, lai apmierinātu 
patērētāju prasības un atbilstu tradicionālajai 
praksei. Tas arī nodrošinās lauksaimniecības 
pamatproduktu noietu.

It īpaši jāuzsver, ka etilspirts, ko izmanto 
stipro alkoholisko dzērienu ražošanai, arī
turpmāk būs tikai lauksaimnieciskas 
izcelsmes produkts, lai apmierinātu patērētāju 
prasības un atbilstu tradicionālajām metod
ēm. Tas nodrošinās arī lauksaimniecības 
pamatproduktu noietu.

Pamatojums

Jāprecizē, ka pašreiz saskaņā ar spēkā esošo regulu var izmantot tikai lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu.

Grozījums Nr. 57. apsvērums

(7) Lai stipro alkoholisko dzērienu kvalitāte 
un daudzveidība šajā sektorā būtu augstā l
īmenī, dalībvalstīm jāpieņem stingrāki 
noteikumi vai noteikumi papildus tiem, kas 
noteikti šajā regulā, attiecībā uz to stipro 
alkoholisko dzērienu ražošanu, 
nosaukumu, noformējumu un īpašu etiķetē
šanu, kas ražoti šo dalībvalstu teritorijā.

svītrots

Pamatojums

Šis Komisijas priekšlikuma punkts ne tikai rada konkurences izkropļojuma risku, bet arī ir 
pretrunā ar regulas mērķi, kas paredz saskaņot dalībvalstu atbilstīgo tiesisko regulējumu.
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Grozījums Nr. 613. apsvērums

(13) Pāreja no noteikumiem, kas paredzēti 
Regulā (EEK) Nr. 1576/89, uz tiem, kas 
paredzēti šajā regulā, varētu radīt grūtības, 
kas nav apskatītas šajā regulā. Tādēļ jāparedz 
noteikums, kas Komisijai ļautu pieņemt 
vajadzīgos pārejas pasākumus. Bez tam 
Komisijai jābūt pilnvarotai risināt stipro 
alkoholisko dzērienu sektoram raksturīgas 
praktiskas problēmas,

(13) Pāreja no noteikumiem, kas paredzēti 
Regulā (EEK) Nr. 1576/89, uz tiem, kas 
paredzēti šajā regulā, varētu radīt grūtības, 
kas nav apskatītas šajā regulā. Tādēļ jāparedz 
noteikums, kas Komisijai ļautu pieņemt 
vajadzīgos pārejas pasākumus, (svītrojums)

Pamatojums
Komisija piešķir sev neierobežotas pilnvaras risināt jautājumus, kuras tā dēvē par ,,praktisk
ām problēmām”. Priekšlikumā nav paredzēti nekādi noteikumi attiecībā uz Eiropas Komisijas 
darbību. Tādēļ šis teikums jāsvītro.

Grozījums Nr. 71. panta 1. daļas c) apakšpunkts

c) kuru minimālā spirta tilpumkoncentrācija 
ir 15 % un maksimālā – 80 %;

c) kuru minimālā spirta tilpumkoncentrācija 
ir 15 % un maksimālā — 96 %, pastāvot iesp
ējai piemērot šīs regulas pielikumos, it īpaši 
II pielikuma 41. punktā, paredzētos izņ
ēmumus no šīm vērtībām;

Pamatojums

Minētajos pielikumos paredzēti izņēmumi no šīm vērtībām, it īpaši attiecībā uz liķieri ar olu 
un olu liķieri.

Grozījums Nr. 81. panta 1. daļas d) apakšpunkta i) daļas 2. ievilkums

- mērcējot augu vielas, un/vai - mērcējot augu vielas lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtā un/vai 
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātā, 
un/vai stipros alkoholiskos dzērienos šīs 
regulas nozīmē, un/vai

Pamatojums

„Mērcēšana” ir atmiekšķēšanas process, iemērcot šķidrumā, taču pati par sevi minētā frāze 
nav adekvāta un pamatota „stipra alkoholiskā dzēriena” definīcija, ja šo šķidrumu neprecizē, 
izmantojot ierosinātos terminus. (Regulas Nr. 1576/89 1. panta 2. punktā iegūts līdzīgs rezult
āts, apvienojot 2. un 3. ievilkumā ierosinātos noteikumus.)

Grozījums Nr. 92. panta 1. daļa
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Etilspirtam, ko izmanto stipro alkoholisko dz
ērienu un visu to sastāvdaļu gatavošanai, 
nedrīkst būt cita izcelsme kā
lauksaimnieciska.

Etilspirtu, ko izmanto stipro alkoholisko dz
ērienu un visu to sastāvdaļu gatavošanai, dr
īkst iegūt tikai no Līguma I pielikumā
uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem.

Pamatojums

Etilspirta izcelsmes ierobežojums līdz lauksaimnieciskai izcelsmei nav pietiekams. Jānosaka 
precīzs ierobežojums, lai novērstu, piemēram, alus spirta izmantošanu.

Grozījums Nr. 102. panta 2. daļa

Etilspirtam, ko izmanto stipro alkoholisko dz
ērienu gatavošanai lietoto krāsvielu, aromatiz
ētājvielu vai citu atļauto piedevu atšķaidī
šanai vai šķīdināšanai, jābūt 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtam.

Etilspirtam, ko izmanto stipro alkoholisko dz
ērienu gatavošanai lietoto krāsvielu, aromatiz
ētājvielu vai citu atļauto piedevu atšķaidī
šanai vai šķīdināšanai, jābūt iegūtam no L
īguma I pielikumā uzskaitītajiem 
lauksaimniecības produktiem.

Pamatojums

Etilspirta izcelsmes ierobežojums līdz lauksaimnieciskai izcelsmei nav pietiekams. Jānosaka 
precīzs ierobežojums, lai novērstu, piemēram, alus spirta izmantošanu.

Grozījums Nr. 112. panta 3. daļa

Atkarībā no šīs regulas II pielikumā izklāst
ītajiem specifisko produktu ierobežojumiem 
etilspirtam jābūt iegūtam no Līguma
I pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem.

Pastāvot iespējai piemērot šīs regulas 
II pielikumā atsevišķiem produktiem
noteiktos ierobežojumus, lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtam jāatbilst šīs regulas
I pielikuma 3. punktā izklāstītajiem krit
ērijiem.

Pamatojums

Atsauce uz I pielikumu ir nepieciešama, lai nodrošinātu vienota augstas kvalitātes standarta 
ievērošanu.

Grozījums Nr. 123. pants

Stipro alkoholisko dzērienu kategorijas svītrots

Stipros alkoholiskos dzērienus klasificē š
ādi:

a) „spirti”– II pielikuma A kategorijā
uzskaitītie produkti;
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b) „specifiskie stiprie alkoholiskie dzērieni”
– II pielikuma B kategorijā uzskaitītie 
produkti;

c) „citi stiprie alkoholiskie dzērieni” – II 
pielikuma C kategorijā uzskaitītie produkti.

Pamatojums

Šī klasifikācija nav ne loģiska, ne noderīga, un tikai rada pārpratumus, jo termins „stiprie 
alkoholiskie dzērieni” parādās visās trijās kategorijās.

Grozījums Nr. 134. pants

Vispārīgi noteikumi attiecībā uz stipro 
alkoholisko dzērienu kategorijām

svītrots

1. Neskarot īpašos noteikumus, kas paredz
ēti attiecībā uz katru no produktiem, kuri 
uzskaitīti II pielikuma A kategorijā, 
„spirti”:

a) tiek ražoti ar spirta fermentācijas un 
destilācijas palīdzību tikai no izejvielām 
saskaņā ar definīcijām II pielikumā;
b) nesatur pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);

c) nesatur aromatizētājvielas, izņemot dab
īgās aromatizētājvielas un preparātus, kā
noteikts Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 2. 
punkta b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā;

d) tiek saldināti tikai, lai piešķirtu 
galaprodukta garšu, saskaņā ar šīs regulas 
I pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām un ņemot vērā dalībvalstu attiec
īgos tiesību aktus.

2. Neskarot īpašos noteikumus, kas paredz
ēti attiecībā uz katru no produktiem, kuri 
uzskaitīti II pielikuma B kategorijā, 
„specifiskie stiprie alkoholiskie dzērieni”
var:

a) būt iegūti no jebkuriem Līguma I 
pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem;
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b) saturēt pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);

c) saturēt dabīgās vai dabīgajām identiskas 
aromatizētājvielas un preparātus, kā
noteikts Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 2. 
punkta b) apakšpunkta i) un ii) daļā un 1. 
panta 2. punkta c) apakšpunktā;

d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un pras
ībām.
3. Neskarot īpašos noteikumus, kas paredz
ēti produktiem, kuri ietilpst II pielikuma C 
kategorijā, „citi stiprie alkoholiskie dz
ērieni” var:
a) būt iegūti no jebkuriem Līguma I 
pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem un/vai pārtikas vielām, kas 
paredzētas lietošanai pārtikā;
b) saturēt pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);

c) saturēt aromatizētājvielas un preparātus, 
kas definēti Direktīvā 88/388/EEK;
d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un pras
ībām.

Pamatojums

Šī klasifikācija nav ne loģiska, ne noderīga, un tikai rada pārpratumus, jo termins „stiprie 
alkoholiskie dzērieni” parādās visās trijās kategorijās.

Grozījums Nr. 145. pants

Dalībvalstis var izdot noteikumus, kas ir 
stingrāki vai papildina II pielikuma 
noteikumus par to stipro alkoholisko dz
ērienu ražošanu, nosaukumu, etiķetēšanu, 
iepakojumu un noformējumu, kuri tiek ražoti 
to teritorijā, ciktāl tie ir savietojami ar 
Kopienas tiesību aktiem.

Dalībvalstis var izdot noteikumus, kas ir 
stingrāki vai papildina III pielikuma 
noteikumus par to stipro alkoholisko dz
ērienu ražošanu, nosaukumu, etiķetēšanu, 
iepakojumu un noformējumu, kuri tiek ražoti 
to teritorijā, ciktāl tie ir savietojami ar 
Kopienas tiesību aktiem.
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Pamatojums

Jaunajos ES tiesību aktos par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem vajadzētu saglabāt kop
īgu un vienotu prasību izveides principu attiecībā uz tiem stiprajiem alkoholiskajiem dz
ērieniem, kas ražoti Kopienas teritorijā. Priekšlikuma 5. pantā paredzētā iespēja brīvi regulēt 
šīs prasības ar dalībvalstu tiesību aktu palīdzību diezgan ātri novestu pie daudzām atsevišķām 
stipro alkoholisko dzērienu definīcijām, kas atšķirtos atkarībā no izcelsmes valsts. Šis priek
šlikums ir pretrunā ar nodomu izstrādāt kopīgus un vienotus noteikumus attiecībā uz Padomes 
Regulā Nr. 1576/89 definēto stipro alkoholisko dzērienu definīciju un aprakstu. Dalībvalstu 
kompetencē paliktu tikai noteikumi attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Grozījums Nr. 157. panta 1. punkts

1. Stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas 
atbilst II pielikuma A un B kategorijas 
specifikācijām, jābūt šiem produktiem pieš
ķirtajam tirdzniecības nosaukumam. 

1. Uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kas atbilst II pielikumā (svītrojums) uzskait
īto produktu specifikācijām, jābūt norādītam
šiem produktiem piešķirtajam tirdzniecības 
nosaukumam. 

Grozījums Nr. 167. panta 2. punkts

2. Stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kas atbilst II pielikuma C kategorijas 
specifikācijām, jābūt tirdzniecības 
nosaukumam „stiprais alkoholiskais dz
ēriens”. Šo tirdzniecības nosaukumu nedr
īkst papildināt, koriģēt vai mainīt.

svītrots

Grozījums Nr. 177. panta 3. punkts

3. Ja stiprais alkoholiskais dzēriens atbilst 
vairāk nekā viena stiprā alkoholiskā dz
ēriena veida definīcijai, to var tirgot ar 
vienu vai vairākiem nosaukumiem, kas 
uzskaitīti II pielikumā par stipro 
alkoholisko dzērienu īpašiem veidiem.

svītrots

Grozījums Nr. 187. panta 4. punkts

4. Neskarot 8. punktu, 1. un 2. punktā min
ētos nosaukumus nedrīkst lietot, lai jebkādā
veidā nosauktu vai noformētu kādu dzērienu, 
izņemot stipros alkoholiskos dzērienus, kuru 
nosaukumi ir uzskaitīti II pielikumā. 

4. Neskarot 8. punktu, 1. (svītrojums) punkt
ā minētos nosaukumus nedrīkst lietot, lai 
jebkādā veidā nosauktu vai noformētu kādu 
dzērienu, izņemot stipros alkoholiskos dz
ērienus, kuru nosaukumi ir uzskaitīti II 
pielikumā.
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Grozījums Nr. 197. panta 5. punkts

5. Tirdzniecības nosaukumus var papildināt 
vai aizvietot ar ģeogrāfiskās izcelsmes norād
ēm, kas uzskaitītas III pielikumā, un saskaņā
ar III nodaļu, ja tas nemaldina patērētāju.

5. Tirdzniecības nosaukumus var papildināt 
vai aizvietot ar kādu no III pielikumā uzskait
ītajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm
saskaņā ar III nodaļu. Citas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes drīkst izmantot ar nosac
ījumu, ka tas nemaldina patērētāju.

Pamatojums

Kā uzsvērts 7. panta 5. punktā, noteicošais ir jautājums, vai patērētājs tiek maldināts vai nē. 
Tādēļ nekas nav iebilstams pret pašreizējās situācijas saglabāšanu šajā jautājumā un atļauju 
izmantot visas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, arī tās, kas nav uzskaitītas III pielikumā, ar 
nosacījumu, ka tās nemaldina patērētāju.

Grozījums Nr. 207. panta 5.a punkts (jauns)

5.a III pielikumā uzskaitītajām ģeogrāfisk
ās izcelsmes norādēm var būt pievienotas 
papildu norādes ar nosacījumu, ka ražot
ājvalsts kompetentās iestādes tās reglament
ē. 

Pamatojums

Spēkā esošās tiesību normas (Regulas Nr. 1576/89 5. panta 3. punkta a) apakšpunkta 
2. teikums) paredz iespēju ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm pievienot papildu norādes ar 
nosacījumu, ka tās reglamentē ražotāja dalībvalsts. Ir svarīgi šo noteikumu saglabāt arī
jaunajā regulā, jo tas pastiprina subsidiaritātes principu, saskaņā ar kuru ES uzdevums ir 
izstrādāt un pieņemt tiesību aktus, sniedzot vispārējas definīcijas, savukārt dalībvalstis var 
pieņemt specifiskus un detalizētākus tiesību aktus attiecībā uz saviem produktiem ar ģeogr
āfiskās izcelsmes norādi. Piemēram, šāds noteikums ir būtisks, lai nodrošinātu, ka AK savos 
tiesību aktos var noteikt jaunas definīcijas un marķēšanas noteikumus attiecībā uz skotu 
viskiju (Scotch Whisky), kuram ir dažādi veidi, tādi kā Single Malt, Highland vai Speyside.

Grozījums Nr. 217. panta 5. punkta 5.b punkts (jauns)

5.b II pielikumā uzskaitīto stipro 
alkoholisko dzērienu tirdzniecības 
nosaukumos drīkst ietvert arī tādas ģeogr
āfiskās izcelsmes norādes, kas nav minētas 
III pielikumā, ar nosacījumu, ka tas 
nemaldina patērētāju.

Pamatojums

Spēkā esošie tiesību akti (Regulas Nr. 1576/89 5. panta 3. punkta a) apakšpunkta 2. teikums) 
paredz iespēju ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm pievienot papildu norādes ar nosacījumu, ka t
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ās reglamentē ražotāja dalībvalsts. Ir svarīgi atļaut izmantot nepārprotamus terminus, 
kas patērētājam ļauj noskaidrot produkta izcelsmes reģionu vai vietu (piemēram, 
skotu viskija gadījumā Orkney vai Dufftown). Šīs norādes arī palīdz novērst maldinošas 
informācijas sniegšanu. Tādēļ šis noteikums jāsaglabā jaunajā regulā.

Grozījums Nr. 227. panta 8. punkts

8. Regulas II pielikumā minētos nosaukumus 
var ietvert sastāvdaļu sarakstā, ja tos izmanto 
saskaņā ar valsts pasākumiem, kas pieņemti
Direktīvas 2000/13/EK ieviešanai.

8. Regulas II pielikumā minētos nosaukumus 
var ietvert sastāvdaļu sarakstā, ja tos izmanto 
saskaņā ar (svītrojums) Direkt
īvu 2000/13/EK (svītrojums).

Pamatojums

Nevienā citā atsaucē uz Direktīvu 2000/13 (6. pantā, 8. panta 1. punktā, 9. panta 3. punktā un 
29. panta d) apakšpunktā) nav minēti nekādi nosacījumi attiecībā uz dalībvalsts īstenošanas 
noteikumiem. Loģikas nolūkā un lai izvairītos no pārpratumiem, 7. panta 8. punktā tāpat būtu 
tiešā veidā jāatsaucas uz Direktīvu 2000/13/EK.

Grozījums Nr. 238. panta 1. punkts

1. Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
noteikumus, II pielikuma A vai B kategorijā
uzskaitīto terminu vai III pielikumā uzskait
īto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lietojums 
saliktā terminā vai atsauce uz kādu no tiem k
āda pārtikas produkta noformējumā ir 
aizliegta, ja vien alkohola izcelsme nav vien
īgi no tā stiprā alkoholiskā dzēriena, uz kuru 
ir atsauce.

1. (svītrojums) II pielikumā (svītrojums) 
uzskaitīto terminu vai III pielikumā uzskait
īto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lietojums 
saliktā terminā vai atsauce uz kādu no tiem k
āda pārtikas produkta noformējumā ir 
aizliegta, ja vien alkohola izcelsme nav vien
īgi no tā stiprā alkoholiskā dzēriena, uz kuru 
ir atsauce.

Pamatojums

Gan pašreiz spēkā esošajos tiesību aktos (Regulās Nr. 1576/89 un Nr. 1014/90), gan jaunās 
regulas priekšlikumā iekļauti svarīgi etiķetēšanas noteikumi, kas īpaši izstrādāti, lai ņemtu v
ērā visus iespējamos apstākļus stipro alkoholisko dzērienu nozarē. Lai nodrošinātu arī jaunās 
regulas prioritāti attiecībā uz Direktīvu 2000/13/EK un it īpaši to, ka 8. panta 1. punktā min
ēto etiķetēšanas noteikumu piemērošanu nekavē dažādi Direktīvas 2000/13/EK noteikumi, ir j
āsvītro teikuma daļa „Neskarot Direktīvas 2000/13/EK noteikumus’’.

Grozījums Nr. 249. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Tirdzniecības nosaukums „stiprais 
alkoholiskais dzēriens” skaidri un saskatāmi j
ānorāda redzamā vietā uz etiķetes, ja II 
pielikuma A kategorijas stiprais alkoholiskais 
dzēriens ir sajaukts ar:

1. Tirdzniecības nosaukums „stiprais 
alkoholiskais dzēriens” skaidri un saskatāmi j
ānorāda redzamā vietā uz etiķetes, ja II 
pielikumā minētais stiprais alkoholiskais dz
ēriens ir sajaukts ar:

Grozījums Nr. 259. panta 2. punkts
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2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz tajā min
ēto maisījumu nosaukumu, noformējumu 
vai etiķetēšanu, ja tie atbilst kādai no II 
pielikuma A vai B kategorijas definīcijām.

svītrots

Grozījums Nr. 269. panta 3. punkta 1. daļa

3. Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
noteikumus, to produktu, kas ir 1. punktā
minētie maisījumi, nosaukumā, noformējumā
vai etiķetējumā var parādīt tikai vienu no 
terminiem, kas uzskaitīti šīs regulas II 
pielikuma A vai B kategorijā, ja šis termins 
neveido daļu no tirdzniecības nosaukuma, bet 
ir tikai norādīts tajā pašā vizuālajā laukā kopā
ar visām alkohola sastāvdaļām maisījumā, 
pirms kā ir termins „jaukts stiprais 
alkoholiskais dzēriens”.

3. (svītrojums) To produktu, kas ir 1. punktā
minētie maisījumi, nosaukumā, noformējumā
vai etiķetējumā var parādīt tikai vienu no 
terminiem, kas uzskaitīti šīs regulas II 
pielikumā (svītrojums), ja šis termins 
neveido daļu no tirdzniecības nosaukuma, bet 
ir tikai norādīts tajā pašā vizuālajā laukā kopā
ar visām alkohola sastāvdaļām maisījumā, 
pirms kā ir termins „jaukts stiprais 
alkoholiskais dzēriens”.

Pamatojums

Gan pašreiz spēkā esošajos tiesību aktos (Regulās Nr. 1576/89 un Nr. 1014/90), gan jaunās 
regulas priekšlikumā iekļauti svarīgi etiķetēšanas noteikumi, kas īpaši izstrādāti, lai ņemtu v
ērā visus iespējamos apstākļus stipro alkoholisko dzērienu nozarē. Lai nodrošinātu arī jaunās 
regulas prioritāti attiecībā uz Direktīvu 2000/13/EK un it īpaši to, ka 8. panta 1. punktā min
ēto etiķetēšanas noteikumu piemērošanu nekavē dažādi Direktīvas 2000/13/EK noteikumi, ir j
āsvītro teikuma daļa „Neskarot Direktīvas 2000/13/EK noteikumus’’.

Grozījums Nr. 2710. panta 2. punkts

2. Stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumu, 
noformējumu vai etiķeti var papildināt ar 
terminu „jauktais” tikai tad, ja produkts ir 
jaukts.

2. Stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumu, 
noformējumu vai etiķeti var papildināt ar 
terminu „kupāža” vai ,,kupažēts” tikai tad, 
ja produkts ir kupažēts.

Pamatojums

Šāds priekšlikuma formulējums varētu uzvedināt uz domām, ka stipro alkoholisko dzērienu 
jomā jēdziens „kupāža” nedaudz atšķiras no jēdziena „kupažēts”, lai gan faktiski tie apzīmē
vienu un to pašu procesu. Lai novērstu jebkādas šaubas attiecībā uz jēdziena „kupāža” visu 
variantu izmantošanu jaunajā regulā, jāpārskata atbilstīgais formulējums.

Grozījums Nr. 2810. panta 3. punkts
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3. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumā, 
noformējumā vai uz etiķetes norāda
nogatavināšanas periodu vai izturēšanas 
laiku, tad tam jāattiecas uz visjaunāko spirta 
daļu ar nosacījumu, ka produkts ir izturēts
nodokļu inspekcijas uzraudzībā vai uzraudzīb
ā, kas nodrošina līdzvērtīgas garantijas.

3. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumā, 
noformējumā vai uz tā etiķetes precizē vai ir 
prasīts norādīt nogatavināšanas ilgumu vai 
produkta vecumu, tad tam jāattiecas uz 
visjaunāko alkoholisko sastāvdaļu, un 
produktam jābūt nogatavinātam nodokļu 
inspekcijas uzraudzībā vai uzraudzībā, kas 
nodrošina līdzvērtīgas garantijas.

Gadījumos, kad lieto dalītas nogatavinā
šanas sistēmu, vidējo nogatavināšanas 
laiku vai vidējo vecumu uz etiķetes drīkst 
norādīt tikai tad, ja pastāv attiecīgās dal
ībvalsts atzīta kontroles sistēma ar 
pietiekamām garantijām.

Pamatojums

Jaunās regulas priekšlikuma redakcija nav viennozīmīga salīdzinājumā ar Regulas 
Nr. 1576/89 7. panta 2. punkta d) apakšpunktu, kas nosaka, ka ,,...nogatavināšanas periodu 
var norādīt tikai tad, ja tas attiecas uz visjaunāko spirta daļu, un ar noteikumu, ka produkts ir
izturēts nodokļu inspekcijas uzraudzībā vai uzraudzībā, kas nodrošina līdzvērtīgas 
garantijas’’. Ir jānovērš šī neviennozīmīgums.
Turklāt, ņemot vērā to, ka attiecībā uz nozīmīgiem ES jau vairāk nekā 100 gadu garumā ra
žotiem stipriem alkoholiskiem dzērieniem izmanto dalītas nogatavināšanas sistēmu (t.s. 
ciraderas y soleras), regulas priekšlikuma pārskatīšanas gaitā jāievieš skaidra norāde uz šo 
sistēmu.

Grozījums Nr. 2912. panta 1. punkts

1. Šajā regulā paredzēto informāciju sniedz 
vienā vai vairākās Kopienas oficiālajās valod
ās tā, lai galīgais patērētājs to varētu viegli 
saprast, ja vien informāciju pircējiem 
nesniedz, izmantojot citus līdzekļus.

1. Šajā regulā paredzēto informāciju sniedz 
vienā vai vairākās Kopienas oficiālajās valod
ās saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 
16. pantu. 

Pamatojums

Pārtikas produktu etiķetēšanas noteikumi jau paredzēti vispārējā Direktīvā 2000/13/EK.
Grozījums Nr. 3015. panta 1. punkta 1. daļa
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1. Pieteikumu III pielikumā iekļaujamas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācijai 
iesniedz Komisijai vienā no Kopienas ofici
ālajām valodām vai ar tulkojumu vienā no 
Kopienas oficiālajām valodām. Šādiem 
pieteikumiem pievieno tehnisko failu, kas 
ietver specifikāciju, kurai atbilst attiecīgais 
stiprais alkoholiskais dzēriens. Tehnisko 
failu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī, C sērijā.

1. Pieteikumu III pielikumā iekļaujamas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācijai 
attiecīgā stiprā alkoholiskā dzēriena 
izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
iesniedz Komisijai vienā no Kopienas ofici
ālajām valodām vai kopā ar tulkojumu vienā
no Kopienas oficiālajām valodām. Šādam 
pieteikumam pievieno tehnisko datu lapu, 
kas ietver specifikāciju, kuru piemēro attiec
īgajam stiprajam alkoholiskajam dzērienam. 
Tehnisko datu lapu publicē „Eiropas Savien
ības Oficiālajā Vēstnesī”, C sērijā.

Pamatojums

Lai novērstu jebkādas šaubas un saskaņā ar noteikumiem par augstas kvalitātes vīniem 
skaidri jānosaka, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norādes piešķiršanas pieprasījumam jāsaņem 
atbalsts no attiecīgā stiprā alkoholiskā dzēriena izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes, 
kurai šis pieteikums arī jāiesniedz.

Grozījums Nr. 3115. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukums, 
ietverot galvenās produkta vai pārtikas 
produkta fizikālās, ķīmiskās, mikrobioloģisk
ās un/vai organoleptiskās īpašības;

b) stiprā alkoholiskā dzēriena apraksts, 
tostarp galvenās produkta (svītrojums) fizik
ālās un/vai ķīmiskās, un/vai mikrobioloģisk
ās, un/vai organoleptiskās īpašības;

Pamatojums

Ņemot vērā, ka dalībvalsts varas iestādēm būs jānosaka tās specifikācijas, kurām stiprajam 
alkoholiskajam dzērienam jāatbilst, lai tam piešķirtu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, tiek 
uzskatīts, ka reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas nolūkā attiecīgā stiprā alkoholiskā dz
ēriena aprakstā jāiekļauj viena vai vairākas no minētajām iezīmēm. Tas jāpaskaidro ierosin
ātajā formulējumā, lai novērstu jebkādas šaubas.

Tā kā reģistrācija nepārprotami attiecas tikai uz stipriem alkoholiskiem dzērieniem, jāsvītro 
atsauce uz citiem „pārtikas produktiem”.

Grozījums Nr. 3215. panta 2. punkta g) apakšpunkts

g) pieteikuma iesniedzēja nosaukums (vārds)
un kontaktadrese.

g) pieteikuma iesniedzējas valsts kompetent
ās iestādes nosaukums (svītrojums) un 
adrese.

Pamatojums

Lai novērstu jebkādas šaubas un saskaņā ar 15. panta 1. punktā ierosināto pieeju skaidri j
ānosaka, ka dalībvalsts kompetentā iestāde būs atbildīga par tehnisko datu lapu, kas nepiecie
šama kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes piešķiršanas pieteikuma pamatojums.
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Grozījums Nr. 3316. pants

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ko 
aizsargā ar Regulu (EK) Nr. 1576/89

svītrots

Attiecībā uz katru ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi, kas ir aizsargāta ar Regulu (EK) 
Nr. 1576/89 šīs regulas stāšanās spēkā laik
ā, jāiesniedz Komisijai tehniskais fails ne v
ēlāk kā septiņu gadu laikā no šīs regulas st
āšanās spēkā dienas.
Kad Komisija ir izskatījusi tehnisko failu, 
to publicē „Eiropas Savienības Oficiālajā V
ēstnesī”, C sērijā.

Ja tehniskais fails netiek publicēts septiņu 
gadu laikā no šīs regulas stāšanās spēkā
dienas, ģeogrāfiskās izcelsmes norāde vairs 
netiek aizsargāta.

Pamatojums

Šāds noteikums neradītu nekādu pievienoto vērtību, bet tikai pastiprinātu gan dalībvalstu, 
gan Komisijas birokrātisko slogu.

Grozījums Nr. 3419. pants

1. Komisijai palīdz Stipro alkoholisko dz
ērienu pārvaldības komiteja, turpmāk tekstā
„Komiteja”.

1. Komisijai palīdz Stipro alkoholisko dz
ērienu regulatīvā komiteja, turpmāk tekstā
„Komiteja”.

2. Ja ir norāde uz šo punktu, tad piemēro L
ēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot v
ērā tā 8. panta noteikumus.

2. Ja ir norāde uz šo punktu, tad piemēro L
ēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot v
ērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā
minētais periods ir viens mēnesis.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā
noteiktais periods ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu. 3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

Pamatojums

Komisija ierosina izveidot pārvaldības komiteju, lai gan šīs regulas mērķis nav nodrošināt 
pareizu tirgus organizēšanu. Stipro alkoholisko dzērienu reglamentēšanas komitejas 
uzdevuma — pieņemt un atjaunināt attiecīgos tiesību aktus — īstenošanai piemērotāka ir 
regulatīva komiteja.
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Grozījums Nr. 3520. pants

Pielikumus groza saskaņā ar 19. panta 2. 
punktā noteikto kārtību.

I un III pielikumu groza saskaņā ar 
19. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

Pamatojums

Dažāda veida alkoholisko dzērienu definīciju grozījumi ir tik būtiska šīs regulas sastāvdaļa, 
ka tos var veikt tikai Eiropas Parlaments un Padome, darbojoties kopīgi saskaņā ar kopl
ēmuma procedūru, nevis kāda komiteja, kā to ierosina Komisija.

Grozījums Nr. 3622. panta c) apakšpunkts

c) lai atbilstoši pamatotos gadījumos ierobe
žotu zināmus šīs regulas noteikumus.

svītrots

Pamatojums

Gadījumos, kad īstenošanas noteikumu un iespējamu pārejas pasākumu izstrādē izmanto 
komiteju procedūru, regulas noteikumu pilnīgai vai daļējai atcelšanai obligāti vajadzīga 
Parlamenta kontrole.

Grozījums Nr. 37I pielikuma 4. punkta 1. daļa

Gatavojot stipros alkoholiskos dzērienus, 
ūdens, iespējams, destilēta vai demineraliz
ēta, pievienošana ir jāatļauj ar nosacījumu, ka 
ūdens kvalitāte atbilst valsts noteikumiem, 
kas pieņemti, ieviešot Padomes Direkt
īvu 80/777/EEK un Padomes Direkt
īvu 80/778/EEK, un ka pievienotais ūdens 
nemaina produkta raksturu.

Gatavojot stipros alkoholiskos dzērienus, 
ūdens, iespējams, destilēta vai demineraliz
ēta, pievienošana ir jāatļauj ar nosacījumu, ka 
ūdens kvalitāte atbilst valsts noteikumiem, 
kas pieņemti, ieviešot Padomes Direkt
īvu 80/777/EEK un Padomes Direkt
īvu 98/83/EK, un ka pievienotais ūdens 
nemaina produkta raksturu.

Pamatojums

Jāatjaunina atsauce uz Dzeramā ūdens direktīvu.
Grozījums Nr. 38I pielikuma 5. punkta 2. daļa

Šādi ražots stiprais alkoholiskais dzēriens 
pieder pie tās pašas īpašās kategorijas, pie 
kuras pieder sākotnējie stiprie alkoholiskie dz
ērieni pirms kupāžas.

Šādi ražots stiprais alkoholiskais dzēriens 
pieder pie tās pašas (svītrojums) kategorijas, 
pie kuras pieder sākotnējie stiprie 
alkoholiskie dzērieni pirms kupāžas.

Grozījums Nr. 39I pielikuma 5.a punkts (jauns)
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5.a) autentiskuma rādītāji:

Patērētāja un preču zīmes aizsardzības nol
ūkā stipro alkoholisko dzērienu sastāvā var 
būt mikrovielas, ko izmanto kā indikatorus 
preču zīmes autentiskuma noteikšanai, ja 
tas paredzēts attiecīgā alkoholiskā dzēriena 
definīcijā. Šīm vielām jāatbilst pārtikas 
produktu raksturīgajām iezīmēm, un to 
koncentrācijai atbilstīgajā produktā jābūt 
mazākai par 0,1% no produkta 
svara/tilpuma, lai neizmainītu 
galaprodukta garšu un raksturīgās iezīmes.

Pamatojums

Autentiskuma indikatori ļauj garantēt patērētājam produkta un preču zīmes autentiskumu.

Grozījums Nr. 40I pielikuma 13. punkts

Nosaukums ir uz etiķetes, dzēriena 
transporta pavaddokumentos, 
komercdokumentos, konkrēti pavadzīmēs un 
preču piegādes pavadzīmēs, un reklāmā
lietotie termini.

Nosaukumi, ko izmanto etiķetēšanā, noform
ēšanā un iepakošanā, dzēriena transportē
šanas pavaddokumentos, 
komercdokumentos, it īpaši faktūrrēķinos un 
preču piegādes pavadzīmēs, kā arī produkta 
reklamēšanā.

Pamatojums

Lai novērstu iespējamas atrunas attiecīgā teksta formulējuma neviennozīmīgas interpretācijas 
iespēju dēļ, „nosaukuma” definīcijai jābūt pēc iespējas plašākai, iekļaujot tajā ne tikai uz eti
ķetēm, bet arī uz iepakojuma un noformējumā izmantotos nosaukumus. (Piezīme: saskaņā ar 
I pielikuma 15. punktu „noformējums” attiecas arī uz reklāmu un pārdošanas veicināšanu.)

Grozījums Nr. 41I pielikuma 16. punkts

Iepakojums ir aizsargiepakojums, piemēram, 
papīrs, dažādu veidu salmu apvalki, kastes un 
kārbas, ko izmanto viena vai vairāku trauku
transportēšanai.

Iepakojums ir aizsargiepakojums, piemēram, 
papīrs, dažādu veidu salmu apvalki, kartona 
kastes un kārbas, ko izmanto viena vai vair
āku konteineru transportēšanas un/vai p
ārdošanas procesā.

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības nolūkā skaidri jāparedz, ka iepakojums ir ne tikai tas iepakojums, ko 



AD\633270LV.doc 19/31 PE 370.277v02-00

LV

izmanto produkta transportēšanai, bet arī tā pārdošanai.

Saskaņā ar ekvivalento definīciju Kopienas Vīna regulā (Nr. 1493/1999, VII pielikuma 
1. punkta 2. ievilkums) „„iepakojums” nozīmē tādus aizsargājošus iepakojamos materiālus k
ā papīrs, visa veida salmu apvalki, kartona kārbas un kastes, ko izmanto, pārvadājot vienu 
vai vairākus konteinerus un/vai noformējot tos nolūkā pārdot īstajam patērētājam.”

Grozījums Nr. 42II pielikuma A kategorijas nosaukums

A kategorija. Spirti svītrots

Grozījums Nr. 43II pielikuma 1. punkta d) apakšpunkts

d) Gatavojot rumu, drīkst izmantot tikai 
dabīgās aromatizētājvielas un preparātus, 
kas noteikti Direktīvas 88/388/EEK 1. 
panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā un 
1. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

svītrots

Pamatojums

Aromatizāciju vispār nevajadzētu atļaut neatkarīgi no tā, vai to veic ar dabīgu aromatizēt
ājvielu vai to ekvivalentu palīdzību. Pretējā gadījumā var pieņemt, ka zemākas kvalitātes 
alkoholiskos dzērienus drīkst uzlabot, pievienojot tiem dabīgas aromatizētājvielas.Šāda situ
ācija varētu kaitēt uzņēmumiem, kas strādā saskaņā ar tradicionālām metodēm, un tiktu 
maldināts patērētājs. Aizsargājot tradicionālās metodes, tiek garantēta produktu kvalitāte. Šī
aizsardzība ir nepieciešama, lai saglabātu Kopienas stipro alkoholisko dzērienu labo reput
āciju iekšējos un pasaules tirgos un uzturētu patērētāju aizsardzības un tirgus pārredzamības 
augsto aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 44II pielikuma 2. punkta c) apakšpunkts

c) Viskijam (whisky vai whiskey) nedrīkst 
pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu.

c) Viskijam (whisky vai whiskey) nedrīkst 
pievienot ne lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu, ne lauksaimnieciskas izcelsmes 
destilātu.

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošo regulu (Nr. 1576/89 un 1014/90) noteikumi attiecībā uz viskiju neatļauj 
izmantot ne lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, ne lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu, 
un ir ļoti svarīgi šo aizliegumu saglabāt.

Grozījums Nr. 45II pielikuma 3. punkta a) apakšpunkts
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a) Graudu spirts ir stiprs alkoholisks dz
ēriens, ko iegūst, destilējot fermentētu 
graudu misu, un kā organoleptiskās īpašības 
iegūst no izmantotajām izejvielām.

a) Graudu spirts ir stiprs alkoholisks dz
ēriens, kuru iegūst, destilējot fermentētu lab
ības pilngraudu misu, un kura organoleptisk
ās īpašības izriet no izmantotajām izejvielām.

Pamatojums

Ierobežojums līdz fermentētas labības pilngraudu misas destilācijai nepieciešams, lai nov
ērstu graudu vai kartupeļu cietes atlikumvielu izmantošanu.

Grozījums Nr. 46II pielikuma 3. punkta b) apakšpunkts

b) Spirta tilpumkoncentrācijai graudu spirtā j
ābūt ne mazākai kā 35 %.

b) Spirta tilpumkoncentrācijai graudu spirtā j
ābūt ne mazākai kā 32 %.

Pamatojums

Skaitlis 35 acīmredzot ir pārrakstīšanās kļūda. Paaugstinot spirta tilpumkoncentrāciju līdz 
35%, tiktu pieviltas patērētāju cerības. Garša būtu pilnīgi atšķirīga.

Grozījums Nr. 47II pielikuma 3. punkta e) apakšpunkts

e) Lai graudu spirtu varētu saukt par „graudu 
brendiju”, tam jābūt iegūtam tādā destilāta 
spirta tilpumkoncentrācijā, kas ir mazāka par 
95 tilpuma procentiem, un tā organoleptiskās 
īpašības jāiegūst no izmantotajām izejvielām.

e) Lai graudu spirtu varētu saukt par „graudu 
spirtu”, tam jābūt iegūtam tādā destilāta 
spirta tilpumkoncentrācijā, kas ir mazāka par 
95 tilpuma procentiem, un tā organoleptiskaj
ām īpašībām jāizriet no izmantotajām 
izejvielām.

Pamatojums

Vārda ”brendijs” etimoloģija ir skaidra (brand wijn — dedzināts vīns), tāpēc jāsaglabā
atbilstība regulas priekšlikumā formulētajai brendija definīcijai, kas nerada nekādas šaubas 
attiecībā uz šī vārda izmantošanu tikai tādu stipru alkoholisko dzērienu apzīmēšanai, kurus 
pilnībā iegūst no vīna spirta, vai arī sajaucot to ar vīna destilātu.

Grozījums Nr. 48II pielikuma 5. punkta a) apakšpunkta 1) apakšpunkts

1) ko ražo no vīna spirta, kas kupēts vai nav 
kupēts ar vīna destilātu, kura spirta 
tilpumkoncentrācija ir mazāka par 94,8 
tilpuma procentiem, ja pēc tilpuma attiecīgais 
destilāts nepārsniedz 50 % no galaprodukta;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 49II pielikuma 8. punkts

Rozīņu spirts jeb rozīņu brendijs Rozīņu spirts (svītrojums)

a) Rozīņu spirts jeb rozīņu brendijs ir stiprs 
alkoholisks dzēriens, ko ražo, destilējot 
produktu, kas tiek iegūts, fermentējot 
„Corinth Black” vai „Malaga muscat” šķirņu 
kaltētu vīnogu ekstraktu, un destilāta spirta 
tilpumkoncentrācija ir mazāka par 94,5 
tilpuma procentiem, lai destilāts iegūtu arom
ātu un garšu no izmantotajiem izejmateri
āliem.

a) Rozīņu spirts (svītrojums) ir stiprs 
alkoholisks dzēriens, ko ražo, destilējot 
produktu, kas tiek iegūts, fermentējot 
„Corinth Black” vai „Malaga muscat” šķirņu 
kaltētu vīnogu ekstraktu, un destilāta spirta 
tilpumkoncentrācija ir mazāka par 94,5 
tilpuma procentiem, lai destilāts iegūtu arom
ātu un garšu no izmantotajiem izejmateri
āliem.

b) Rozīņu spirta jeb rozīņu brendija spirta 
tilpumkoncentrācijai jābūt ne mazākai kā
37,5 %.

b) Rozīņu spirta tilpumkoncentrācijai jābūt 
ne mazākai kā 37,5 %.

c) Rozīņu spirtam jeb rozīņu brendijam nedr
īkst pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu.

c) Rozīņu spirtam (svītrojums) nedrīkst 
pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu.

d) Gatavojot rozīņu spirtu jeb rozīņu
brendiju, drīkst izmantot tikai dabīgās 
aromatizētājvielas un preparātus, kas definēti 
Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā,

d) Gatavojot rozīņu spirtu (svītrojums), dr
īkst izmantot tikai dabīgās aromatizētājvielas 
un preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta b) apak
špunkta i) daļā un 1. panta 2. punkta c) apak
špunktā.

Pamatojums

Šis grozījums nepieciešams, ņemot vērā to, ka vārda ”brendijs” etimoloģiskā izcelsme ir piln
īgi skaidra (brand wijn — dedzināts vīns) un ka jāsaglabā atbilstība regulas priekšlikumā
formulētajai brendija definīcijai, kas nerada nekādas šaubas attiecībā uz šī vārda izmanto
šanu tikai tādu stipru alkoholisko dzērienu apzīmēšanai, kurus pilnībā iegūst no vīna spirta, 
vai arī sajaucot to ar vīna destilātu.

Grozījums Nr. 50II pielikuma 9. punkta a) apakšpunkta 1) apakšpunkts

1) ko ražo, vienīgi fermentējot un destilējot 
mīkstus augļus vai šādu augļu misu ar kauli
ņiem vai bez tiem;

1) ko iegūst tikai, fermentējot un destilējot m
īkstus augļus vai šādu augļu misu ar kauli
ņiem vai bez tiem;
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Pamatojums

Šis grozījums nepieciešams, lai nepieļautu augļu misas aromatizēšanu un saldināšanu.

Grozījums Nr. 51II pielikuma 9. punkta b) apakšpunkta i) daļas 7.a un 7.b ievilkums (jauni)

- persiki,

- aprikozes;

Pamatojums

Aprikozes un persiki iekļauti šajā uzskaitījumā, pamatojoties uz pārtikas produktu kontroles 
jomā gūto praktisko pieredzi.

Grozījums Nr. 52II pielikuma B kategorijas nosaukums

B kategorija. Specifiskie stiprie 
alkoholiskie dzērieni

svītrots

Grozījums Nr. 53II pielikuma 23.a punkts (jauns)

23.a Ouzo

a) Ouzo ir stiprs alkoholisks dzēriens ar an
īsa garšu, kurš: 
1) tiek ražots tikai Grieķijā,

2) ir spirtu sajaukums, kuri, destilējot vai 
mērcējot, tikuši aromatizēti ar anīsa un, 
iespējams, fenheļa sēklām, Hiosas mastikas 
koka (Pistacia lentiscus Chia vai latifolia)
aromātiskajiem sveķiem un citām arom
ātiskām sēklām, augiem un augļiem. Destil
ācijas procesā aromatizētajam spirtam j
āsastāda vismaz 20% no ouzo spirta 
tilpumkoncentrācijas.
b) Šim destilācijas produktam jābūt:

1) sagatavotam, destilējot tradicionālos p
ārtrauktas darbības vara destilācijas apar
ātos, kuru tilpums var sasniegt 1000 litrus,
2) ar spirta tilpumkoncentrāciju ne mazāku 
par 55% un ne lielāku par 80%.
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c) Ouzo jābūt bezkrāsainam, un tā cukura 
daudzums nedrīkst pārsniegt 50 gramus uz 
litru.

Grozījums Nr. 54II pielikuma 29. punkta a) apakšpunkta ievaddaļa

a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo no lauksaimnieciskas izcelsmes
etilspirta:

a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo no (svītrojums) etilspirta, kuru iegūst 
no graudiem, kartupeļiem vai biešu 
melases:

Pamatojums

Degvīns ir dzēriens, ko tradicionāli iegūst no graudiem, kartupeļiem un/vai biešu melases. T
āpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt degvīnam tādu pašu aizsardzību kā pārējiem destilētiem dz
ērieniem, tādiem kā rums, viskijs u.c. Izejvielu izvēlei ir būtiska nozīme attiecībā uz 
organoleptiskajām (garšas) īpašībām, un tāpēc tai jāaprobežojas ar graudiem, kartupeļiem 
un/vai biešu melasi, līdz ar to nav jēgas degvīna ražotājiem uzlikt papildu slogu, kas izpaužas 
kā pienākums uz dzēriena etiķetes minēt izmantotās izejvielas. Tā kā šī pienākuma mērķis ir 
informēt patērētāju par destilēta dzēriena ražošanā izmantotajām sastāvdaļām, tas jādara, 
pielietojot horizontālo pieeju un katram destilētajam dzērienam atsevišķi saskaņā ar Etiķetē
šanas direktīvu, kas jau paredz sastāvdaļu saraksta izveidošanu attiecībā uz citiem pārtikas 
produktiem.

Grozījums Nr. 55II pielikuma 29. punkta a) apakšpunkta 1) apakšpunkts

1) ko iegūst no lauksaimniecības izejmateri
āliem fermentācijas rezultātā ar raugu;

1) ko iegūst no graudiem, kartupeļiem 
un/vai biešu melases, izmantojot ferment
āciju ar raugu;

Pamatojums

Stipro alkoholisko dzērienu pārstrādes rūpniecība arī turpmāk būs svarīgs cukura noieta 
tirgus, it īpaši pēc cukura nozares reformas. Lai novērstu tādu alkoholisko dzērienu importu, 
kuru ražošanas izejviela ir cukurniedres, to ražošanā jāatļauj izmantot tikai no cukurbietēm 
iegūto melasi.

Grozījums Nr. 56II pielikuma 29. punkta a) apakšpunkta 2) apakšpunkts
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2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi v
ājinātu izmantoto izejmateriālu un ferment
ācijas blakusproduktu organoleptiskās īpaš
ības.

2) ko destilē un/vai rektificē, līdz spirta 
tilpumkoncentrācija sasniedz vismaz 96,0%
tā, lai selektīvi vājinātu izmantoto izejmateri
ālu un fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības un lai atliekvielu 
maksimālais līmenis atbilstu I pielikumā
noteiktajam maksimālajam līmenim attiec
ībā uz etilspirtu, izņemot metanola 
atliekvielas galaproduktā, kuru daudzums 
nedrīkst pārsniegt 30 gramus uz tīra spirta 
hektolitru.

Grozījums Nr. 57II pielikuma 29. punkta a) apakšpunkta 2. daļa

Šim procesam var sekot redestilācija un/vai
apstrāde ar attiecīgiem pārstrādes līdzekļiem, 
ietverot apstrādi ar aktivizēto kokogli, lai 
tam piešķirtu īpašas organoleptiskās īpašības.

Šim procesam var sekot (svītrojums) apstr
āde ar attiecīgiem tehnoloģiskiem palīglīdzek
ļiem, tai skaitā apstrāde ar aktīvo ogli, lai 
produktam piešķirtu īpašas organoleptiskās 
īpašības.

Grozījums Nr. 58II pielikuma 29. punkta a) apakšpunkta 3. daļa

Maksimālajam nogulu līmenim jābūt 
atbilstošam I pielikumā attiecībā uz 
etilspirtu noteiktajam līmenim, izņemot to, 
ka metanola nogulas nedrīkst pārsniegt 10 
gramus uz hektolitru tīra alkohola.

svītrots

Grozījums Nr. 59II pielikuma 29. punkta d) apakšpunkts

d) Neskarot Direktīvas 2000/13/EK nosac
ījumus, degvīna nosaukumā, noformējumā
vai etiķetējumā tajā pašā vizuālajā laukā, 
kurā norādīts tirdzniecības nosaukums, j
ānorāda lauksaimniecības izcelsmes 
etilspirta ražošanai izmantotie izejmateriāli. 
Burtiem jābūt ne lielākiem par pusi un ne 
mazākiem par vienu trešdaļu no tirdzniec
ības nosaukumā izmantoto burtu izmēra.

svītrots

Grozījums Nr. 60II pielikuma 44.a punkts (jauns)

44.a) Vruchtenjenever vai jenever met
vruchten
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a) Vruchtenjenever vai jenever met 
vruchten ir liķieris vai cits destilēts stiprs 
alkoholisks dzēriens:

1) ko iegūst, aromatizējot jenever ar aug
ļiem vai augiem un/vai augļu vai augu sast
āvdaļām, ko veic, vai nu pievienojot augļu 
sulu un/vai destilējot šos augļus vai augus, 
vai arī destilējot koncentrētus augļu vai 
augu aromātus,

2) kura aromatizāciju var papildināt, 
pievienojot dabīgas aromatizētājvielas 
un/vai tām identiskas aromatizētājvielas,
3) kas var būt saldināts,

4) kas izceļ atbilstīgā augļa organoleptiskās 
īpašības.
b) Tā minimālā spirta tilpumkoncentrācija 
ir 20%.

c) Vārdu „vruchten” var aizstāt ar atbilstīg
ā augļa nosaukumu.

Pamatojums

Ir jāsaglabā vruchtenjenever definīcija (sk. Regulas (EK) Nr. 1014/90 pielikumu), jo šī dz
ēriena īpašības precīzi neatbilst jenever īpašībām. Vruchtenjenever tātad nevar uzskatīt par 
produktu, kura nosaukuma aizsardzību garantē ar tās pašas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
palīdzību, kura attiecas uz III pielikumā minēto jenever.

Grozījums Nr. 61II pielikuma C kategorijas nosaukums

C kategorija. Citi stiprie alkoholiskie dz
ērieni

svītrots

Grozījums Nr. 62II pielikuma C kategorijas 1. punkts

1. Visi stiprie alkoholiskie dzērieni, kas 
atbilst definīcijai 1. pantā, bet neiekļaujas 
A vai B kategorijā, tiek nosaukti, noformēti 
un etiķetēti ar tirdzniecības nosaukumu 
„stiprs alkoholisks dzēriens”.

svītrots

Grozījums Nr. 63II pielikuma C kategorijas 3. punkts
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3. Slivovice ražo Čehijas Republikā, un to ieg
ūst, pirms galīgās destilācijas plūmju destil
ātam pievienojot maksimālo daļu 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta ar 
spirta tilpumkoncentrāciju 30 %. Šis 
produkts jāsauc par „stipru alkoholisku dz
ērienu”, un tā apzīmēšanai var izmantot arī
nosaukumu Slivovice tajā pašā redzamības 
laukā uz priekšējās etiķetes. Ja šo produktu p
ārdod Kopienas tirgū, tā spirta sastāvs jānor
āda uz etiķetes. Šis nosacījums neierobežo 
nosaukuma Slivovice lietojumu attiecībā uz 
augļu spirtiem saskaņā ar A kategorijas 9. 
punktu.

3. Slivovice ražo Čehijas Republikā, un to ieg
ūst, pirms galīgās destilācijas plūmju destil
ātam pievienojot maksimālo daļu 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta ar 
spirta tilpumkoncentrāciju 30 %. Šis 
produkts jāsauc par „stipru alkoholisku dz
ērienu”, un tā apzīmēšanai var izmantot arī
nosaukumu Slivovice tajā pašā redzamības 
laukā uz priekšējās etiķetes. Ja šo produktu p
ārdod Kopienas tirgū, tā spirta sastāvs jānor
āda uz etiķetes. Šis nosacījums neierobežo 
nosaukuma Slivovice lietojumu attiecībā uz 
augļu spirtiem saskaņā ar (svītrojums) 9. 
punktu.

Grozījums Nr. 64III pielikuma A apakšvirsraksts

A. Spirti svītrots

Grozījums Nr. 65III pielikuma 3. punkta 2. ailes 2. rinda, 16.a zemsvītras piezīme (jauna)

Korn / Kornbrand Korn / Kornbrand 

(16.a) Korn un Kornbrand ir no graudiem 
iegūti stipri alkoholiskie dzērieni, ko 
tradicionāli Vācijā un tajos Kopienas re
ģionos, kur viena no oficiālajām valodām 
ir vācu valoda, izgatavo, nepievienojot nek
ādas piedevas, šādā veidā:
– vai nu tikai destilējot fermentētu misu, 
kas iegūta no kviešu, miežu, auzu, rudzu 
vai griķu pilngraudiem ar visām to sast
āvdaļām,
– vai arī atkārtoti destilējot destilātu, kas 
iegūts saskaņā ar pirmo ievilkumu.
Korn minimālā spirta tilpumkoncentrācija 
ir 32%.
Kornbrand minimālā spirta 
tilpumkoncentrācija ir 37,5%.

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma preambulas 2. apsvērumu ir jāņem vērā tradicionālās ra
žošanas metodes. Saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1576/89 Korn tradicionāli ražo Vācijā, un tā
minimālā spirta tilpumkoncentrācija ir 32%.



AD\633270LV.doc 27/31 PE 370.277v02-00

LV

Grozījums Nr. 66III pielikuma 5. punkta 3. ailes 1. rinda

... Spānija

Grozījums Nr. 67III pielikuma 6. punkta 2. un 3. ailes 34.a un 35.a rinda (jaunas)

Τσικουδιά/Tsikoudia Grieķija

Τσίπουρο/Tsipouro Grieķija

Grozījums Nr. 68III pielikuma B apakšvirsraksts

B. Specifiskie stiprie alkoholiskie dzērieni svītrots

Grozījums Nr. 69III pielikuma 23. punkta 2. ailes 7. rinda, 17.a zemsvītras piezīme (jauna)

Ouzo / Oύςο Ouzo / Oύςο(17.a)

(17.a) Ouzo ir stiprs alkoholisks dzēriens ar 
anīsa garšu, kuru ražo tikai Grieķijā un 
Kiprā.
Tas ir spirtu sajaukums, kuri, destilējot vai 
mērcējot, tikuši aromatizēti ar anīsa un, 
iespējams, fenheļa sēklām, Hiosas mastikas 
koka (Pistacia lentiscus Chia vai latifolia) 
aromātiskajiem sveķiem un citām arom
ātiskām sēklām, augiem un augļiem. Tā
minimālā spirta tilpumkoncentrācija ir 
37,5%.

Grozījums Nr. 70III pielikuma 23. punkta 2. un 3. ailes 7.a un 7.b rinda (jaunas)

(...)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene ...

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo of Plomari ...

Grozījums Nr. 71III pielikuma 31. punkta 2. un 3. ailes 31.a, 31.b, 31.c un 31.d rindas (jaunas)

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios ...
Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos ...

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας/ Koum Kouat 
of Corfu

...
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Τεντούρα / Tentoura ...

Grozījums Nr. 72III pielikuma pēdējais apakšvirsraksts

Citi stiprie alkoholiskie dzērieni svītrots
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