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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije združuje dve veljavni uredbi in pojasnjuje opredelitev in predstavitev
žganih pijač. S tem se veljavna zakonodaja prilagaja novim tehničnim zahtevam in zahtevam 
Svetovne trgovinske organizacije (STO). To bo dvignilo raven varstva potrošnikov, 
preprečevalo goljufivo ravnanje in zagotavljalo preglednost na trgu.

V štirih poglavjih so obravnavane glavne določbe, vključno z vrsto žgane pijače. V prilogah 
so obravnavane tehnične opredelitve.

V predlogu so uvedene tri kategorije žganih pijač. Kategorija A vsebuje seznam čistih 
"žganj". V kategorijo B sodijo "posebne žgane pijače", ki lahko vsebujejo etanol kmetijskega 
porekla. Kategorija C zajema "druge žgane pijače", ki vsebujejo etanol kmetijskega porekla in 
aromatične snovi.

Zainteresirane strani skrbi, da te kategorije kažejo na neke vrste hierarhijo in povzročajo 
zmedo, saj bi žgane pijače lahko uvrstili v več kategorij.

Tradicionalne metode za proizvodnjo žganja so zagotovljene z "geografskimi označbami", ki 
temeljijo na tehnični mapi. Tehnično mapo je treba predložiti Komisiji, vendar bi morala biti 
predložitev tehnične mape prepuščena nacionalnim organom.

Predlog ohranja sedanjo opredelitev EU za vodko, po kateri je vodka lahko izdelana iz etanola 
kmetijskega porekla. Po mnenju številnih držav članic bo to ogrozilo njihove tradicionalne 
metode proizvodnje. Te države članice želijo vodko omejiti na žganje, izdelano iz krompirja 
in žita.

Tradicijo je treba spoštovati, vendar obstaja veliko vprašanje glede tega, kaj dejansko pomeni 
tradicionalna proizvodnja vodke. Če bo sprejeta omejevalna opredelitev, se ne bo mogoče 
izogniti pravnemu izpodbijanju s strani držav, ki za proizvodnjo vodke uporabljajo druge 
surovine. Predlog zahteva, da morajo biti sestavine vodke označene na steklenici. Predviden 
je tudi status geografskih označb za vodke, npr. švedska vodka.

Komisija namerava doseči večjo prožnost s prenosom pristojnosti za spreminjanje prilog s 
postopka soodločanja na upravljalni odbor.

Nazadnje se je treba dogovoriti o uporabi pokazateljev pristnosti. Pokazatelji pristnosti so 
elementi v sledovih, ki se jih lahko odkrije s kemijsko analizo. Omogočajo ugotavljanje 
pristnosti proizvoda in igrajo pomembno vlogo v boju proti ponarejenim proizvodom.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 1

(1) Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 
29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil o 
opredelitvi, opisu in predstavitvi žganih 
pijač in Uredba Komisije (EGS) št. 1014/90 
z dne 24. aprila 1990 o določitvi podrobnih 
izvedbenih pravil o opredelitvi, opisu in 
predstavitvi žganih pijač sta dokazali, da 
uspešno urejata področje žganih pijač. 
Vendar pa je treba glede na zadnje izkušnje 
pojasniti pravila, ki veljajo za opredelitev, 
opis, predstavitev in zaščito nekaterih žganih 
pijač. Uredbo (EGS) št. 1576/89 je zato 
treba razveljaviti in zamenjati z novo 
uredbo.

(1) Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 
29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil o 
opredelitvi, opisu in predstavitvi žganih 
pijač in Uredba Komisije (EGS) št. 1014/90 
z dne 24. aprila 1990 o določitvi podrobnih 
izvedbenih pravil o opredelitvi, opisu in 
predstavitvi žganih pijač sta dokazali, da 
uspešno urejata področje žganih pijač. 
Vendar pa je treba glede na zadnje izkušnje 
pojasniti pravila, ki veljajo za opredelitev, 
opis, predstavitev, označevanje in zaščito 
nekaterih žganih pijač. Uredbo Sveta (EGS) 
št. 1576/89 in Uredbo Komisije (EGS) št. 
1014/90 je zato treba razveljaviti in 
zamenjati z novo uredbo.

Utemeljitev

Določbe obeh uredb – 1576/89 in 1014/90, kot sta bili spremenjeni, je 
treba vključiti v predlagano novo uredbo. Za odpravo kakršnih koli nejasnosti
je torej treba ti dve uredbi razveljaviti ob začetku veljavnosti nove zakonodaje.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 2

(2) Področje žganih pijač je pomembno za 
potrošnike in za proizvajalce v Skupnosti. 
Ukrepi, ki veljajo za to področje, morajo 
prispevati k doseganju visoke ravni varstva 
potrošnikov, preprečevanju goljufivega 
ravnanja, preglednosti trga in pošteni 
konkurenci. S tem bodo ukrepi varovali 
ugled, ki so ga žgane pijače dosegle v 
Skupnosti in na svetovnem trgu z nadaljnjim 
upoštevanjem tradicionalnih postopkov, ki 
se uporabljajo pri proizvodnji žganih pijač, 
kakor tudi povečanega povpraševanja po 
varstvu potrošnikov in informiranju. Treba 
je upoštevati tudi tehnološke inovacije, kjer 

(2) Področje žganih pijač je pomembno za 
potrošnike in za proizvajalce v Skupnosti. 
Ukrepi, ki veljajo za to področje, morajo 
prispevati k doseganju visoke ravni varstva 
potrošnikov, preprečevanju goljufivega 
ravnanja, preglednosti trga in pošteni 
konkurenci. S tem bodo ukrepi varovali 
ugled, ki so ga žgane pijače dosegle v 
Skupnosti in na svetovnem trgu z nadaljnjim 
upoštevanjem tradicionalnih postopkov, ki 
se uporabljajo pri proizvodnji žganih pijač, 
kakor tudi povečanega povpraševanja po 
varstvu potrošnikov in informiranju. V 
opredelitvah je treba upoštevati tudi 

  
1 UL C .../Še ne objavljeno v UL.
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te inovacije prispevajo k izboljšanju 
kakovosti.

tehnološke inovacije, kjer te inovacije 
prispevajo k izboljšanju kakovosti, ne da bi 
vplivale na tradicionalni značaj zadevne 
žgane pijače.

Utemeljitev

Sicer je treba omogočiti spremembe v metodah proizvodnje, kjer to podpira industrija, s 
čimer omogoči tehnološke inovacije, vendar te inovacije ne smejo ogroziti tradicije, na kateri 
temeljita kakovost in sloves žgane pijače. Zato je treba zagotoviti, da so inovacije 
dogovorjene in sprejete kot spremembe zadevne opredelitve, zlasti če lahko vplivajo na 
tradicionalni značaj žgane pijače. 

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 3

(3) Za zagotovitev bolj sistematičnega 
pristopa k zakonodaji, ki ureja žgane 
pijače, morajo biti te pijače razvrščene v tri 
kategorije v skladu z dobro opredeljenimi 
merili proizvodnje in označevanja.

črtano

Utemeljitev

Ta razvrstitev ni ne logična ne pregledna. Poleg tega nekatere izdelke napačno uvršča v 
določeno skupino in zavaja potrošnike glede kakovosti, saj se razlikuje od obstoječih praks. 
Zmotno tudi kaže na to, da pri teh izdelkih obstaja hierarhija v kakovosti.

Predlog spremembe 4
Člen 1, točka (c)

(c) z najmanjšo vsebnostjo alkohola 15 % 
vol in največjo 80 % vol.,

(c) z najmanjšo vsebnostjo alkohola 15 % 
vol in, če so namenjeni neposredni 
prehrani ljudi, največjo 80 % vol., 

Utemeljitev

Namen predloga je jasno določiti, da meja 80% vol. velja za žgane pijače na prodajnem 
mestu. Zagotavlja tudi, da je mogoče pijače, opredeljene v Prilogi II, ki imajo volumenski 
delež alkohola višji do 80 % , še naprej proizvajati in omogoča proizvodnjo advocaata 
(kategorija 41), ki ima najnižji volumenski delež alkohola nižji od 15 %.

Predlog spremembe 5
Člen 1, točka (d), točka (i), alinea 2
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- z maceracijo rastlinskih snovi in/ali - z maceracijo ali podobnimi postopki 
rastlinskih snovi v etanolu kmetijskega 
porekla in/ali destilatih kmetijskega 
porekla, in/ali

Utemeljitev

Predlog spremembe prinaša večjo jasnost in natančneje določa tekoče sredstvo v procesu 
maceracije.

Predlog spremembe 6
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

Najmanjši volumenski delež alkohol, 
določen v točki (c), ne vpliva na opredelitev 
proizvoda v kategoriji 41 Priloge II.

Utemeljitev

Namen predloga je jasno določiti, da meja 80% vol. velja za žgane pijače na prodajnem 
mestu. Zagotavlja tudi, da je mogoče pijače, opredeljene v Prilogi II, ki imajo volumenski 
delež alkohola višji do 80 % , še naprej proizvajati in omogoča proizvodnjo advocaata 
(kategorija 41), ki ima najnižji volumenski delež nižji od 15 %.

Predlog spremembe 7
Člen 3

Žgane pijače se razvrstijo takole:  črtano
a) „žganja“: proizvodi, našteti v 
kategoriji A Priloge II;
b) „posebne žgane pijače“: proizvodi, 
našteti v kategoriji B Priloge II; 
c) „druge žgane pijače“: proizvodi, našteti v 
kategoriji C Priloge II; 

Utemeljitev
Ta razvrstitev ni logična niti pregledna. Poleg tega nekatere izdelke napačno uvršča v 
določeno skupino in zavaja potrošnike glede kakovosti, saj se razlikuje od obstoječih praks. 
Zmotno tudi kaže na to, da v zvezi s temi izdelki obstaja hierarhija v kakovosti.

Predlog spremembe 8
Člen 4

1. Brez poseganja v posebna pravila, 
določena za vsakega od proizvodov, ki so 
našteti v kategoriji A Priloge II, za „žganja“ 
velja naslednje:

1. Brez poseganja v posebna pravila, 
določena za vsakega od proizvodov, ki so 
našteti v kategoriji A Priloge II, za „žganja“ 
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lahko velja naslednje:
a) proizvedena so z alkoholnim vretjem in 
destilacijo in so izključno pridobljena iz 
surovih materialov v skladu z opredelitvami 
v Prilogi II;

(a) zaokroži se jim okus v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I ter z zakonodajo držav članic;

b) ne vsebujejo dodanega etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov 
(kmetijskega porekla),

(b) so sladkane v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I. Vendar se lahko sladila, kot so 
opredeljena v Direktivi 94/35/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, uporabijo 
samo za proizvodnjo žganih pijač, ki ne 
ustrezajo nobeni tehnični opredelitvi v 
Prilogi II;

(c) ne vsebujejo aromatičnih snovi, razen 
naravnih aromatičnih snovi in pripravkov, 
kakor je opredeljeno v členu 1 (2)(b)(i) in 
členu 1(2)(c) Direktive 88/388/EGS;

(c) se aromatizirajo v skladu s tehničnimi 
opredelitvami in zahtevami v Prilogi I; 

(d) sladkajo se samo, da se zaokroži končni 
okus proizvoda v skladu s tehničnimi 
opredelitvami in zahtevami iz Priloge I k tej 
uredbi in ob upoštevanju posebne 
zakonodaje v državah članicah.

(d) vsebujejo dodan etanol kmetijskega 
porekla ali destilat (kmetijskega porekla);

(e) se obarvajo v skladu s tehničnimi 
opredelitvami in zahtevami v Prilogi I;

2. Brez poseganja v posebna pravila, 
določena za vsakega od proizvodov, ki so 
našteti v kategoriji B Priloge II, za 
„posebne žgane pijače“ velja naslednje:

2. Prakse, navedene v odstavku 1, so 
dovoljene za vse žgane pijače brez 
poseganja v določbe iz Priloge II.

a) lahko se pridobijo iz katerega koli 
kmetijskega proizvoda, naštetega v Prilogi I 
k Pogodbi;
b) lahko vsebujejo dodan etanol 
kmetijskega porekla ali destilat 
(kmetijskega porekla);
c) lahko vsebujejo naravne ali naravnim 
enake aromatične snovi in pripravke, kakor 
je opredeljeno v členu 1 (2)(b)(i) in (ii) ter v 
členu 1(2)(c) Direktive 88/388/EGS;
d) lahko so sladkane v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I k tej uredbi

3. Brez poseganja v pravila, določena za 
vsakega od proizvodov, ki so našteti v 

3. Prakse, navedene v odstavku 1, upoštevajo 
obstoječe tradicionalne metode za proizvodnjo 
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kategoriji C Priloge II, za „druge žgane 
pijače“ velja naslednje:

žganj.

a) lahko se pridobijo iz katerega koli 
kmetijskega proizvoda, naštetega v Prilogi I k 
Pogodbi in/ali živila, namenjenega za 
prehrano ljudi;
b) lahko vsebujejo dodan etanol kmetijskega 
porekla ali destilat (kmetijskega porekla);
c) lahko vsebujejo aromatične snovi ali 
pripravke, kakor je opredeljeno v 
Direktivi 88/388/EGS;
d) lahko so sladkane v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I k tej uredbi.

Utemeljitev

Ta razvrstitev ni logična niti pregledna. Poleg tega nekatere izdelke napačno uvršča v 
določeno skupino in zavaja potrošnike. Zmotno tudi kaže na to, da pri teh izdelkih obstaja 
hierarhija glede kakovosti. Ta predlog spremembe določa splošna pravila za proizvodnjo 
žganj ne glede na kategorijo.

Predlog spremembe 9
Člen 7, odstavek 1

1. Žgane pijače, ki ustrezajo specifikacijam 
za proizvode, opredeljene v kategorijah A 
in B Priloge II, nosijo prodajno 
poimenovanje, ki je tam določeno za te 
proizvode.

1. Da se žgana pijača trži za prehrano ljudi 
z enim od imen, ki so našteta v Prilogi II te 
uredbe, žgana pijača ustreza opredelitvi in 
izpolnjuje zahteve, ki veljajo za kategorijo, 
v katero spada. Žgane pijače, ki ne 
ustrezajo specifikacijam za proizvode, 
opredeljene Prilogi II, ne nosijo imena, ki 
je tam določeno za te proizvode. Opisane so 
kot"žgane pijače" ali "žganja". Tega opisa 
se ne sme dopolnjevati, nadomestiti ali 
spremeniti.

Utemeljitev

Ker bi bilo treba razdelitev v tri kategorije črtati, ni primerno govoriti o prodajnih 
poimenovanjih, ampak je bolje ohraniti sedanje stanje.

Predlog spremembe 10
Člen 7, odstavek 2
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2. Žgane pijače, ki ustrezajo specifikacijam 
za proizvode, opredeljene v kategoriji C 
Priloge II, nosijo prodajno poimenovanje 
„žgana pijača“. To prodajno poimenovanje 
se ne sme dodajati, dopolnjevati ali 
spremeniti.

črtano

Utemeljitev

Te določbe so zajete v revidiranem odstavku 1 člena 7, ki obsega prodajna poimenovanja brez 
treh kategorij.

Predlog spremembe 11
Člen 7, odstavek 3

3. Če žgana pijača ustreza opredelitvi več 
kot ene posebne vrste žgane pijače, se lahko 
prodaja pod enim več imeni, naštetimi za te 
posebne vrste žganih pijač v Prilogi II.

3. Če žgana pijača ustreza opredelitvi več 
kot ene kategorije žgane pijače v Prilogi II, 
se lahko prodaja pod enim ali več imeni, 
naštetimi za te kategorije.

Utemeljitev

Uporaba izraza "posebna vrsta žgane pijače" tukaj povzroči nejasnost.

Predlog spremembe 12
Člen 7, odstavek 4

4. Brez poseganja v odstavek 8 se imena, 
navedena v odstavkih 1 in 2, ne uporabljajo 
za kakršno koli opisovanje ali predstavitev 
katere koli pijače, ki ni žgana pijača, katere 
ime je našteto v Prilogi II.

4. Brez poseganja v odstavek 8 in člen 8(1) 
se imena, navedena v odstavkih 1 in 2, ne 
uporabljajo za kakršno koli opisovanje ali 
predstavitev katere koli pijače, ki ni žgana 
pijača, katere ime je našteto v Prilogi II.

Utemeljitev

Člen 7.8 (o uporabi generičnih imen na seznamu sestavin) in člen 8.1 (o navajanju posebnih 
žganih pijač v sestavljenem imenu ali pri predstavitvi živila) delata izjemo pri splošnem 
pravilu, da se lahko ime določene žgane pijače uporabo samo za pijače, ki ustrezajo 
opredelitvi. Besedilo člena 7.4 je treba dopolniti, da ne bo v nasprotju s kasnejšimi 
spremembami ali jih ne bo ogrožalo.

Predlog spremembe 13
Člen 7, odstavek 5 a (novo)

5a. Geografske označbe, navedene v 
Prilogi III, se lahko dopolnijo samo v 
skladu z informacijami iz ustrezne tehnične 
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mape, določene v členu 15(1).

Utemeljitev

Pomembno je, da vse izraze, uporabljene pri dopolnjevanju geografskih označb, pokriva 
tehnična mapa, ki se zahteva za vse geografske označbe. To bo zagotovilo zaščito geografskih 
označb.

Predlog spremembe 14
Člen 7, odstavek 5 b (novo)

5b. Imena žganih pijač, navedena v Prilogi 
II, se lahko dopolnijo z geografskimi 
označbami, ki niso navedene iz Priloge III, 
pod pogojem, da te ne zavajajo potrošnika.

Utemeljitev

V sedanji zakonodaji (Uredba 1576/89, člen 5.2) je predvidena možnost uporabe dopolnilnih 
geografskih označb, ki niso tiste iz Priloge II zadevne uredbe, pod pogojem, da te ne zavajajo 
potrošnika. To je pomembno zato, da se omogoči uporaba nespornih izrazov, ki potrošniku 
pridejo prav pri ugotavljanju regije ali kraja, od koder izvira proizvod (v primeru Scotch 
Whiskyja je to npr. "Orkney" ali "Dufftown"). Prav tako je to koristno pri preprečevanju 
zavajajočih označb. Zaradi tega je treba to določbo v novi uredbi ohraniti.

Predlog spremembe 15
Člen 7, odstavek 8

8. Imena, navedena v Prilogi II, se lahko 
vključijo na seznam sestavin, če se 
uporabljajo v skladu z nacionalnimi ukrepi, 
sprejetimi za izvajanje Direktive
2000/13/ES.

8. Imena, navedena v Prilogi II, se lahko 
vključijo na seznam sestavin, če se 
uporabljajo v skladu z Direktivo
2000/13/ES.

Utemeljitev

Pri vseh drugih sklicevanjih na Direktivo 2000/13 (členi 6, 8.1, 9.3 in 29(d)) ni najti nobene 
takšne omejitve s sklicevanjem na nacionalna izvedbena pravila. Zaradi doslednosti in da bi 
se izognili nejasnostim, bi se moral člen 7.8 na podoben način sklicevati neposredno na 
Direktivo 2000/13/ES.

Predlog spremembe 16
Člen 8, odstavek 1

1. Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES 1. Uporaba ali namigovanje na izraze, 
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je uporaba izrazov, naštetih v kategoriji A 
ali B Priloge II, v sestavljenih izrazih ali 
namigovanje na katerega od njih pri 
predstavitvi živila prepovedana, razen če 
alkohol izvira izključno iz žgane pijače, ki se 
omenja.

naštete v kategoriji A ali B Priloge II, ali 
geografske označbe, naštete v Prilogi III, v 
sestavljenih izrazih je prepovedana pri 
predstavitvi živila, razen če alkohol izvira 
izključno iz žgane pijače, ki se omenja. Taki 
sestavljeni izrazi nastopajo poleg 
prodajnega opisa.

Utemeljitev

Predlog spremembe pojasnjuje predlagano prepoved uporabe opredeljenih izrazov za 
določene žgane pijače v sestavljenem izrazu (npr. Brandy Cream’) ali namigovanje nanje, 
razen če je žganje edina alkoholna sestavina; hkrati ohranja sedanjo zahtevo Uredbe 
1576/89, da se lahko sestavljeni termini uporabijo samo poleg obveznega prodajnega 
poimenovanja. 

Predlog spremembe 17
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

V zvezi z žganimi pijačami so takšni 
sestavljeni izrazi dovoljeni le v opisu, 
predstavitvi ali označevanju likerjev in 
nastopajo poleg prodajnega opisa.

Utemeljitev

Sedanja zakonodaja (Uredbi 1576/89 in 1014/90, ki jo potrjuje sodba Sodišča Evropskih 
skupnosti (Primer C-136/96)), dovoljuje uporabo sestavljenih izrazov, ki se nanašajo na 
opredeljeno ime žgane pijače, samo: (i) za likerje (npr. "Whisky Cream") in (ii) poleg 
prodajnega opisa. To določbo je treba ohraniti zato, da se zagotovi nadaljnja zaščita 
potrošnikov in proizvajalcev pred zavajajočim označevanjem, ko se npr. žgane pijače, ki 
vsebujejo whisky, razredčen pod svojim najmanjšim volumenskim deležem alkohola, 
prodajajo kot "whisky spirits" ali "whisky water".

Predlog spremembe 18
Člen 8, odstavek 1 a (novo)

1a. Uporaba sestavljenih izrazov iz 
odstavka 1 ni dovoljena, če se žgana pijača, 
opredeljena v kategoriji A ali B Priloge II 
ali navedena v Prilogi III, razredči z vodo, 
tako da je volumenski delež alkohola v 
proizvodu nižji od najnižjega deleža za 
zadevno žgano pijačo. 

Utemeljitev

Predlog spremembe je bistvenega pomena za varovanje temeljnih načel o rabi opredeljenih 
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izrazov ter za zaščito potrošnikov in proizvajalcev pred zavajajočim označevanjem (npr. da se 
zagotovi, da opredeljene žgane pijače, razredčene pod najnižjo raven deleža alkohola, ni 
mogoče opisati kot rumova voda ('Rum Water)', brandyjeva voda, ('Brandy Water') ali 
whiskyjeva voda(‘Whisky Water’))

Predlog spremembe 19
Člen 9, odstavek 1

1. Prodajno poimenovanje „žgana pijača“ se 
označi jasno in vidno na vidnem mestu na 
oznaki, če se žgana pijača v kategoriji A 
Priloge II

1. Prodajno poimenovanje „žgana pijača“ se 
označi jasno in vidno na vidnem mestu na 
oznaki, če se ena od naslednjih žganih 
pijač:
- rum,
- whisky in whiskey,
- žitno žganje/žitni brandy,
- žganje iz vina in brandy,
- žganje iz grozdnih tropin,
- žganje iz rozin,
- žganje iz sadja razen proizvodov, ki so v 

tem odstavku opredeljeni kot žgane 
pijače (pred katerimi je navedeno ime 
sadja), proizvedene z maceracijo in 
destilacijo,

- žganje iz jabolčnika, cider brandy in 
žganje iz hruškovca (člen 7c Uredbe 
Komisije (EGS) št. 1014/90)

meša z:
a) eno ali več žganimi pijačami in/ali a) eno ali več žganimi pijačami in/ali
b) enim ali več destilati (kmetijskega 

porekla) in/ali
b) enim ali več destilati (kmetijskega 
porekla) in/ali

c) etanolom kmetijskega porekla. c) etanolom kmetijskega porekla.
To prodajno poimenovanje se ne sme 
dodajati, dopolnjevati ali spremeniti.

To prodajno poimenovanje se ne sme 
dodajati, nadomestiti ali spremeniti.

Utemeljitev

Predlagano besedilo izhaja iz črtanja razvrstitve žganih pijač v tri splošne kategorije in 
ohranja sedanje stanje.
Predlagana je tudi zamenjava besede "dopolnjevati" z "nadomestiti", saj smo mnenja, da je 
bil to prvotni namen Komisije.

Predlog spremembe 20
Člen 9, odstavek 2

2. Odstavek 1 ne velja za opis, predstavitev 
ali označevanje mešanic, navedenih v tistem 

2. Odstavek 1 ne velja za opis, predstavitev 
ali označevanje mešanic, navedenih v tistem 
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odstavku 1, če ne ustrezajo opredelitvam, 
določenim v kategoriji A ali B Priloge II.

odstavku 1, če ne ustrezajo opredelitvam, 
določenim v Prilogi II.

Utemeljitev

Predlagano besedilo izhaja iz črtanja razvrstitve žganih pijač v tri kategorije.

Predlog spremembe 21
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 1

3. Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES 
lahko opis, predstavitev ali označevanje 
proizvodov, pridobljenih iz mešanic, 
navedenih v odstavku 1, vsebuje samo enega 
od izrazov, naštetih v kategoriji A ali B 
Priloge II k tej uredbi, če ta izraz ni del 
prodajnega poimenovanja, ampak je 
vključen samo v isto vidno polje kot seznam 
vseh alkoholnih sestavin, ki jih vsebuje 
mešanica, pred katerim je naveden izraz 
„mešana žgana pijača“.

3. Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES 
lahko opis, predstavitev ali označevanje 
proizvodov, pridobljenih iz mešanic, 
navedenih v odstavku 1, vsebuje samo enega 
ali več izrazov, naštetih v Prilogi II k tej 
uredbi, če ta izraz ni del prodajnega 
poimenovanja, ampak je vključen samo v 
isto vidno polje kot seznam vseh alkoholnih 
sestavin, ki jih vsebuje mešanica, pred 
katerim je naveden izraz „mešana žgana 
pijača“.

Utemeljitev

Besedilo je nejasno pri navajanju "enega" od opredeljenih izrazov, ko je namen očitno ta, da 
je treba pri morebitni navedbi izraz navesti skupaj z ostalimi alkoholnimi sestavinami, ki 
lahko obsegajo več kot eno žgano pijačo.

Predlog spremembe 22
Člen 10, odstavek 2

2. Opis, predstavitev ali označevanje žgane 
pijače se lahko dopolni z izrazom 
„tipizirana“ (blend) samo, če je bil proizvod 
narejen s postopkom tipiziranja.

2. Opis, predstavitev ali označevanje žgane 
pijače se lahko dopolni z izrazom 
„tipizirana“ (blend), "tipizirano" ali 
"tipiziranje" samo, če je bil proizvod 
narejen s postopkom tipiziranja.

Utemeljitev

Besedilo predloga bi lahko pripeljalo do zaključka, da je izraz "tipizirana" v zvezi z žganimi 
pijačami nekoliko drugačen od izrazov "tipizirano" ali "tipiziranje", v resnici pa se vsi 
nanašajo na isti postopek. Da bi se izognili dvomom o tem, ali nova uredba zajema vse 
različice izraza "tipizirana", je treba besedilo ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe 23
Člen 10, odstavek 3

3. Če je v opisu, predstavitvi ali označevanju 3. Če je v opisu, predstavitvi ali označevanju 
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žgane pijače določen ali omenjen čas, se 
nanaša na najmlajšo alkoholno sestavino, 
pod pogojem, da se je proizvod staral pod 
uradnim nadzorom ali nadzorom, ki daje 
enakovredna jamstva.

žgane pijače določen ali omenjen čas, se 
nanaša na najmlajšo alkoholno sestavino ter
da se je proizvod staral pod uradnim 
nadzorom ali nadzorom, ki daje enakovredna 
jamstva.

Utemeljitev

Besedilo predlagane nove uredbe je potencialno dvoumno, če ga primerjamo z Uredbo 
1576/89, člen 7.2(d), v katerem je jasno zapisano, da "... se čas staranja navede samo, kjer se 
nanaša na najmlajšo alkoholno sestavino, in pod pogojem, da se je proizvod staral pod 
uradnim nadzorom ali nadzorom, ki daje enakovredna jamstva". To dvoumnost je treba 
odpraviti.

Predlog spremembe 24
Člen 14, odstavek 1, točka (a)

(a) vsako neposredno ali posredno 
komercialno uporabo za proizvode, ki niso 
zajeti v registraciji, če so ti proizvodi 
primerljivi s proizvodi, registriranimi pod 
tisto geografsko označbo, ali če uporaba 
izkorišča ugled registrirane geografske 
označbe;

(a) vsako neposredno ali posredno 
komercialno uporabo za kakršno koli žgano 
pijačo, ki ni zajeta v registraciji in ustreznih 
nacionalnih predpisih, ali za kateri koli 
drug proizvod, če uporaba izkorišča ugled 
registrirane geografske označbe;

Utemeljitev
Predlagano besedilo člena 14.1(a) omogoča dvom glede obsega zaščite pred neustreznimi 
proizvodi.  Treba je zagotoviti, (i) da bodo "primerljivi proizvodi" zajemali vse žgane pijače 
(in ne zgolj, kot bi lahko sklepali, samo isto vrsto žgane pijače kot zadevna geografska 
označba) in (ii) da bodo pri sklicevanju na "registracijo" upoštevane vse zahteve iz tehnične 
mape, navedene v členu 15.2, vključno z nacionalnimi predpisi glede proizvodov z geografsko 
označbo, da se zagotovi njihova izvršljivosti v vseh državah članicah EU.  

Predlog spremembe 25
Člen 14, odstavek 1 a (novo)

1a. Žgane pijače, ki se prodajajo pod 
geografsko označbo, izpolnjujejo vse 
določbe glede proizvodnje, označevanja in 
predstavitve iz nacionalne zakonodaje za 
geografske označbe v svoji državi ali državi 
izvora.
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Utemeljitev

Predhodni predlog spremembe člena 14.1(a) pojasnjuje situacijo za zaščito pred zlorabo 
geografske oznake pri neustreznem proizvodu. Vseeno pa bi morale določbe v novi točki 2 
tudi zahtevati, da žgane pijače z geografsko označbo, kot so Cognac, Brandy de Jerez itd.,
spoštujejo vsa pravila iz tehnične mape glede proizvodnje, označevanja in predstavitve, s 
čimer so upravičene do registracije EU kot proizvodi z geografsko označbo (kot je določeno v 
členu 15 predloga).

Predlog spremembe 26
Člen 14, odstavek 2 a (novo)

2a. Žgane pijače z geografsko označbo, 
navedene v Prilogi III, izpolnjujejo vse 
specifikacije glede proizvodnje, označevanja 
in predstavitve ter druge specifikacije, 
vključene v tehnično mapo, določeno v 
členu 15(1).

Utemeljitev

Prodaja žganih pijač z zaščiteno geografsko označbo je dovoljena samo, če pijače ustrezajo 
vsebini tehnične mape. S tem se zagotovi dosledno izvajanje vseh predpisov o označevanju, 
proizvodnji in predstavitvi po celotni EU.

Predlog spremembe 27
Člen 15, odstavek 1

1. Zahteve za vključitev geografskih označb 
v Prilogo III se predložijo Komisiji v enem 
od uradnih jezikov Skupnosti ali skupaj s 
prevodom v enega od uradnih jezikov 
Skupnosti. K takšnim zahtevam se priloži 
tehnična mapa, ki vsebuje specifikacije, ki 
jih mora izpolnjevati žgana pijača. Tehnična 
mapa se objavi v Uradnem listu Evropske 
unije, serija C.

1.. Zahteve za navedbo geografskih označb 
v Prilogi III se predložijo Komisiji v enem 
od uradnih jezikov Skupnosti ali skupaj s 
prevodom v enega od uradnih jezikov 
Skupnosti. Država članica ustrezno utemelji 
takšne zahteve, ki vključujejo tehnično 
mapo, kjer so podrobno razložene
specifikacije, ki jih mora izpolnjevati žgana 
pijača. Glavni elementi specifikacij v 
tehnični mapi, kot je navedeno v odstavku 
2, se objavijo v Uradnem listu Evropske 
unije, serija C. Glede geografskih označb v 
Skupnosti zahtevo predloži država članica 
izvora žgane pijače.

V treh mesecih od datuma objave lahko 
vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima pravno 
utemeljen interes, ugovarja vključitvi 

V treh mesecih od datuma objave, navedene 
v prvem pododstavku, lahko vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki ima pravno utemeljen 
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geografske označbe v Prilogo III z 
utemeljitvijo, da pogoji, navedeni v tej 
uredbi, niso izpolnjeni. Ugovor mora biti 
ustrezno utemeljen.

interes, ugovarja vključitvi geografske 
označbe v Prilogo III z utemeljitvijo, da 
pogoji, navedeni v tej uredbi, niso 
izpolnjeni. Ugovor mora biti ustrezno 
utemeljen.

Utemeljitev

Novo besedilo pojasnjuje, da morajo države članice izvora podpreti in predložiti zahteve za 
geografske označbe. Ta pristop je tudi v skladu s tistim v predpisih za geografske označbe za 
vina.

Predlog spremembe 28
Člen 15, odstavek 2, točka (b)

(b) opis žgane pijače, vključno z glavnimi 
fizikalnimi, kemičnimi, mikrobiološkimi 
in/ali organoleptičnimi lastnostmi proizvoda 
ali živila;

(b) opis žgane pijače, vključno z glavnimi 
fizikalnimi, kemičnimi, mikrobiološkimi 
in/ali organoleptičnimi lastnostmi proizvoda; 

Utemeljitev

Glede na to, da bodo nacionalni organi pristojni za določanje specifikacij, ki jih mora žgana 
pijača izpolnjevati, da se jo obravnava kot proizvod z geografsko označbo, se zahteva, da 
mora opis zadevne žgane pijače za namen prijave za registracijo podpirati ena ali več 
navedenih neobveznih značilnosti. Da bi se izognili dvomom, bi bilo to treba pojasniti v 
predlaganem besedilu. Prav tako je treba črtati sklicevanje na kakšno drugo možno "živilo", 
saj se registracija brez dvoma nanaša samo na žgane pijače.

Predlog spremembe 29
Člen 15, odstavek 2, točka (f)

(f) kakršne koli zahteve Skupnosti in/ali 
nacionalnih določb;

(f) kakršne koli zahteve Skupnosti in/ali 
pristojnega nacionalnega ali regionalnega 
organa;

Utemeljitev

Predlog spremembe zagotavlja primerno priznanje ustreznih nacionalnih predpisov. Člen 
10.2 Uredbe 1576/89 omogoča državam članicam, da obdržijo lastne sisteme dokumentov o 
dokazani pristnosti pri izvozu žganih pijač z geografsko označbo. Ohranitev take določbe je 
pomembna, da se prizna pomen takih nacionalnih sistemov za dokazovanje pristnosti pri 
preprečevanju goljufij in ponaredkov.
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Predlog spremembe 30
Člen 15, odstavek 2, točka (g)

(g) ime in kontaktni naslov vlagatelja; (g) ime in kontaktni naslov ustreznega 
organa države vlagatelja;

Utemeljitev

Da bi se izognili dvomom in zaradi skladnosti s pristopom, predlaganim v členu 15.1, je treba 
pojasniti, da je za tehnično mapo v podporo zahtevam za status geografske označbe pristojen 
ustrezen organ. 

Predlog spremembe 31
Člen 15, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Države članice lahko za žgane pijače, 
navedene v Prilogi III, ki so proizvedene 
na njihovem ozemlju in se tja izvozijo, 
zahtevajo, da jih podpira dokumentacija 
o dokazani pristnosti.

Predlog spremembe 32
Člen 19, odstavek 1

1. Komisiji pomaga Upravljalni odbor za 
žgane pijače, v nadaljevanju imenovan 
„Odbor“. 

1. Komisiji pomaga Regulativni odbor za 
žgane pijače, v nadaljevanju imenovan 
„Odbor“.

Utemeljitev

Trenutno v zakonodaji o žganih pijačah ni nobenih tržnih mehanizmov, kot jih poznajo drugi 
trgi Skupnosti. Poimenovanje "Regulativni odbor" se zato zdi primernejše kot tisto, ki je 
predlagano. Poleg tega ima regulativni odbor v postopku komitologije zagotovljeno manjšino, 
ki lahko prepreči sprejetje odločitve, kar krepi moč držav članic.

Predlog spremembe 33
Člen 22, točka (a)

(a) za olajšanje prehoda z določb iz Uredbe 
(EGS) št. 1576/89 na določbe, vzpostavljene 
s to uredbo;

(a) za olajšanje prehoda z določb iz Uredbe 
Sveta (EGS) št. 1576/89 in Uredbe Komisije 
(EGS) št. 1014/90 na določbe, vzpostavljene 
s to uredbo;
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Utemeljitev

Ker nova uredba razveljavlja in nadomešča določbe Uredb 1576/89 in 1014/90, bi moral ta 
člen zajemati obe.

Predlog spremembe 34
Člen 23

Uredba (EGS) št. 1576/89 se razveljavi. Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89 in Uredba 
Komisije (EGS) št. 1014/90 se razveljavita. 

Utemeljitev

Določbe obeh uredb – 1576/89 in 1014/90, kot sta bili spremenjeni, je treba vključiti v 
predlagano novo uredbo. Za odpravo kakršnih koli nejasnosti je treba torej ti dve uredbi 
razveljaviti ob začetku veljavnosti nove zakonodaje.

Predlog spremembe 35
Priloga I, točka (1)

1. sladkanje: 1. etanol kmetijskega porekla:
Sladkanje pomeni uporabo enega ali več 
naslednjih proizvodov pri pripravi žganih 
pijač:

Etanol kmetijskega porekla ima naslednje 
lastnosti:

(a) polbeli sladkor, beli sladkor, rafinirani 
beli sladkor, dekstroza, fruktoza, glukozni 
sirup, tekoči sladkor, invertni tekoči 
sladkor, invertni sladkorni sirup, kot je 
opredeljeno v Direktivi Sveta 2001/111/ES;

(a) organoleptične lastnosti: ni drugega 
zaznavnega okusa razen okusa surovine;

(b) rektificirani zgoščeni grozdni mošt, 
zgoščeni grozdni mošt, sveži grozdni mošt;

(b) najnižji volumenski delež alkohola: 96,0 
vol %;

(c) karameliziran sladkor, ki je proizvod, 
dobljen izključno z nadziranim 
segrevanjem saharoze brez baz, mineralnih 
kislin ali drugih kemičnih aditivov;

(c) najvišja mejna vrednost ostankov:

(d) med, kakor je opredeljen v Direktivi 
Sveta 2001/110/ES;

(i) skupne kisline, izražene v gramih ocetne 
kisline na hektoliter alkohola pri 
100 vol %: 1,5,

(e) rožičev sirup; (ii) estri, izraženi v gramih etilnega acetata 
na hektoliter alkohola s 100 vol %: 1,3,

(f) kateri koli drugi naravni ogljikovi 
hidrati, ki imajo podoben učinek kot 
navedeni proizvodi;

(iii) aldehidi, izraženi v gramih etilnega 
acetaldehida na hektoliter alkohola s 
100 vol %: 0,5,

(g) sladila, kot so opredeljena v 
Direktivi 94/35/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta.

(iv) višji alkoholi, izraženi v gramih 2-
metil-1-propanola na hektoliter alkohola s 
100 vol %: 0,5,
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(v) metanol, izražen v gramih na hektoliter 
alkohola s 100 vol %: 50,
(vi) suhi ekstrakt, izražen v gramih na 
hektoliter alkohola,
(vii) hlapljive baze, ki vsebujejo dušik, 
izražene v gramih dušika na hektoliter 
alkohola pri 100 vol %: 0,1,
(viii) furfural: ne da se ga zaslediti.

Utemeljitev
Sprememba vrstnega reda tehničnih opredelitev in zahtev bi bolje upoštevala dejanski potek 
teh postopkov med proizvodnjo žganih pijač.

Predlagana je tudi vključitev dveh novih odstavkov (5a in 6a) za opredelitev pokazateljev 
pristnosti in tradicionalne prakse zaokroževanja okusa. 

Predlog spremembe 36
Priloga I, točka (2) 

2. mešanje: 2. destilat (kmetijskega porekla):
Mešanje pomeni združevanje dveh ali več 
različnih pijač ali pijače z enim ali več 
destilati kmetijskega porekla ali etanola 
kmetijskega porekla pri pripravi nove 
pijače.

Destilat (kmetijskega porekla) pomeni 
alkoholno tekočino, pridobljeno z 
destilacijo po alkoholnem vretju kmetijskih 
proizvodov, naštetih v Prilogi I Pogodbe, ki 
nima lastnosti etanola ali žgane pijače, 
ampak je ohranila aromo in okus 
uporabljenih surovin.

Utemeljitev
Glej predlog spremembe 26. 

Predlog spremembe 37
Priloga I, točka (3)

3. etanol kmetijskega porekla: 3. zorenje ali staranje:
Etanol kmetijskega porekla ima naslednje 
lastnosti:

Zorenje ali staranje pomeni dopuščanje 
naravnega razvoja nekaterih reakcij v 
ustreznih posodah, pri čemer zadevna 
žgana pijača pridobi organoleptične 
lastnosti, ki jih pred tem ni imela.

(a) organoleptične lastnosti: ni drugega 
zaznavnega okusa razen okusa surovine;
(b) najnižji volumenski delež alkohola: 96,0 
vol %;
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(c) najvišja mejna vrednost ostankov:
(i) skupne kisline, izražene v gramih ocetne 
kisline na hektoliter alkohola pri 
100 vol %: 1,5,
(ii) estri, izraženi v gramih etilnega acetata 
na hektoliter alkohola s 100 vol %: 1,3,
(iii) aldehidi, izraženi v gramih etilnega 
acetaldehida na hektoliter alkohola s 
100 vol %: 0,5,
(iv) višji alkoholi, izraženi v gramih 2-
metil-1-propanola na hektoliter alkohola s 
100 vol %: 0,5,
(v) metanol, izražen v gramih na hektoliter 
alkohola s 100 vol %: 50,
(vi) suhi ekstrakt, izražen v gramih na 
hektoliter alkohola,
(vii) hlapljive baze, ki vsebujejo dušik, 
izražene v gramih dušika na hektoliter 
alkohola pri 100 vol %: 0,1,
(viii) furfural: ne da se ga zaslediti.

Utemeljitev
Glej predlog spremembe 26. 

Predlog spremembe 38
Priloga I, točka (4)

4. dodajanje vode: 4. sladkanje:
Pri pripravi žganih pijač je dovoljeno 
dodajanje vode, po možnosti destilirane ali 
demineralizirane, pod pogojem, da je 
kakovost vode v skladu z nacionalnimi 
določbami, sprejetimi pri izvajanju direktiv 
Sveta 80/777/EGS in 80/778/EGS in da 
dodana voda ne spremeni značilnosti 
proizvoda.
Ta voda je lahko destilirana, 
demineralizirana, nadomeščena ali 
zmehčana.

Sladkanje pomeni uporabo enega ali več 
naslednjih proizvodov pri pripravi žganih 
pijač:

(a) polbeli sladkor, beli sladkor, rafinirani 
beli sladkor, dekstroza, fruktoza, glukozni 
sirup, tekoči sladkor, invertni tekoči 
sladkor, invertni sladkorni sirup, kot je 
opredeljeno v Direktivi Sveta 2001/111/ES;
(b) rektificirani zgoščeni grozdni mošt, 
zgoščeni grozdni mošt, sveži grozdni mošt;
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(c) karameliziran sladkor, ki je proizvod, 
dobljen izključno z nadziranim 
segrevanjem saharoze brez baz, mineralnih 
kislin ali drugih kemičnih aditivov;
(d) med, kakor je opredeljen v Direktivi 
Sveta 2001/110/ES;
(e) rožičev sirup;
(f) kateri koli drugi naravni ogljikovi 
hidrati, ki imajo podoben učinek kot 
navedeni proizvodi;
(g) sladila, kot so opredeljena v 
Direktivi 94/35/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta.

Utemeljitev
Glej predlog spremembe 26. 

Predlog spremembe 39
Priloga I, točka (5)

5. tipiziranje: 5. aromatiziranje:
Tipiziranje pomeni združevanje dveh ali več 
žganih pijač, ki spadajo v isto kategorijo in 
se ločijo samo po manjših razlikah v sestavi 
zaradi enega ali več naslednjih dejavnikov:

Aromatiziranje pomeni uporabo ene ali več 
arom, opredeljenih v členu 1(2)(a) 
Direktive 88/388/EGS, pri pripravi žganih 
pijač.

(a) postopkov priprave;
(b) uporabljenih metod za destilacijo;
(c) časa zorenja ali staranja;
(d) geografskega območja proizvodnje.
Tako proizvedena žgana pijača spada v isto 
kategorijo kot prvotna žgana pijača pred 
tipizacijo.

Utemeljitev
Glej predlog spremembe 26. 

Predlog spremembe 40
Priloga I, točka (5 a)(novo)

5a. Pokazatelji pristnosti:
Za namene varstva potrošnika in zaščite 
blagovne znamke lahko destilirane žgane 
pijače vsebujejo snovi v sledovih, ki 
učinkujejo kot pokazatelji pristnosti 



PE 376.566v02-00 22/45 AD\634649SL.doc

SL

blagovne znamke, pod pogoje, da to 
dovoljuje opredelitev zadevne žgane pijače. 
Takšne snovi morajo biti užitne in v 
proizvodih prisotne v koncentracijah, 
manjših od 0,1 % w/v ter ne smejo dajati 
razlikovalnih znakov. 

Utemeljitev
Glej predlog spremembe 26. 

Predlog spremembe 41
Priloga I, točka (6)

6. zorenje ali staranje: 6. obarvanje:
Zorenje ali staranje pomeni dopuščanje 
naravnega razvoja nekaterih reakcij v 
ustreznih posodah, pri čemer zadevna 
žgana pijača pridobi organoleptične 
lastnosti, ki jih pred tem ni imela.

Obarvanje pomeni uporabo enega ali več 
barvil, opredeljenih v Direktivi 94/36/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, pri 
pripravi žganih pijač.

Utemeljitev
Glej predlog spremembe 26. 

Predlog spremembe 42
Priloga I, točka (6 a)(new)

6a. zaokrožitev okusa:
Zaokrožitev okusa pomeni tradicionalno 
uporabo proizvodov, omenjenih v točkah od 
1(a) do (f), največ do 2 %, da bi žganim 
pijačam dali končen poseben značaj, brez 
poseganja v posebno zakonodajo držav 
članic, ki je bila sprejeta pred začetkom 
veljavnosti Uredbe 1576/89.

Utemeljitev

"Zaokrožitev okusa" je tradicionalna praksa pri proizvodnji nekaterih žganih pijač, ki se 
razlikuje od sladkanja in aromatiziranja in ki še nikoli ni bila opredeljena. Menimo, da je 
tehnična opredelitev v prihodnji uredbi o žganih pijačah potrebna, da bi se izognili 
napačnemu interpretiranju ali zlorabam in zaščitili kakovost žganih pijač EU, zagotovljeno s 
tradicionalnimi metodami proizvodnje.

Namen dodanega stavka "brez poseganja v posebno zakonodajo držav članic, ki je bila 
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sprejeta pred ..." je zajeti posebno špansko zakonodajo, ki je bila sprejeta pred začetkom 
veljavnosti Uredbe 1576/89, v kateri določena omejitev za zaokrožitev okusa pijače "Brandy 
de Jerez", in sicer do 35 gramov na liter. To je posledica tradicionalnega postopka zorenja za 
Brandy de Jerez, po katerem lahko nekateri proizvajalci svoje žgane pijače starajo v sodih, ki 
so vsebovali sladke češnje vrste Pedro Ximénez.  Glej tudi predlog spremembe 26. 

Predlog spremembe 43
Priloga I, točka (7)

7. aromatiziranje: 7. dodajanje vode:
Aromatiziranje pomeni uporabo ene ali več 
arom, opredeljenih v členu 1(2)(a) 
Direktive 88/388/EGS, pri pripravi žganih 
pijač. 

Pri pripravi žganih pijač je dovoljeno 
dodajanje vode, po možnosti destilirane ali 
demineralizirane, pod pogojem, da je 
kakovost vode v skladu z nacionalnimi 
določbami, sprejetimi pri izvajanju direktiv 
Sveta 80/777/EGS in 98/83/EGS in da 
dodana voda ne spremeni značilnosti 
proizvoda.
Ta voda je lahko destilirana, 
demineralizirana, nadomeščena ali 
zmehčana.

Utemeljitev
Direktiva 80/778/EGS je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 98/83/ES o kakovosti 
vode, namenjene za prehrano ljudi. (Opomba: Direktiva 80/777/EGS o izkoriščanju in trženju 
naravnih mineralnih vod ostane v veljavi, kot je bila spremenjena.) Glej tudi predlog 
spremembe 26. 

Predlog spremembe 44
Priloga I, točka (8)

8. obarvanje: 8. tipiziranje:
Obarvanje pomeni uporabo enega ali več 
barvil, opredeljenih v Direktivi 94/36/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, pri 
pripravi žganih pijač.

Tipiziranje pomeni združevanje dveh ali več 
žganih pijač, ki spadajo v isto kategorijo in 
se ločijo samo po manjših razlikah v sestavi 
zaradi enega ali več naslednjih dejavnikov:
(a) postopkov priprave;
(b) uporabljenih metod za destilacijo;
(c) časa zorenja ali staranja;
(d) geografskega območja proizvodnje.
Tako proizvedena žgana pijača spada v isto 
kategorijo kot prvotna žgana pijača pred 
tipizacijo.
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Utemeljitev
Glej predlog spremembe 26. 

Predlog spremembe 45
Priloga I, točka (9)

9. destilat (kmetijskega porekla): 9. mešanje:
Destilat (kmetijskega porekla) pomeni 
alkoholno tekočino, pridobljeno z 
destilacijo po alkoholnem vretju kmetijskih 
proizvodov, naštetih v Prilogi I k Pogodbi, 
ki nima lastnosti etanola ali žgane pijače, 
ampak je ohranila aromo in okus 
uporabljenih surovin.

Mešanje pomeni združevanje dveh ali več 
različnih pijač ali pijače z enim ali več 
destilati kmetijskega porekla ali etanola 
kmetijskega porekla pri pripravi nove 
pijače.

Utemeljitev
Glej predlog spremembe 26. 

Predlog spremembe 46
Priloga I, točka 13

(13) Opis pomeni izraze, uporabljene na 
etiketi, dokumentih, ki spremljajo prevoz 
pijače, na trgovinskih dokumentih, predvsem 
na računih in dobavnicah, ter pri 
oglaševanju;

(13) Opis pomeni izraze, uporabljene na 
etiketi, pri predstavitvi in na embalaži, 
dokumentih, ki spremljajo prevoz pijače, na 
trgovinskih dokumentih, predvsem na 
računih in dobavnicah, ter pri oglaševanju;

Utemeljitev

Opredelitev "opisa" mora biti čim širša, da se preprečijo morebitne vrzeli zaradi dvoumnosti; 
opredelitev mora vključiti tudi izraze na embalaži in pri predstavitvi ter ne le na etiketi. 
(Opomba: po določbah Priloge I(15) "predstavitev" vključuje oglaševanje in pospeševanje 
prodaje.)

Predlog spremembe 47
Priloga I, točka (14)

14. Označevanje 14. Predstavitev
Označevanje pomeni vse opise in druge 
opombe, znake, vzorce ali blagovne 
znamke, ki so prepoznavni za pijačo in se 
pojavljajo na istem zabojniku, vključno s 
sistemom zapiranja ali etiketo, pritrjeno na 

Predstavitev pomeni izraze, uporabljene na 
zabojnikih, vključno s sistemi zapiranja, na 
etiketah in embalaži, vključno z 
oglaševanjem in pospeševanjem prodaje.
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zabojnik, ter ovojem, ki prekriva grlo 
steklenic;

Utemeljitev
Zaradi varstva potrošnikov je treba pojasniti, da v to ni zajet le prevoz, ampak tudi embalaža. 
Glej tudi predlog spremembe 27.

Predlog spremembe 48
Priloga I, točka (15)

15. Predstavitev 15. Označevanje
Predstavitev pomeni izraze, uporabljene na 
zabojnikih, vključno s sistemi zapiranja, na 
etiketah in embalaži, vključno z 
oglaševanjem in pospeševanjem prodaje.

Označevanje pomeni vse opise in druge 
opombe, znake, vzorce ali blagovne 
znamke, ki so prepoznavni za pijačo in se 
pojavljajo na istem zabojniku, vključno s 
sistemom zapiranja ali etiketo, pritrjeno na 
zabojnik, ter ovojem, ki prekriva grlo 
steklenic;

Predlog spremembe 49
Priloga I, točka 16

(16) Embalaža pomeni zaščitni ovoj, kot so 
papir, slamnati ovoji vseh vrst, karton in 
škatle, ki se uporabljajo za prevoz enega ali 
več zabojnikov. 

(16) Embalaža pomeni zaščitni ovoj, kot so 
papir, slamnati ovoji vseh vrst, karton in 
škatle, ki se uporabljajo za prevoz in/ali 
prodajo enega ali več zabojnikov.

Utemeljitev

Zaradi varstva potrošnikov je treba pojasniti, da v to ni zajet le prevoz, ampak tudi embalaža.

Predlog spremembe 50
Priloga II, prvi podnaslov

Kategorija A: Žganja črtano

Utemeljitev

Predlog je v skladu s črtanjem razvrstitve žganih pijač v tri splošne kategorije.

Predlog spremembe 51
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Priloga II, razdelek 1, točka (a)

a) Rum je:

(1) žgana pijača, proizvedena izključno z 
alkoholnim vretjem in destilacijo iz melase 
ali sirupa, dobljena pri proizvodnji trsnega 
sladkorja ali iz soka sladkornega trsa in 
destilirana do največ 96 vol %, tako da ima 
destilat opazne posebne organoleptične 
lastnosti ruma,

a) Rum je žgana pijača, proizvedena 
izključno z alkoholnim vretjem in destilacijo 
iz melase ali sirupa, dobljena pri proizvodnji 
trsnega sladkorja ali iz soka sladkornega trsa 
in destilirana do največ 96 vol %, tako da 
ima destilat opazne posebne organoleptične 
lastnosti ruma,

ali
2) žganje, proizvedeno z alkoholnim 
vretjem in destilacijo soka sladkornega trsa, 
ki ima aromo, značilno za rum, in vsebuje 
najmanj 225 gramov hlapljivih snovi na 
hektoliter, računano na 100 vol % 
alkohola.

Utemeljitev

Razlikovanje med prvim in drugim odstavkom točke (a) je nima nobenega smisla, ker se 
slednji nanaša na "tradicionalni" rum, ki je natančno opredeljen v odstavku (e). Drugi 
odstavek točke (a) je odveč in ga je treba črtati.

Predlog spremembe 52
Priloga II, razdelek 1, točki (c) in (d)

c) Rum ne vsebuje dodanega etanola 
kmetijskega porekla.

c) Rum ne vsebuje dodanega etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov 
kmetijskega porekla.

d) Za pripravo ruma se lahko uporabljajo 
samo naravne snovi in pripravki, kakor je 
opredeljeno v členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

d) Rum ni aromatiziran.

Utemeljitev

Določbe, ki v obstoječi zakonodaji veljajo za rum, ne dovoljujejo uporabe etilnega alkohola 
kmetijskega porekla ali destilatov kmetijskega porekla. Zagotoviti je treba, da se bo ta 
prepoved ohranila.  

Uporaba aromatičnih snovi pri tradicionalni proizvodnji ruma ni dovoljena. Zato je možnost, 
ki jo ponuja predlog Komisije, nepotrebna in v industriji nezaželena.
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Predlog spremembe 53
Priloga II, razdelek 2, točki (c) in (d)

c) Whisky ali whiskey ne vsebuje dodanega 
etanola kmetijskega porekla.

c) Whisky ali whiskey ne vsebuje dodanega 
etanola kmetijskega porekla ali destilatov 
kmetijskega porekla.

d) Whisky ali whiskey ni sladkan ali 
aromatiziran, prav tako ne vsebuje 
nikakršnih dodatkov razen navadnega 
karamelnega sladkorja za barvo.

d) Whisky ali whiskey ni zaokroženega 
okusa, sladkan ali aromatiziran, prav tako ne 
vsebuje nikakršnih dodatkov razen 
navadnega karamelnega sladkorja za barvo.

Utemeljitev

Določbe, ki v obstoječi zakonodaji veljajo za whisky, ne dovoljujejo uporabe etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov kmetijskega porekla. Zagotoviti je treba, da se bo ta 
prepoved ohranila.  

Predlog spremembe 54
Priloga II, razdelek 3, točki (c) in (d)

c) Žitno žganje ne vsebuje dodanega etanola 
kmetijskega porekla.

c) Žitno žganje ne vsebuje dodanega etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov 
kmetijskega porekla.

d) Za pripravo žitnega žganja se lahko 
uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

d) Žitno žganje ni aromatizirano.

Utemeljitev
Določbe, ki v obstoječi zakonodaji veljajo za žitno žganje, ne dovoljujejo uporabe etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov kmetijskega porekla. Zagotoviti je treba, da se bo ta 
prepoved ohranila.

Uporaba aromatičnih snovi pri tradicionalni proizvodnji žitnega žganja ni dovoljena. Zato je 
možnost, ki jo ponuja predlog Komisije, nepotrebna in v industriji nezaželena.

Predlog spremembe 55
Priloga II, razdelek 4, točki (c) in (d)

c) Žganje iz vina ne vsebuje dodanega c) Žganje iz vina ne vsebuje dodanega 
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etanola kmetijskega porekla. etanola kmetijskega porekla ali destilatov 
kmetijskega porekla.

(d) Za pripravo žganja iz vina se lahko 
uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

d) Žganje iz vina ni aromatizirano.

Utemeljitev

Določbe, ki v obstoječi zakonodaji veljajo za žganje iz vina, ne dovoljujejo uporabe etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov kmetijskega porekla. Zagotoviti je treba, da se bo ta 
prepoved ohranila.

Uporaba aromatičnih snovi pri tradicionalni proizvodnji žganja iz vina ni dovoljena. Zato je 
možnost, ki jo ponuja predlog Komisije, nepotrebna in v industriji nezaželena.

Predlog spremembe 56
Priloga II, razdelek 4, točka (d a) (novo)

(da) Če se je žganje iz vina staralo, se lahko 
še naprej trži kot žganje iz vina, pod 
pogojem da se je staralo vsaj tako dolgo ali 
dlje, kot je predvideno za proizvod iz 
razdelka 5.

Utemeljitev

Ta pogoj je bil že določen v zadnjem odstavku člena 1, točka 4(d) Uredbe 1576/89, zato je 
namen predloga ohraniti sedanje stanje.

Predlog spremembe 57
Priloga II, razdelek 5, točki (c) in (d)

c) Brandy ali Weinbrand ne vsebuje 
dodanega etanola kmetijskega porekla.

c) Brandy ali Weinbrand ne vsebuje 
dodanega etanola kmetijskega porekla ali 
destilatov kmetijskega porekla.

c) Za pripravo pijače brandy ali Weinbrand 
se lahko uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

Utemeljitev
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Določbe, ki v obstoječi zakonodaji veljajo za brandy ali Weinbrand, ne dovoljujejo uporabe 
etanola kmetijskega porekla ali destilatov kmetijskega porekla. Zagotoviti je treba, da se bo ta 
prepoved ohranila.

Odstavek (c) je nepotreben, saj je aromatiziranje žganih pijač po členu 3 (novo) dovoljeno, 
razen če tega ne prepoveduje njihova specifična opredelitev. 

Predlog spremembe 58
Priloga II, razdelek 6, točka (c)

c) Žganje iz grozdnih tropin ali grozdni 
tropinovec ne vsebujeta dodanega etanola 
kmetijskega porekla.

c) Žganje iz grozdnih tropin ali grozdni 
tropinovec ne vsebujeta dodanega etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov 
kmetijskega porekla.

Utemeljitev

Določbe, ki v obstoječi zakonodaji veljajo za žganje iz grozdnih tropin ali grozdni tropinovec, 
ne dovoljujejo uporabe etanola kmetijskega porekla ali destilatov kmetijskega porekla. 
Zagotoviti je treba, da se bo ta prepoved ohranila.

Predlog spremembe 59
Priloga II, razdelek 7, točki (c) in (d)

c) Žganje iz sadnih tropin ne vsebuje 
dodanega etanola kmetijskega porekla.

c) Žganje iz sadnih tropin ne vsebuje 
dodanega etanola kmetijskega porekla ali 
destilatov kmetijskega porekla.

d) Za pripravo žganja iz sadnih tropin se 
lahko uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

d) Žganje iz sadnih tropin ni 
aromatizirano.

Utemeljitev

Določbe, ki v obstoječi zakonodaji veljajo za žganje iz sadnih tropin, ne dovoljujejo uporabe 
etanola kmetijskega porekla ali destilatov kmetijskega porekla. Zagotoviti je treba, da se bo ta 
prepoved ohranila.

Uporaba aromatičnih snovi pri tradicionalni proizvodnji žganja iz sadnih tropin ni dovoljena. 
Zato je možnost, ki jo ponuja predlog Komisije, nepotrebna in v industriji nezaželena.
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Predlog spremembe 60
Priloga II, razdelek 8, točki (c) in (d)

c) Žganje iz rozin ali raisin brandy ne 
vsebuje dodanega etanola kmetijskega 
porekla.

c) Žganje iz rozin ali raisin brandy ne 
vsebuje dodanega etanola kmetijskega 
porekla ali destilatov kmetijskega porekla.

d) Za pripravo žganja iz sadnih tropin se 
lahko uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

d) Žganje iz rozin ali raisin brandy ni 
aromatizirano.

Utemeljitev
Določbe, ki v obstoječi zakonodaji veljajo za žganje iz rozin ali raisin brandy, ne dovoljujejo 
etanola kmetijskega porekla ali destilatov kmetijskega porekla. Zagotoviti je treba, da se bo ta 
prepoved ohranila.

Uporaba aromatičnih snovi pri tradicionalni proizvodnji žganja iz rozin ali raisin brandyja ni 
dovoljena. Zato je možnost, ki jo ponuja predlog Komisije, nepotrebna in v industriji 
nezaželena.

Predlog spremembe 61
Priloga II, razdelek 9, točki (d) in (e)

d) Žganje iz sadja ne vsebuje dodanega 
etanola kmetijskega porekla.

d) Žganje iz sadja ne vsebuje dodanega 
etanola kmetijskega porekla ali destilatov 
kmetijskega porekla.

e) Za pripravo žganja iz sadja se lahko 
uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

e) Žganje iz sadja ni aromatizirano.

Utemeljitev

Določbe, ki v obstoječi zakonodaji veljajo za žganje iz sadja, ne dovoljujejo uporabe etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov kmetijskega porekla. Zagotoviti je treba, da se bo ta 
prepoved ohranila.

Uporaba aromatičnih snovi pri tradicionalni proizvodnji žganja iz sadja ni dovoljena. Zato je 
možnost, ki jo ponuja predlog Komisije, nepotrebna in v industriji nezaželena.

Predlog spremembe 62
Priloga II, razdelek 10, točki (c) in (d)
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c) Žganje iz jabolčnika, cider brandy ali 
žganje iz hruškovca ne vsebuje dodanega 
etanola kmetijskega porekla.

c) Žganje iz jabolčnika, cider brandy ali 
žganje iz hruškovca ne vsebuje dodanega 
etanola kmetijskega porekla ali destilatov 
kmetijskega porekla.

d) Za pripravo žganja iz jabolčnika, cider 
brandy ali žganja iz hruškovca se lahko 
uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

d) Žganje iz jabolčnika, cider brandy ali 
žganje iz hruškovca niso aromatizirani.

Utemeljitev
Uporaba aromatičnih snovi pri tradicionalni proizvodnji žganja iz jabolčnika, cider brandyja 
ali žganja iz hruškovca ni dovoljena. 

Zato je možnost, ki jo ponuja predlog Komisije, nepotrebna in v industriji nezaželena.

Predlog spremembe 63
Priloga II, razdelek 11, točki (c) in (d)

c) Hefebrand ne vsebuje dodanega etanola
kmetijskega porekla.

c) Hefebrand ne vsebuje dodanega etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov 
kmetijskega porekla.

(d) Za pripravo pijače Hefebrand se lahko 
uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS. 

(d) Hefebrand ni aromatiziran.

Utemeljitev
Določbe, ki v obstoječi zakonodaji veljajo za Hefebrand, ne dovoljujejo uporabe etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov kmetijskega porekla. Zagotoviti je treba, da se bo ta 
prepoved ohranila.

Uporaba aromatičnih snovi pri tradicionalni proizvodnji pijače Hefebrand ni dovoljena. Zato 
je možnost, ki jo ponuja predlog Komisije, nepotrebna in v industriji nezaželena.

Predlog spremembe 64
Priloga II, razdelek 12, točki (c) in (d)

c) Bierbrand ne vsebuje dodanega etanola 
kmetijskega porekla.

c) Bierbrand ne vsebuje dodanega etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov 
kmetijskega porekla.

d) Za pripravo pijače Bierbrand ali eau de 
vie de bière se lahko uporabljajo samo 
naravne snovi in pripravki, kakor je 

d) Bierbrand ni aromatiziran.
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opredeljeno v členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

Utemeljitev

Določbe, ki v obstoječi zakonodaji veljajo za Bierbrand, ne dovoljujejo uporabe etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov kmetijskega porekla. Zagotoviti je treba, da se bo ta 
prepoved ohranila.

Uporaba aromatičnih snovi pri tradicionalni proizvodnji pijače Bierbrand ni dovoljena. Zato 
je možnost, ki jo ponuja predlog Komisije, nepotrebna in v industriji nezaželena.

Predlog spremembe 65
Priloga II, drugi podnaslov

Kategorija B: Posebne žgane pijače črtano

Utemeljitev

Predlog je v skladu s črtanjem razvrstitve v tri splošne kategorije.

Predlog spremembe 66
Priloga II, razdelek 13, točka (c)

c) Aromatiziranje žganj (pred katerimi je 
navedeno ime sadja), proizvedenih z 
maceracijo in destilacijo, se lahko dopolni z 
aromatičnimi snovmi in/ali aromatičnimi 
pripravki, razen s tistimi, ki izhajajo iz 
uporabljenega sadja. Za pripravo žganj 
(pred katerimi je navedeno ime sadja), 
proizvedenih z maceracijo in destilacijo, se 
lahko uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS. Vendar pa morata 
značilen okus pijače in njegova barva 
izhajati izključno iz uporabljenega sadja.

črtano

Utemeljitev

Vsebina tega odstavka je že zajeta v točki 9(e): žganje iz sadja ni aromatizirano.
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Predlog spremembe 67
Priloga II, razdelek 14, točka (a)

a) Geist (z imenom sadja) je žgana pijača, 
dobljena z maceracijo nefermentiranega 
jagodičja, kot so maline, robidnice, 
borovnice in druge, v etanolu kmetijskega 
porekla, ki ji sledi destilacija.

a) Geist (z imenom sadja) je žgana pijača, 
dobljena z maceracijo nefermentiranega 
sadja, navedenega v točki 13(a)(2), marelic, 
breskev, orehov ali zeli v etanolu 
kmetijskega porekla, ki ji sledi destilacija.

Utemeljitev
Po opredelitvi pijače Geist v Uredbi 1576/89 (člen 1, odstavek 4(i)(3)) njena proizvodnja ni 
omejena na jagode, ampak na sadje. Zato bi vključitev marelic in breskev v to točko ustrezala 
sedanjemu stanju. "Aprikosengeist" in "Pfirsichgeist" imata v Nemčiji dolgo tradicijo. 

Pijače Geist na osnovi zeli ali orehov so precej novi proizvodi. Njihova vključitev v 
opredelitev pijače Geist  bi pomenila izvajanje zadnjega stavka druge uvodne izjave: "Treba 
je upoštevati tudi tehnološke inovacije, kjer te inovacije prispevajo k izboljšanju kakovosti".

Predlog spremembe 68
Priloga II, razdelek 14, točka (c)

(c) Aromatiziranje pijače Geist (z imenom 
sadja) se lahko dopolni z aromatičnimi 
snovmi in/ali aromatičnimi pripravki, razen 
s tistimi, ki izhajajo iz uporabljenega sadja. 
Za pripravo pijače Geist (z imenom sadja) 
se lahko uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v členih 
1(2)(b)(i) in (2)(c) Direktive 88/388/EGS. 
Vendar pa morata značilen okus pijače in 
njegova barva izhajati izključno iz 
uporabljenega sadja.

(c) Geist ni aromatiziran.

Utemeljitev

Uporaba aromatičnih snovi pri tradicionalni proizvodnji pijače Geist ni dovoljena. Zato je 
možnost, ki jo ponuja predlog Komisije, nepotrebna in v industriji nezaželena.

Predlog spremembe 69
Priloga II, razdelek 16, točka (c)

(c) Za pripravo žganja iz encijana se lahko 
uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 

črtano
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Direktive 88/388/EGS.

Utemeljitev

Ta navedba je nepotrebna, saj je aromatiziranje žganih pijač po členu 3 (novo) dovoljeno, 
razen če tega ne prepoveduje njihova specifična opredelitev. 

Predlog spremembe 70
Priloga II, razdelek 20, točka (a), podtočka 1

1) ki se pridobiva izključno iz etanola 
kmetijskega porekla z največjo vsebnostjo 
metanola, ki ne presega 5 gramov na 
hektoliter čistega alkohola,

črtano

Utemeljitev

Opredelitev, ki jo je predlagala EU, ne dovoljuje dodajanja pokazateljev pristnosti. Prek teh 
pokazateljev je mogoče ugotavljati pristnost proizvoda, hkrati pa lahko igrajo pomembno 
vlogo v boju proti ponarejenim izdelkom.

Predlog spremembe 71
Priloga II, razdelek 20, točka (a), podtočka 2

2) ki se aromatizira izključno z redestilacijo 
v tradicionalnih destilarnah etanola v 
navzočnosti vseh uporabljenih naravnih 
rastlinskih snovi,

2) ki se aromatizira izključno z redestilacijo 
v tradicionalnih destilarnah etanola v 
navzočnosti vseh uporabljenih naravnih 
rastlinskih snovi, destilat in ves preostali 
dodani alkohol pa se pridobiva izključno iz 
etanola kmetijskega porekla, v skladu z 
značilnostmi, navedenimi v prilogi I, 
vendar največja vsebnost metanola ne sme 
presegati 5 gramov na hektoliter alkohola s 
100% vol.,

Utemeljitev

Opredelitev, ki jo je predlagala EU, ne dovoljuje dodajanja pokazateljev pristnosti. Prek teh 
pokazateljev je mogoče ugotavljati pristnost proizvoda, hkrati pa lahko igrajo pomembno 
vlogo v boju proti ponarejenim izdelkom.

Predlog spremembe 72
Priloga II, razdelek 20, točka (a), podtočka 4
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4) kjer mora morebitni pozneje dodani 
etanol izhajati izključno iz enakih surovin,

črtano

Utemeljitev
Opredelitev, ki jo je predlagala EU, ne dovoljuje dodajanja pokazateljev pristnosti. Prek teh 
pokazateljev je mogoče ugotavljati pristnost proizvoda, hkrati pa lahko igrajo pomembno 
vlogo v boju proti ponarejenim izdelkom.

Predlog spremembe 73
Priloga II, razdelek 20, točka (a), podtočka (5)

5) ki ne vsebuje dodanih sladil ali barvil, (5) ki lahko vsebuje do 0,1 grama 
sladkorjev na liter za dokazovanje pristnosti
blagovne znamke, 

Utemeljitev

Treba je dodati določbo, ki dovoljuje pokazatelje pristnosti, da se preprečijo goljufije in 
ponarejanje proizvodov.

Predlog spremembe 74
Priloga II, razdelek 20, točka (a), podtočka (6)

6) ki ne vsebuje dodanih sestavin razen 
vode.

(6) ki ne vsebuje dodanih sestavin razen 
vode ali barvil.

Utemeljitev

Treba je dodati določbo, ki dovoljuje pokazatelje pristnosti, da se preprečijo goljufije in 
ponarejanje proizvodov.

Predlog spremembe 75
Priloga II, razdelek 23, točka (c)

c) Za pripravo žganih pijač z okusom 
janeža se lahko uporabljajo samo naravne 
snovi in pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

črtano
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Utemeljitev
Ta navedba je nepotrebna, saj je aromatiziranje žganih pijač po členu 3 (novo) dovoljeno, 
razen če tega ne prepoveduje njihova specifična opredelitev. 

Predlog spremembe 76
Priloga II, razdelek 24

a) Pastis je žgana pijača z okusom janeža, ki 
vsebuje tudi naravne ekstrakte 
golostebelnega korena (Glycyrrhiza glabra), 
pri čemer morajo biti navzoča barvila, 
poznana kot „halkoni“ in glicirizinska 
kislina, katere najmanjše in največje 
vrednosti morajo znašati 0,05 in 0,5 grama 
na liter.

a) Pastis je žgana pijača z okusom janeža, ki 
vsebuje tudi naravne ekstrakte 
golostebelnega korena (vrste Glycyrrhize), 
pri čemer morajo biti navzoča barvila, 
poznana kot „halkoni“ in glicirizinska 
kislina, katere najmanjše in največje 
vrednosti morajo znašati 0,05 in 0,5 grama 
na liter.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
pastisu je 40 %.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
pastisu je 40 %.

(c) Za pripravo janeževega žganja pastis se 
lahko uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.
(d) Pastis vsebuje manj kot 100 gramov 
sladkorja na liter in ima najmanjšo in 
največjo vrednost anetola 1,5 in 2 grama na 
liter.

(c) Pastis vsebuje manj kot 100 gramov 
sladkorja na liter in ima najmanjšo in 
največjo vrednost anetola 1,5 in 2 grama na 
liter.

Utemeljitev

Glycyrrhiza glabra uspeva samo na redkih območjih v sredozemskih regijah. Če bi na njeno 
razpoložljivost vplivali podnebni ali geopolitični razlogi, pastisa torej ne bi mogli proizvajati.
Tem težavam se je moč izogniti tako, da se opredelitev razširi na naravne izvlečke drugih vrst 
Glycyrrhize.

Navedba iz odstavka c) je nepotrebna, saj je aromatiziranje žganih pijač po členu 3 (novo) 
dovoljeno, razen če tega ne prepoveduje njihova specifična opredelitev.

Predlog spremembe 77
Priloga II, razdelek 25, točka (c)

(c) Za pripravo janeževega žganja pastis de črtano
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Marseille se lahko uporabljajo samo 
naravne snovi in pripravki, kakor je 
opredeljeno v členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

Utemeljitev
Ta navedba je nepotrebna, saj je aromatiziranje žganih pijač po členu 3 (novo) dovoljeno, 
razen če tega ne prepoveduje njihova specifična opredelitev. 

Predlog spremembe 78
Priloga II, razdelek 26, točka (c)

c) Za pripravo janeževega žganja anis se 
lahko uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

črtano

Utemeljitev
Ta navedba je nepotrebna, saj je aromatiziranje žganih pijač po členu 3 (novo) dovoljeno, 
razen če tega ne prepoveduje njihova specifična opredelitev. 

Predlog spremembe 79
Priloga II, razdelek 29

a) Vodka je žgana pijača, izdelana iz etanola 
kmetijskega porekla:

a) Vodka je žgana pijača, izdelana iz etanola 
kmetijskega porekla: 

1) proizvedena s fermentacijo kmetijskih 
surovin s kvasom,

1) proizvedena s fermentacijo

i) žita, krompirja in/ali melase, ali

(ii) sadja s kvasom,

2) ali z destilacijo in/ali rektifikacijo, tako 
da so selektivno zmanjšane organoleptične 
lastnosti uporabljenih surovin in stranskih 
proizvodov, ki nastanejo pri fermentaciji.

2) ali z destilacijo in/ali rektifikacijo, tako 
da so selektivno zmanjšane organoleptične 
lastnosti uporabljenih surovin in stranskih 
proizvodov, ki nastanejo pri fermentaciji.

Temu procesu lahko sledi redestilacija in/ali 
enakovredna obdelava, vključno z obdelavo 
z aktivnim ogljem, zato da pijača pridobi 
posebne organoleptične lastnosti.

Temu procesu lahko sledi redestilacija in/ali 
enakovredna obdelava, vključno z obdelavo 
z aktivnim ogljem, zato da pijača pridobi 
posebne organoleptične lastnosti.

Največja vrednost ostanka mora biti taka, Največja vrednost ostanka mora biti taka, 
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kot je določeno v Prilogi I za etanol, razen 
da ostanek metanola v končnem proizvodu 
ne sme presegati 10 gramov na hektoliter 
čistega alkohola.

kot je določeno v Prilogi I za etanol, razen 
da ostanek metanola v končnem proizvodu 
ne sme presegati 10 gramov na hektoliter 
čistega alkohola.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
vodki je 37,5%.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
vodki je 37,5%.

c) Edina aroma, ki se jo sme dodati, so 
naravne aromatične sestavine, prisotne v 
destilatu, proizvedenem iz fermentiranih 
surovin. Proizvodu se lahko poleg 
prevladujoče arome dodajo posebne 
organoleptične lastnosti.

c) Edina aroma, ki se jo sme dodati, so 
naravne aromatične sestavine, prisotne v 
destilatu, proizvedenem iz fermentiranih 
surovin. Proizvodu se lahko poleg 
prevladujoče arome dodajo posebne 
organoleptične lastnosti.

d) Brez vpliva na Direktivo 2000/13/ES se 
opis, predstavitev ali etiketiranje vodke 
navedejo v enakem vidnem polju, kot je 
poimenovanje surovin za proizvodnjo 
etilnega alkohola kmetijskega porekla. Črke 
ne smejo biti večje kot polovica in ne 
manjše od ene tretjine velikosti črk, 
uporabljenih za prodajno poimenovanje.

d) Brez vpliva na Direktivo 2000/13/ES se 
opis, predstavitev ali etiketiranje vodke, 
proizvedene iz sadja, navedejo v enakem 
vidnem polju kot prodajno poimenovanje 
besedna zveza "destilirano iz ...", skupaj z 
imenom sadeža ali sadja, uporabljenega za 
proizvodnjo etilnega alkohola kmetijskega 
porekla. Črke ne smejo biti večje kot 
polovica in ne manjše od ene tretjine 
velikosti črk, uporabljenih za prodajno 
poimenovanje.

Utemeljitev

Namen predloga je rešiti sporno vprašanje, iz katerih surovin se vodka proizvaja.  Po eni 
strani upošteva stališče, da s predlogi ne bi smeli povzročiti umika zakonitih proizvodov s 
trga z vodko; po drugi strani pa se spopada s skrbmi, ki so jih izrazile zainteresirane strani 
zlasti v nordijskih državah članicah.  

Predlog spremembe razlikuje med vodko, proizvedeno iz žita, krompirja in melase (iz 
sladkorne pese in sladkornega trsa).  prve, ker se v EU proizvede več vodke iz sladkorne pese 
kot na primer iz krompirja, slednje pa, ker bi z vključitvijo melase iz sladkorne pese in 
izključitvijo melase iz sladkornega trsa izzvali nasprotovanja v STO), in vodko, proizvedeno iz 
sadja.  V predlogu je črtana zahteva, da se na etiketi vodke, proizvedene iz žita, krompirja ali 
melase, navedejo surovine, kar je v skladu s predstavitvami industrije, da ta podatek za 
potrošnike pri nakupu vodke ni pomemben.  Opredelitev vodke, destilirane iz sadja, ki bi 
moralo v ta namen vključevati grozdje, se v ničemer ne razlikuje od opredelitve preostale 
vodke, kar zagotavlja stalno kakovost.  Za te, manj običajne vrste vodke pa je v opredelitvi 
ohranjena zahteva, da se surovine navedejo na etiketi v besedni zvezi "vodka - destilirana iz 
..."
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Predlog spremembe 80
Priloga II, razdelek 36, točka (c)

c) Za pripravo gina iz trnulj se lahko 
uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v členu 
1 (2)(b)(i) ter v členu 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

črtano

Utemeljitev
Ta navedba je nepotrebna, saj je aromatiziranje žganih pijač po členu 3 (novo) dovoljeno, 
razen če tega ne prepoveduje njihova specifična opredelitev. 

Predlog spremembe 81
Priloga II, razdelek 40, točka (a)

a) Nocino je liker, katerega aroma izhaja 
večinoma iz maceracije in/ali destilacije 
celih zelenih orehov (Jugians regia L.) z 
najmanjšo vsebnostjo sladkorja 100 gramov 
na liter, izraženega kot invertni sladkor. 

a) Nocino je liker, katerega aroma izhaja 
večinoma iz maceracije in/ali destilacije 
celih zelenih orehov (Juglans regia L.) z 
najmanjšo vsebnostjo sladkorja 100 gramov 
na liter, izraženega kot invertni sladkor. 

Utemeljitev
(V angl. različici se črta tudi beseda "kernel", omenjena že v Uredbi 1576/89, saj se Nocino 
proizvaja iz celih zelenih orehov. Ne zadeva slovenske različice.)

Jugians regia L. je treba nadomestiti z Juglans regia L., ker gre verjetno za pravopisno 
napako.

Predlog spremembe 82
Priloga II, razdelek 41, točka (c)

c) Za pripravo jajčnega likerja ali pijače 
advocaat ali avocat ali Advokat se lahko 
uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v členih 
1(2)(b)(i) in 1(2)(c) Direktive 88/388/EGS.

črtano

Utemeljitev
Ta navedba je nepotrebna, saj je aromatiziranje žganih pijač po členu 3 (novo) dovoljeno, 
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razen če tega ne prepoveduje njihova specifična opredelitev. 

Predlog spremembe 83
Priloga II, razdelek 42, točka (c)

c) Za pripravo likerja z jajci se lahko 
uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

črtano

Utemeljitev
Ta navedba je nepotrebna, saj je aromatiziranje žganih pijač po členu 3 (novo) dovoljeno, 
razen če tega ne prepoveduje njihova specifična opredelitev. 

Predlog spremembe 84
Priloga II, razdelek 44, točka (c)

c) Za pripravo pijače Berenburg ali 
Beerenburg se lahko uporabljajo samo 
naravne snovi in pripravki, kakor je 
opredeljeno v členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

črtano

Utemeljitev

Ta navedba je nepotrebna, saj je aromatiziranje žganih pijač po členu 3 (novo) dovoljeno, 
razen če tega ne prepoveduje njihova specifična opredelitev. 

Predlog spremembe 85 
Priloga II, razdelek 45, točka (c)

c) Za pripravo Topinamburja se lahko 
uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.

črtano
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Utemeljitev
Ta navedba je nepotrebna, saj je aromatiziranje žganih pijač po členu 3 (novo) dovoljeno, 
razen če tega ne prepoveduje njihova specifična opredelitev. 

Predlog spremembe 86
Priloga II, tretji podnaslov

Kategorija C: Druge žgane pijače črtano

Utemeljitev

Predlog je v skladu s črtanjem razvrstitve žganih pijač v tri splošne kategorije.

Predlog spremembe 87
Priloga II, kategorija C, točka 1

1. Vse žgane pijače, ki so v skladu z 
definicijo iz člena 1, vendar ne morejo biti 
vključene v kategorijo A ali B, je treba 
opisati, predstaviti in označiti s prodajno 
oznako „žgana pijača“.

črtano

Utemeljitev

Predlog je v skladu s črtanjem razvrstitve žganih pijač v tri splošne kategorije.

Predlog spremembe 88
Priloga II, kategorija C, točka 2

2. Rum-Verschnitt proizvajajo v Nemčiji z 
mešanjem ruma in alkohola. Najnižji delež 
alkohola 5 %, ki ga vsebuje končni 
proizvod, mora izhajati iz ruma.  Pri 
označevanju in predstavljanju proizvoda 
Rum-Verschnitt mora biti beseda Verschnitt
v opisu, predstavitvi ali oznaki v črkah iste 
vrste, velikosti in barve in v isti vrstici kot 
beseda „Rum“, pri steklenicah pa na sprednji 
oznaki.  Kjer se ta proizvod prodaja zunaj 

46. Rum-Verschnitt proizvajajo v Nemčiji z 
mešanjem ruma in alkohola. Najnižji delež 
alkohola 5 %, ki ga vsebuje končni 
proizvod, mora izhajati iz ruma.  Pri 
označevanju in predstavljanju proizvoda 
Rum-Verschnitt mora biti beseda Verschnitt
v opisu, predstavitvi ali oznaki v črkah iste 
vrste, velikosti in barve in v isti vrstici kot 
beseda „Rum“, pri steklenicah pa na sprednji 
oznaki.  Kjer se ta proizvod prodaja zunaj 



PE 376.566v02-00 42/45 AD\634649SL.doc

SL

nemškega trga, mora biti njegova alkoholna 
sestava navedena na oznaki.

nemškega trga, mora biti njegova alkoholna 
sestava navedena na oznaki.

Predlog spremembe 89
Priloga II, kategorija C, točka 3

3. Slivovice je proizvedena na Češkem in 
pridobljena z dodatkom največjega 
volumenskega deleža 30 % etanola 
kmetijskega porekla slivovemu destilatu 
pred končno destilacijo.  Ta proizvod se 
mora opisati kot „žgana pijača“ in lahko 
uporablja ime Slivovice v istem vidnem 
polju na nalepki spredaj.  Če se ta češka 
Slivovica trži v Skupnosti, mora biti na 
nalepki označena njena alkoholna sestava.  
Ta določba ne vpliva na uporabo imena 
Slivovice za sadna žganja v skladu s točko 9
kategorije A.

47. Slivovice je proizvedena na Češkem in 
pridobljena z dodatkom največjega 
volumenskega deleža 30 % etanola 
kmetijskega porekla slivovemu destilatu 
pred končno destilacijo.  Ta proizvod se 
mora opisati kot „žgana pijača“ in lahko 
uporablja ime Slivovice v istem vidnem 
polju na nalepki spredaj.  Če se ta češka 
Slivovica trži v Skupnosti, mora biti na 
nalepki označena njena alkoholna sestava.  
Ta določba ne vpliva na uporabo imena 
Slivovice za sadna žganja v skladu z 
razdelkom 9.

Predlog spremembe 90
Priloga III, kategorija A, razdelek 2, drugi stolpec

Scotch Whisky / Scotch (škotski viski)
Irish Whisky (irski viski) Irish Whisky (irski viski)
Whisky español Whisky español

(te oznake se lahko dopolni z besedami 
„malt“ ali „grain“)

(te oznake se lahko dopolni z besedami 
„malt“ ali „grain“)

Irish Whiskey (irski viski) Irish Whiskey (irski viski)
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Te oznake se lahko dopolni z besedami 
„Pot Still“, „malt“ ali „grain“)

(Te oznake se lahko dopolni z besedami 
„Pot Still“, „malt“ ali „grain“)

Scotch Whisky / Scotch (škotski viski)
Uisge Beatha Albannach/Scotch Whisky

Utemeljitev

Vključitev izraza za Scotch Whisky v škotski gelščini odraža dejstvo, da številne blagovne 
znamke na etiketah že uporabljajo gelščino. Hkrati to sledi najnovejšemu političnemu in 
pravnemu razvoju na Škotskem, kjer je gelščina v zakonodaji že priznana kot uradni jezik.
Drugi vidik tega predloga spremembe odraža prvotni predlog spremembe pripravljavca 
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mnenja k Prilogi III, točki 2. Kot je prvotno poudaril pripravljavec mnenja, čeprav se v 
predlogu odražajo veljavne določbe iz Uredbe 1576/89, škotska zveza Scotch Whisky 
Association meni, da je pripis oznak ,,malt" in ,,grain"h geografski označbi ,,škotski viski" iz 
priloge III odvečna in celo zavajajoča. Oznaki se resda ponavadi uporabljata za viskije z 
geografsko označbo, vendar nista edina dodatna izraza, ki ju je dovoljeno uporabljati.

Pripravljavec mnenja želi z zgornjimi opombami k členu 7.5 v tem členu v novi uredbi 
obnoviti določbo, na podlagi katere lahko geografske označbe spremljajo dodatne 
podrobnosti, ki jih mora predpisati ustrezni organ v zadevni državi. (Opomba: v Uredbi 
1576/89 se na to nanaša člen 5.2.)

Poleg tega je želi pripravljavec mnenja z zgoraj predlaganimi spremembami člena 15(1) in 
(2) pojasniti, da bodo za zahtevke in spremljajoče tehnične mape za registracijo geografskih 
označb pristojni organi držav članic.

Glede na  ta nacionalni nadzor se zdi primerneje, da bi dovoljene dodatne oznake za vrste 
viskija, navedene v prilogi III kot geografske označbe, določali ustrezni organi zadevne 
države.

Predlog spremembe 91
Priloga III, kategorija A, razdelek 3, Geografska označba, opomba (novo)

Besedi ,,Kornbrand" sledi naslednja 
opomba:
"Najmanjši delež alkohola v Kornu je 32% 
vol."

Utemeljitev

Po členu 1, točka 4.c Uredbe 1576/89 je Korn trenutno opredeljen kot:  "žitno žganje". V 
Nemčiji in regijah, kjer je nemščina uradni jezik, ga proizvajajo brez dodatkov 
- bodisi izključno z destilacijo fermentirane drozge celih žitnih zrn pšenice, ječmena, ovsa, 

rži ali ajde z vsemi njihovimi sestavinami, 
- ali z redestilacijo destilata, dobljenega po prvem pododstavku. 
Po členu 3 te uredbe je najmanjši zahtevani delež alkohola za Korn 32% vol., za žitno žganje 
pa 35% vol.

Dejstvo, da Korn zdaj po prilogi III (točka 3) šteje k zaščitenim geografskim označbam 
Nemčije in Avstrije, bi lahko privedlo do tega, da bi kot najnižji alkoholni delež zanj veljal 
splošni delež za žitno žganje (35% vol.). Namen predlagane spremembe je torej ohraniti 
sedanje stanje.

Predlog spremembe 92
Priloga III, Kategorija A, razdelek 6, Geografska označba + Geografsko poreklo (novo)
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Geografska označba          Geografsko 
poreklo

Geografska označba          Geografsko 
poreklo

Τσικουδιά/Tsikoudia                  Grčija
Τσίπουρο/Tsipouro                    Grčija

Predlog spremembe 93
Priloga III, Kategorija B, razdelek 23, Geografska označba (novo)

Geografska označba  Geografska označba  

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo iz Mitilene
Ούζο πλωμαρίου/Ouzo iz Plomarija

Predlog spremembe 94
Priloga III, Kategorija B, razdelek 31, Geografska označba + Geografsko poreklo (novo)

Geografska 
označba 

Geografsko 
poreklo

Geografska 
označba 

Geografsko 
poreklo

Κίτρο 
Νάξου/Kitro z 
Naksosa

Grčija

Μαστίχα 
Χίου/Mastic s 
Hiosa
Κουμ Κουάτ 
Κέρκυρας/ 
kumkvat s Krfa
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