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Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 102

Atmeta Komisijos pasiūlymą.

Or. sv

Pagrindimas

Spiritiniai gėrimai yra kilę iš tam tikrų vietovių, kur tvirtai laikomasi tam tikrų tradicinių 
metodų, tuo tarpu regionuose į kuriuos gėrimai pateko vėliau, jie gaminami skirtingai. Tokie 
gaminiai paprastai ES nėra leidžiami. Iš kitos pusės, kai vodka vadinamas produktas pasirodė 
rinkoje nepaisant to, kad jis buvo pagamintas kaip romas arba grapa, tai pateisinama tuo, 
kad vodka neturi nei gamybos tradicijų, nei kilmės. Būtų geriau minimizuoti ES įstatymus visų 
spiritinių gėrimų atžvilgiu, o vietoje to pareikalauti, kad visos naudotos  žaliavos ir procesai 
būtų nurodomi ženklinime. Tai leistų panaikinti apribojimus importui, pvz. viskiui iš Indijos. 
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Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 103
1 a dalis (nauja)

1a. Ragina Komisiją pateikti naują pasiūlymą, kuriuo visos spiritinių gėrimų rūšys būtų 
traktuojamos vienodai;

Pagrindimas

Spiritiniai gėrimai yra kilę iš tam tikrų vietovių, kur tvirtai laikomasi tam tikrų tradicinių 
metodų, tuo tarpu regionuose į kuriuos gėrimai pateko vėliau, jie gaminami skirtingai. Tokie 
gaminiai paprastai ES nėra leidžiami. Iš kitos pusės, kai vodka vadinamas produktas pasirodė 
rinkoje nepaisant to, kad jis buvo pagamintas kaip romas arba grapa, tai pateisinama tuo, 
kad vodka neturi nei gamybos tradicijų, nei kilmės. Būtų geriau minimizuoti ES įstatymus visų 
spiritinių gėrimų atžvilgiu, o vietoje to pareikalauti, kad visos naudotos  žaliavos ir procesai 
būtų nurodomi ženklinime. Tai leistų panaikinti apribojimus importui, pvz. viskiui iš Indijos. 

Or. sv

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone, 

Pakeitimas 104
1 nurodomoji dalis

- atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

- atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 ir 37 straipsnius,

Or. it

Pagrindimas

Pabrėžti žemės ūkio svarbą šiame regione. 

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 105
1 nurodomoji dalis

- atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

- atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 ir 37 straipsnius,

Or. pl

Pagrindimas

37 straipsnis buvo įtrauktas į teisinį pagrindą laikantis reglamente pateikiamų tikslų. Kaip 
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pripažįstama Komisijos pasiūlymo 5 konstatuojamoje dalyje, spiritinių gėrimų ir žemės ūkio 
sektorius yra neatskiriamai susiję.  

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 106
1 konstatuojamoji dalis

(1) 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 1576/89, nustatantis 
bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo ir pateikimo taisykles ir 
1990 m. balandžio 24 d. Komisijos 
reglamentas (EEB) Nr. 1014/90, kuriuo 
nustatomos išsamios spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisyklės, 
pasiteisino reguliuojant spiritinių gėrimų 
sektorių. Atsižvelgiant į pastarojo 
laikotarpio patirtį, būtina išaiškinti kai kurių 
spiritinių gėrimų apibrėžimui, aprašymui, 
pateikimui ir apsaugai taikomas taisykles. 
Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1576/89 turėtų 
būti panaikintas ir pakeistas nauju 
reglamentu.

1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas 
(EEB) Nr. 1576/89, nustatantis bendrąsias 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo ir 
pateikimo taisykles ir 1990 m. balandžio 
24 d. Komisijos reglamentas (EEB) 
Nr. 1014/90, kuriuo nustatomos išsamios 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir 
pateikimo taisyklės, pasiteisino reguliuojant 
spiritinių gėrimų sektorių. Atsižvelgiant į 
pastarojo laikotarpio patirtį, būtina išaiškinti 
kai kurių spiritinių gėrimų apibrėžimui, 
aprašymui, pateikimui, ženklinimui ir 
apsaugai taikomas taisykles. Todėl 
Reglamentas (EB) Nr. 1576/89 turėtų būti 
panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinama, kad ženklinimas šiuo reglamentu taip pat bus apimamas.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 107
2 konstatuojamoji dalis

(2) Spiritinių gėrimų sektorius yra svarbus 
Bendrijos vartotojams ir gamintojams. Šiam 
sektoriui taikomos priemonės turėtų prisidėti 
siekiant aukšto vartotojų apsaugos lygio, 
klaidinimo prevencijos, rinkos skaidrumo ir 
sąžiningos konkurencijos. Taikant šias 
priemones bus apsaugota gera viešoji 
nuomonė apie Bendrijos gėrimus Bendrijoje 
ir pasaulinėje rinkoje, nes toliau bus 

2) Spiritinių gėrimų sektorius yra svarbus 
Bendrijos vartotojams ir gamintojams. Šiam 
sektoriui taikomos priemonės turėtų prisidėti 
siekiant aukšto vartotojų apsaugos lygio, 
klaidinimo prevencijos, rinkos skaidrumo ir 
sąžiningos konkurencijos. Taikant šias 
priemones bus apsaugota gera viešoji 
nuomonė apie Bendrijos gėrimus Bendrijoje 
ir pasaulinėje rinkoje, nes toliau bus 
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atsižvelgiama į naudojamus tradicinius 
spiritinių gėrimų gamybos metodus ir 
padidėjusį vartotojų apsaugos ir 
informavimo poreikį. Į technologines 
naujoves turėtų būti atsižvelgiama tada, kai 
tokios naujovės tinka kokybei gerinti.

atsižvelgiama į naudojamus tradicinius 
spiritinių gėrimų gamybos metodus ir 
padidėjusį vartotojų apsaugos ir 
informavimo poreikį. Į technologines 
naujoves turėtų būti atsižvelgiama II priedo 
apibrėžimuose tada, kai tokios naujovės 
tinka kokybei gerinti, nepaveikiant 
atitinkamo spiritinio gėrimo tradicinių 
ypatybių.  

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad į technines naujoves turėtų būti atsižvelgta tada, kai tai tinkama, 
atliekant pakeitimus II priedo apibrėžimuose, tačiau tokie pakeitimai neturėtų pakenkti 
tradiciniams gamybos metodams.  Šiuo pakeitimu pasiekiama tinkama pusiausvyra tarp šių 
dviejų tikslų. 

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone, 

Pakeitimas 108
3 konstatuojamoji dalis

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Reglamentas remiasi visų spiritinių gėrimų aukštos kokybės užtikrinimo principu. Siūloma 
klasifikacija teigiama, kad I kategorija yra „gryniausia gaminio forma“, o kitos dvi 
kategorijos yra žemesnės kokybės. Todėl pakeitimas atmetamas. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh 

Pakeitimas 109
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Nuolatinis alkoholio vartojimas gali 
sukelti psichinius arba fiziologinius 
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sutrikimus (kepenų, širdies ir kraujagyslių),
bei gali pakenkti embrionui. Besaikis 
alkoholio vartojimas siejamas su socialiniu 
suirimu, prievarta ir mirtinais įvykiais 
keliuose. Alholizmas yra vienas iš 
brangiausiai kainuojančių žalingų įpročių 
pasaulyje. Alkoholio vartojimas daugelyje 
ES valstybių vis didėja. Didėjantis 
alkoholio suvartojimas jaunų žmonių tarpe 
kelia susirūpinimą. Valstybės narės šiuo 
metu gali įvesti būtinus įspėjimus dėl žalos 
sveikatai, kurią sukelia alkoholiniai
gėrimai. Jos turėtų būti skatinamos tai 
daryti, o ypač perspėti apie su alkoholio 
vartojimu nėštumo metu susijusius pavojus. 
Komisija turėtų apsvarstyti ar būtina 
suderinti perspėjimus dėl žalos sveikatai.  

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 110
5 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. es

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kad vadovaujantis dabartiniu Reglamentu kitokios nei žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholį yra draudžiama naudoti. 

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone,

Pakeitimas 111
1 straipsnio 1 dalies c punktas

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

c) turi 15 tūrio proc., bet ne mažesnę 
alkoholio koncentraciją;
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koncentraciją,

Or. it

Pagrindimas

Spiritinių gėrimų apibrėžimas turėtų būti siejamas  ne tik su šiuo Reglamentu, tačiau su visais 
maisto produktais. Be to, maksimalus 80 tūrio proc. alkoholio vertė išstumtų įvairius tipiškus 
namų gamybos produktus, kurie ypač paplitę Italijoje. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pakeitimas 112
1 straipsnio 1 dalies c punktas

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

(c) turi 15 tūrio proc. ir didesnę, bet mažesnę 
kaip 80 tūrio proc. alkoholio koncentraciją, 
priklausomai nuo išimčių iš tokių dydžių, 
kurios pateikiamos šio reglamento 
prieduose.

Or. nl

Pagrindimas

Prieduose pateikiamos išimtys šiems dydžiams, pvz. kiaušininio likerio ir Advocaat atvejais. 
(II priedo 41 punktas).

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 113
1 straipsnio 1 dalies c punktas

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

c) turi 20 tūrio proc. ir didesnę, bet mažesnę 
kaip 80 tūrio proc. alkoholio koncentraciją,

Or. pl

Pagrindimas

Tikslesnis apibrėžimas.
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Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 114
1 straipsnio 1 dalies c punktas

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

(c)turi 15 tūrio proc. ir didesnę, bet mažesnę 
kaip 80 tūrio proc. alkoholio koncentraciją, 
priklausomai nuo išimčių iš tokių dydžių, 
kurios pateikiamos šio reglamento 
prieduose,

Or. pl

Pagrindimas

Prieduose išdėstomos išimtys aukščiau paminėtiems dydžiams, pvz. „Kiaušininio likerio  arba 
advocaat arba avocat ar Advocat“ atveju (II priedo 41 punktas).

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 115
1 straipsnio 1 dalies c punktas

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

c) turi 15 tūrio proc. ir didesnę, kai skirta 
asmenims galutinai suvartoti, bet mažesnę 
kaip 80 tūrio proc. alkoholio koncentraciją,

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad 80 tūrio proc. alkoholio koncentracijos riba taikoma 
asmenims suvartoti skirtiems alkoholiniams gėrimams ir nereiškia didžiausios leistinos 
distiliavimo ribos (įvairūs II priede minimi gėrimai turi aukštesnę nei 80 tūrio proc. alkoholio 
distiliacijos koncentraciją).

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 116
1 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio 2 įtrauka

- maceruojant augalinės kilmės medžiagas
ir (arba) 

-maceruojant arba panašiu būdu apdirbant 
augalinės kilmės medžiagą žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholiu ir(arba) žemės ūkio 
kilmės distiliatais, ir(arba) spiritiniais 
gėrimais, kaip tai apibrėžiama šiame 
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Reglamente, ir(arba)  

Or. en

Pagrindimas

Tai padidina teksto aiškumą nurodant skystą terpę, kuri naudojama maceravimo procese.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 117
1 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunkčio 4 įtrauka

- gėrimais. Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Tikslesnis apibrėžimas.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 118
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Minimalus alkoholio stiprumas, minimas c) 
punkte nepažeidžia II priedo 41 
kategorijoje minimo produkto apibrėžimo.

Or. en

Pagrindimas

Galutinė pastraipa sudaroma išimtis Advocaat gėrimui (II priedo 41 kategorija), nes jo 
alkoholinis stiprumas yra 14 proc. tūrio alkoholio. 

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 119
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai A produktui 



AM\633686LT.doc 9/82 PE 378.844v01-00

LT

nustatytų specialių taisyklių, „spiritiniai 
gėrimai“ turi :
(a) būti užbaigti vadovaujantis techniniais 
apibrėžimais ir reikalavimais, išdėstytais I 
priede ir specifiniais valstybių narių 
įstatymais; 
(b) būti pasaldinti siekiant atitikti tam 
tikroms gaminio charakteristikoms, bei 
vadovaujantis techniniais apibrėžimais ir 
reikalavimais, išdėstytais I priede. Tačiau, 
saldikliai, kaip jie apibrėžiami Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
94/35/EB1 gali būti naudojami spiritinių 
gėrimų gamybai tik jeigu jie neatitinka nei 
vienam šio Reglamento II priede išdėstytam 
techniniam apibrėžimui; 
(c) būti pagardinti vadovaujantis I priedo 
techniniais apibrėžimais ir reikalavimais; 
(d) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
(e) būti spalvinti vadovaujantis I priedo 
techniniais apibrėžimais ir reikalavimais. 
2. 1 pastraipoje išdėstyti metodai laikomi 
leidžiamais visiems spiritiniams gėrimams 
nepažeidžiant II priede išdėstytų nuostatų.
3. 1 pastraipoje išdėstytomis nuostatomis  
privaloma laikytis egzistuojančių tradicinių 
spiritinių gėrimų gamybos metodų.    
1 OL L 237, 1994 9 10, p. 3. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 
2006/52/EB (OL L 204, 2006 7 26, p. 10). 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimus siekiama apimtis visus spiritiniams gėrimams taikomus leistinus būdus vienu 
bendru straipsniu.  
Teisės aktai būtų nenuoseklūs, jeigu gamybos metodų sąrašas būtų taikomas kai kuriems 
spiritiniams gėrimams (minimiems pranešimo 1.2 a straipsnio 1-3 punktuose), o kitiems būtų 
taikomas skirtingas sąrašas (14 punktas ir tolimesni). Apibrėžimų atskyrimas nesukurtų 
naudos nei spiritinių gėrimų gamintojams, nei jų vartotojams. 
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Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 120
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai A produktui 
nustatytų specialių taisyklių, „spiritiniai 
gėrimai“ turi:
(a) būti užbaigti vadovaujantis techniniais 
apibrėžimais ir reikalavimais, išdėstytais I 
priede ir specifiniais valstybių narių 
įstatymais; 
(b) būti pasaldinti siekiant atitikti tam 
tikroms gaminio charakteristikoms, bei 
vadovaujantis techniniais apibrėžimais ir 
reikalavimais, išdėstytais I priede. Tačiau, 
saldikliai, kaip jie apibrėžiami Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
94/35/EB gali būti naudojami spiritinių 
gėrimų gamybai tik jeigu jie neatitinka nei 
vienam šio Reglamento II priede išdėstytam 
techniniam apibrėžimui; 
(c) būti pagardinti vadovaujantis I priedo 
techniniais apibrėžimais ir reikalavimais; 
(d) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
(e) būti spalvinti vadovaujantis I priedo 
techniniais apibrėžimais ir reikalavimais. 
2. 1 pastraipoje išdėstyti metodai laikomi 
leidžiamais visiems spiritiniams gėrimams 
nepažeidžiant II priede išdėstytų nuostatų.
3. 1 pastraipoje išdėstytais metodais 
privaloma laikytis egzistuojančių tradicinių 
spiritinių gėrimų gamybos metodų.    

Or. en

Pagrindimas

Trejų pakopų klasifikacija, kuri buvo nustatyta šiuo pasiūlymu yra nereikalinga ir techniškai 
klaidinga. Vienintelė tiksli spiritinių gėrimų klasifikacija privalėtų būti Reglamentų 1576/89 
ir 1014/90 formatų, t.y. nustatant prekybinių pavadinimų apibrėžimus.



AM\633686LT.doc 11/82 PE 378.844v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 121
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Produktai, turintys etilo alkoholio ir 
denatūrato, nepriklausomai nuo etilo 
alkoholio koncentracijos ES muitinių 
klasifikacijoje turėtų būti laikomi „etilo 
alkoholiu ir kitais spiritiniais gėrimais, 
denatūruotais, bet kokio stiprumo“ ir 
negali būti naudojami spiritinių gėrimų 
gamybai.  

Or. en

Pagrindimas

Nepakanka vien tik apiboti naudojamo etilo alkoholio žemės ūkio kilmės etilo alkoholiu.  
Siekiant apsisaugoti nuo tam tikrų metodų, būtina taikyti draudimą.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 122
3 straipsnis

Spiritiniai gėrimai klasifikuojami taip: Išbraukta.
a) „spiritiniai gėrimai“: II priede A 
kategorijai priskirti produktai;
b) „ypatingieji spiritiniai gėrimai“: II 
priede B kategorijai priskirti produktai;
c) „kiti spiritiniai gėrimai“: II priede C 
kategorijai priskirti produktai;

Or. pl

Pagrindimas

Klasifikavimu nesukuriamas aiškus ir suprantamas skirtumas tarp atskirų kategorijų.
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Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone,

Pakeitimas 123
3 straipsnis

Spiritiniai gėrimai klasifikuojami taip: Taip pat panaikinamos šios II priedo 
antraštinės dalys: 

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

A kategorija: spiritiniai gėrimai 

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

B kategorija: ypatingieji spiritiniai gėrimai

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

C kategorija: kiti spiritiniai gėrimai

Or. it

Pagrindimas

Šis klasifikavimas yra nelogiškas ir neskaidrus, bei klaidingai patalpina tam tikrus produktus 
į tam tikrą grupę, klaidinant vartotojus kokybės atžvilgiu, nes šia klasifikacija nukrypstama 
nuo iki šiol naudotos metodikos. Be to, juo klaidingai teigiama, kad tai yra pagal kokybę 
sugrupuota klasifikacija.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 124
4 straipsnis

1. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai A produktui nustatytų 
specialių taisyklių, „spiritiniai gėrimai“ turi :

1. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam produktui nustatytų specialių 
taisyklių, „spiritiniai gėrimai“ gali :

a) būti pagamintas alkoholio fermentavimo 
ir distiliavimo būdu ir vien tik gautas iš 
žaliavos pagal II priede nustatytus 
apibrėžimus;
b) neturėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
c) neturėti kvapiųjų medžiagų išskyrus 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 
2 dalies b punkto i ir c papunkčiuose 
apibrėžtas natūralias ir kvapiųjų medžiagų 
preparatus.
d) siekiant sušvelninti galutinį produkto 
skonį, būti saldintas pagal šio reglamento I 

d) būti užbaigti pagal I priede nustatytus 
techninius apibrėžimus ir reikalavimus ir 
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priede nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, atsižvelgiant į valstybių narių 
teisės aktus.

tam tikrus valstybių narių teisės aktus.

2. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai B produktui 
nustatytų specialių taisyklių, ypatingieji 
spiritiniai gėrimai gali:
a) būti gaunami iš visų Sutarties I priede 
išvardytų žemės ūkio produktų;
b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;

b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;

c) turėti natūralių arba natūralioms tapačių 
kvapiųjų medžiagų ir preparatų, apibrėžtų 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies 
b punkto i ir ii papunkčiuose ir 1 straipsnio 2 
dalies c punkte;

c) turėti natūralių arba natūralioms tapačių 
kvapiųjų medžiagų ir preparatų, apibrėžtų 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies 
b punkto i ir ii papunkčiuose ir 1 straipsnio 2 
dalies c punkte;

d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti.

d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti. Tačiau, 
saldikliai, kaip apibrėžiama Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
94/35/EB gali būti naudojami tik tokių 
spiritinių gėrimų gamybai, kurie neatitinka 
jokiems šio Reglamento II priede 
išdėstytiems techniniams apibrėžimams.  

3. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai C produktui 
nustatytų specialių taisyklių, kiti spiritiniai 
gėrimai gali:
a) būti gaunami iš bet kurio Sutarties I 
priede išvardyto žemės ūkio produkto ir 
(arba) žmonėms vartoti skirtų maisto 
produktų;
b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
c) turėti kvapiųjų medžiagų ir preparatų, 
apibrėžtų Direktyvoje 88/388/EEB;

c) būti aromatizuoti vadovaujantis I priede 
išdėstytais techniniais apibrėžimais ir 
reikalavimais. 

d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti.
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da) būti spalvinti vadovaujantis I priede 
išdėstytais techniniais apibrėžimais ir 
reikalavimais. 
3a. 1 pastraipoje išdėstyti metodai laikomi 
leidžiamais visiems spiritiniams gėrimams 
nepažeidžiant II priede išdėstytų nuostatų.
3b. 1 pastraipoje išdėstytais metodais 
privaloma laikytis egzistuojančių tradicinių 
spiritinių gėrimų gamybos metodų.    

Or. en

Pagrindimas

Trejų pakopų klasifikacija, kuri buvo nustatyta šiuo pasiūlymu yra nereikalinga ir techniškai 
klaidinga. Vienintelė tiksli spiritinių gėrimų klasifikacija privalėtų būti Reglamentų 1576/89 
ir 1014/90 formatų, t.y. nustatant prekybinių pavadinimų apibrėžimus.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 125
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

1. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai A produktui nustatytų 
specialių taisyklių, „spiritiniai gėrimai“ turi :

1. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam 1–12 kategorijoms produktui 
nustatytų specialių taisyklių, „spiritiniai 
gėrimai“ turi :

Or. en

Pagrindimas

Tai yra pakeitimas kuris būtinas išbraukus tris 3 straipsnyje buvusias kategorijas. 

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone,

Pakeitimas 126
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

1. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai A produktui nustatytų 
specialių taisyklių, „spiritiniai gėrimai“ turi :

1. Nepažeidžiant II priede atskiruose 
aprašymuose nustatytų specialių taisyklių, 
1–12 punktuose išvardinti produktai turi :

Or. it
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Pagrindimas

Poskyrio padalijimas į tris kategorijas turėtų būti papildytas įtraukiant pagrindines 
charakteristikas, susijusias su tam tikromis gaminių rūšimis. Spiritinių gėrimų kategorijoje 
(1–14 punktai) reikėtų išlaikyti galimybę panaudoti natūralios kilmės skonio ir kvapo priedus, 
jeigu jų vartojimas nėra draudžiamas tam tikromis nuostatomis . 

Pakeitimą pateikė Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pakeitimas 127
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis ir a punktas

1. Nepažeidžiant II priede kiekvienam
priskirtam kategorijai A produktui 
nustatytų specialių taisyklių, „spiritiniai 
gėrimai“ turi :

1.Nepažeidžiant II priede atskiruose 
aprašymuose nustatytų specialių taisyklių, 
1–12 punktuose išvardinti produktai turi: 

a) būti pagamintas alkoholio fermentavimo 
ir distiliavimo būdu ir vien tik gautas iš 
žaliavos pagal II priede nustatytus 
apibrėžimus;

a) būti gauti alkoholio fermentavimo ir 
distiliavimo būdu ir vien tik gauti iš 
žaliavos pagal II priede nustatytus 
apibrėžimus;

Or. it

Pagrindimas

Poskyrio padalijimas į tris kategorijas turėtų būti papildytas įtraukiant pagrindines 
charakteristikas, susijusias su tam tikromis gaminių rūšimis. Spiritinių gėrimų kategorijoje 
(1–14 punktai) reikėtų išlaikyti galimybę panaudoti natūralios kilmės skonio ir kvapo priedus, 
vadovaujantis  tam tikrais apibrėžimais, jeigu jų vartojimas nėra draudžiamas tam tikromis 
nuostatomis. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 128
4 straipsnio 1 dalies b punktas

b) neturėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;

(Neturi poveikio versijai lietuvių kalba.)

Or. pl

Pagrindimas

(Šis pakeitimas įtakos lietuviškam variantui neturi.)
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Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 129
4 straipsnio 1 dalies b punktas

b) neturėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;

b) neturėti (išbraukta) žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholio ar žemės ūkio kilmės 
distiliato, kitokio nei gauto iš žaliavų, 
minimų apibrėžime;

Or. es

Pagrindimas

Brendžio apibrėžimu, kuris pateikiamas II priedo 5 a straipsnio 1 papunktyje leidžiama 
gėrimą maišyti su vyno distiliatu.  

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli  

Pakeitimas 130
4 straipsnio 1 dalies c punktas

c) neturėti kvapiųjų medžiagų išskyrus 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies 
b punkto i ir c papunkčiuose apibrėžtas 
natūralias ir kvapiųjų medžiagų preparatus.

c) neturėti kvapiųjų medžiagų išskyrus 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies 
b punkto i ir c papunkčiuose apibrėžtas 
natūralias ir kvapiųjų medžiagų preparatus, 
su sąlyga, kad tai patvirtinta jų apibrėžime 
ir tai pasiekiama naudojant natūralius 
metodus, t.y. tradicinę praktiką, naudojamą 
distiliavimo metu  tam tikrose srityse;   

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 131
4 straipsnio 1 dalies d punktas

d) siekiant sušvelninti galutinį produkto 
skonį, būti saldintas pagal šio reglamento I 
priede nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, atsižvelgiant į valstybių narių 
teisės aktus.

d) siekiant sušvelninti galutinį produkto 
skonį, būti saldintas pagal šio reglamento I 
priede nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, atsižvelgiant į valstybių narių 
teisės aktus. Gamybos užbaigimas 
leidžiamas vadovaujantis apibrėžimu, 
pateikiamu I priedo naujame 1 a 
straipsnyje.  

Or. fr
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Pagrindimas

Šis apibrėžimas apie tobulinant produktą jo galutiniame gamybos cikle įtraukiamas 
medžiagas yra ypač svarbus, norint išsaugoti tradicinius gamybos metodus, ypač tokių 
spiritinių gėrimų kaip viskis, romas ir konjakas atvejais. 

Pakeitimą pateikė Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pakeitimas 132
4 straipsnio 2 dalis

2. Nepažeidžiant II priede kiekvienam
priskirtam kategorijai B produktui
nustatytų specialių taisyklių, ypatingieji 
spiritiniai gėrimai gali:

2. Nepažeidžiant II priede atskiruose 
aprašymuose nustatytų specialių taisyklių, 
13–45b punktuose išvardinti produktai gali:

a) būti gaunami iš visų Sutarties I priede 
išvardytų žemės ūkio produktų;

a) būti gaunami iš visų Sutarties I priede 
išvardytų žemės ūkio produktų;

b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;

b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;

c) turėti natūralių arba natūralioms tapačių 
kvapiųjų medžiagų ir preparatų, apibrėžtų 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies 
b punkto i ir ii papunkčiuose ir 1 straipsnio 2 
dalies c punkte;

c) turėti natūralių arba natūralioms tapačių 
kvapiųjų medžiagų ir preparatų, apibrėžtų 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies 
b punkto i ir ii papunkčiuose ir 1 straipsnio 2 
dalies c punkte;

d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti.

d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti.

Or. it

Pagrindimas

Poskyrio padalijimas į tris kategorijas turėtų būti papildytas įtraukiant pagrindines 
charakteristikas, susijusias su tam tikromis gaminių rūšimis.Spiritinių gėrimų kategorijoje (1–
14 punktai) reikėtų išlaikyti galimybę panaudoti natūralios kilmės skonio ir kvapo priedus, 
vadovaujantis tam tikrais apibrėžimais, jeigu jų vartojimas nėra draudžiamas tam tikromis 
nuostatomis. 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 133
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

2. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 2. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
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priskirtam kategorijai B produktui nustatytų 
specialių taisyklių, ypatingieji spiritiniai 
gėrimai gali:

priskirtam kategorijų 13 –45 produktui 
nustatytų specialių taisyklių, ypatingieji 
spiritiniai gėrimai gali:

Or. en

Pagrindimas

Tai yra pakeitimas kuris būtinas išbraukus tris 3 straipsnyje buvusias kategorijas. 

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone,

Pakeitimas 134
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

2. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai B produktui 
nustatytų specialių taisyklių, ypatingieji 
spiritiniai gėrimai gali:

2. Nepažeidžiant II priede atskiruose 
aprašymuose nustatytų specialių taisyklių, 
13–45b punktuose išvardinti produktai gali:

Or. it

Pagrindimas

Žr. 1 pastraipos pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 135
4 straipsnio 2 dalies d punktas

d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti.

d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti. Gamybos 
užbaigimas leidžiamas vadovaujantis 
apibrėžimu, pateikiamu I priedo naujame 1 
a straipsnyje.  

Or. fr

Pagrindimas

Šis apibrėžimas apie tobulinant produktą jo galutiniame gamybos cikle įtraukiamas 
medžiagas yra ypač svarbus, norint išsaugoti tradicinius gamybos metodus, ypač tokių 
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spiritinių gėrimų vaisių pagrindu, pagamintų maceravimo ir distiliacijos būdu, atvejais.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pakeitimas 136
4 straipsnio 3 dalis

3. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai C produktui 
nustatytų specialių taisyklių, kiti spiritiniai 
gėrimai gali:

3. Nepažeidžiant II priede atskiruose 
aprašymuose nustatytų specialių taisyklių, 
13–45b punktuose išvardinti produktai gali:

a) būti gaunami iš bet kurio Sutarties I 
priede išvardyto žemės ūkio produkto ir 
(arba) žmonėms vartoti skirtų maisto 
produktų;

a) būti gaunami iš bet kurio Sutarties I 
priede išvardyto žemės ūkio produkto ir 
(arba) žmonėms vartoti skirtų maisto 
produktų;

b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;

b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;

c) turėti kvapiųjų medžiagų ir preparatų, 
apibrėžtų Direktyvoje 88/388/EEB;

c) turėti kvapiųjų medžiagų ir preparatų, 
apibrėžtų Direktyvoje 88/388/EEB;

d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti.

d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti.

Or. it

Pagrindimas

Poskyrio padalijimas į tris kategorijas turėtų būti papildytas įtraukiant pagrindines 
charakteristikas, susijusias su tam tikromis gaminių rūšimis. Spiritinių gėrimų kategorijoje 
(1–14 punktai) reikėtų išlaikyti galimybę panaudoti natūralios kilmės skonio ir kvapo priedus,
vadovaujantis  tam tikrais apibrėžimais, jeigu jų vartojimas nėra draudžiamas tam tikromis 
nuostatomis. 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 137
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

3. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai C produktui nustatytų 
specialių taisyklių, ypatingieji spiritiniai 
gėrimai gali:

3. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai 45 a ir 45 b produktui 
nustatytų specialių taisyklių, ypatingieji 
spiritiniai gėrimai gali:
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Or. en

Pagrindimas

Tai yra pakeitimas kuris būtinas išbraukus tris 3 straipsnyje buvusias kategorijas. 

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone,

Pakeitimas 138
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

3. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai C produktui 
nustatytų specialių taisyklių, kiti spiritiniai 
gėrimai gali:

3. Nepažeidžiant II priede atskiruose 
aprašymuose nustatytų specialių taisyklių, 
1–45b punktuose išvardinti produktai gali:

Or. it

Pagrindimas

Žr. 4 straipsnio 1 pastraipos pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 139
4 straipsnio 3 dalies d punktas

d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti. 

d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti. Gamybos 
užbaigimas leidžiamas vadovaujantis 
apibrėžimu, pateikiamu I priedo naujame 1 
a straipsnyje.  

Or. fr

Pagrindimas

Šis apibrėžimas apie tobulinant produktą jo galutiniame gamybos cikle įtraukiamas 
medžiagas yra ypač svarbus, norint išsaugoti tradicinius gamybos metodus kitų spiritinių 
gėrimų atveju.



AM\633686LT.doc 21/82 PE 378.844v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 140
5 straipsnis

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Valstybės narės privalo turėti galimybę imtis tam tikrų priemonių spiritinių gėrimų kokybei 
gerinti. Tačiau, šios priemonės privalo būti reglamentuojamos taisyklėmis ir taikomos 
geografinėms nuorodoms, išdėstytoms III priede. Šie gaminiai turi būti aiškiai 
identifikuojami, priešingu atveju būtų abejojama Bendrijos reglamentavimo svarba. 

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 141
5 straipsnis

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra leisti atlikti pokyčius geografinėms nuorodoms bet ne spiritinių 
gėrimų apibrėžimams. Tai padės užtikrinti didesnį skaidrumą ir apibrėžtumą.
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh 

Pakeitimas 142
5 a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
Perspėjimai dėl žalos sveikatai

1. Valstybės narės gali įpareigoti 
gamintojus arba alkoholinių gėrimų 
importuotojus prie ženklinimo pateikti 
perspėjimus apie žalą sveikatai. Pakuotės 
ženklinimo priekyje gali būti pateikiamas 
perspėjimas, kad alkoholis gali sukelti 
rimtų sveikatos ir psichikos sutrikimų, kad 
prie jo gali būti priprantama ir jo 
vartojimas nėštumo laikotarpiu gali 
pakenkti vaisiui. 
2. Perspėjimai dėl alkoholio žalos sveikatai 
gali pareikalauti suderinimo visos Europos 
lygmeniu, panašaus į perspėjimus dėl 
tabako žalos sveikatai. Komisija iki 2010 m. 
sausio 1 d. privalo pateikti arba teisės akto 
pasiūlymą dėl perspėjimo apie alkoholinių 
gėrimų žalą sveikatai arba paskelbti 
komunikatą, kuriame būtų paaiškinama,
lyginant su perspėjimais dėl tabako 
sukeliamos žalos sveikatai, kodėl tokie 
perspėjimai nereikalingi alkoholinių 
gėrimų atveju.    

Or. en

Pagrindimas

Panašiai kaip ir perspėjimai dėl žalos sveikatai ant tabako gaminių pakuočių, ant alkoholinių 
gėrimų turėtų būti pateikiamas perspėjimas dėl žalos sveikatai. Tuo tarpu, kai saikingas 
alkoholio (paprastai 14 vienetų per savaitę moterims ir 21 vienetas per savaitę vyrams) 
vartojimas paprastai negali sukelti sveikatos problemų, egzistuoja bendra nuomonė ir 
patirtis, kad pernelyg didelis vartojimas yra pavojingas ir kenkia sveikatai, o vartojimas 
nėštumo laikotarpiu gali pakenkti vaisiui.  

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 143
7 straipsnio 1 dalis
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1. Spiritiniai gėrimai, atitinkantys II priedo 
A ir B kategorijoms priskirtų produktų 
specifikacijas, turi turėti šiems produktams 
suteiktą prekinį pavadinimą. 

1.Spiritiniai gėrimai, atitinkantys II priedo 
1–45 kategorijoms priskirtų produktų 
specifikacijas, turi turėti šiems produktams 
suteiktą prekinį pavadinimą.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra pakeitimas kuris būtinas išbraukus tris 3 straipsnyje buvusias kategorijas. 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 144
7 straipsnio 2 dalis

2. Spiritiniai gėrimai, atitinkantys II priedo 
C kategorijai priskirtų produktų 
specifikacijas, turi turėti prekinį pavadinimą 
– spiritinis gėrimas. Šis prekinis 
pavadinimas nėra papildomas ar keičiamas.  

2. Spiritiniai gėrimai, atitinkantys II priedo 
45a ir 45 b kategorijoms priskirtų produktų 
specifikacijas, turi turėti prekinį pavadinimą 
– spiritinis gėrimas.Šis prekinis pavadinimas 
nėra papildomas ar keičiamas.  

Or. en

Pagrindimas

Tai yra pakeitimas kuris būtinas išbraukus tris 3 straipsnyje buvusias kategorijas. 

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 145
7 straipsnio 2 dalis

2. Spiritiniai gėrimai, atitinkantys II priedo 
C kategorijai priskirtų produktų 
specifikacijas, turi turėti prekinį pavadinimą 
– spiritinis gėrimas. Šis prekinis 
pavadinimas nėra papildomas ar keičiamas.

2. Spiritiniai gėrimai, neatitinkantys II 
priedo A ir B kategorijoms priskirtų 
produktų specifikacijas, negali turėti čia 
išvardintų prekinių pavadinimų. Jie privalo 
būti apibūdinami kaip „spiritiniai gėrimai“. 
Nepaisant 5 straipsnio nuostatų, šie 
prekiniai pavadinimai negali būti keičiami.

Or. en



PE 378.844v01-00 24/82 AM\633686LT.doc

LT

Pagrindimas

Kadangi pasiūlyta kategorijų sistema buvo atmesta, prekinių pavadinimų taisyklės taip pat 
turėtų būti atmestos. Būtina išlaikyti status quo. 2 pastraipos pakeitimas yra tik paaiškinimas.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pakeitimas 146
7 straipsnio 2 dalis

2. Spiritiniai gėrimai, atitinkantys II priedo 
C kategorijai priskirtų produktų 
specifikacijas, turi turėti prekinį pavadinimą 
– spiritinis gėrimas. Šis prekinis 
pavadinimas nėra papildomas ar 
keičiamas.

2.Spiritiniai gėrimai, atitinkantys II priedo C 
kategorijai priskirtų produktų specifikacijas, 
turi turėti prekinį pavadinimą – spiritinis 
gėrimas.

Or. nl

Pagrindimas

Šis dvigubas reikalavimas yra per daug suvaržantis. 

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 147
7 straipsnio 3 dalis

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant neklaidinti vartotojų ir išlaikyti status quo, spiritiniai gėrimai privalėtų būti 
parduodami tik vienu prekiniu pavadinimu. 
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Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 148
7 straipsnio 4 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnio 4 dalyje išdėstoma pagrindinė taisyklė, kad prekiniai II priede apibrėžtų 
spiritinių gėrimų pavadinimai gali būti naudojami tik tiems spiritiniams gėrimams, kurie 
atitinka tam tikrus II priedo apibrėžimus, tačiau vėliau 7 straipsnio 8 dalies tekstu (dėl 
sudėtinių dalių sąraše esančių rūšies aprašymų pavadinimų) ir 8 straipsnio 1 dalimi 
padaromos išimtys šioms taisyklėms (nuorodos į tam tikrus spiritinius gėrimus sudėtiniame 
pavadinime). Taigi čia būtina įtraukti nuorodą į abu straipsnius.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 149
7 straipsnio 5 dalis

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

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

b) prie geografinių nuorodų, išvardintų III 
priede gali būti papildomai pateikiamos 
tam tikros detalės, su sąlyga, kad 
pastarosios yra reglamentuojamos 
nacionalinių arba regioninių valstybių 
narių institucijų, arba vadovaujantis 
atitinkama technine byla, kuri minima 16 
straipsnio antroje pastraipoje.
c) spiritinių gėrimų pavadinimai, išvardinti 
II priede, gali būti papildyti geografinėmis 
nuorodomis, kitomis nei minimos III 
priede, su sąlyga, kad jos neklaidina 
vartotojų.
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Or. en

Pagrindimas

Naujoji b) pastraipa užtikrina, kad geografinės nuorodos, minimos III priede gali būti 
pateikiamos su papildomomis detalėmis, su sąlyga, kad jo arba: a) reglamentuojamos 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu arba b) išdėstytos techninėje byloje. Pvz. tokie 
terminai kaip „single malt“ ir(arba) „Highland“ naudojami škotiško viskio atveju.  

Nauja c) pastraipa leidžiama II priede išdėstytiems spiritiniams gėrimams naudoti 
geografinius terminus (pvz. škotiško viskio atveju „Orkney“ arba „Dufftown“) su sąlyga, kad 
šie terminai nėra oficialiai registruoti kaip geografinės nuorodos III priede ir neklaidina 
vartotojų.  

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 150
7 straipsnio 8 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Visos kitos nuorodos į Direktyvą 2000/13 (6, 8.1, 9.3, ir 29 (d) straipsniai) nepateikia tokių 
išlygų, susijusių su nacionalinėmis įgyvendinimo taisyklėmis. Siekiant nuoseklumo, bei norint 
išvengti sumaišties, 7 straipsnio 8 dalis  turėtų tiesiogiai remtis Direktyva 2000/13/EB.    

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 151
8 straipsnio 1 dalis

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

1. Naudoti prekinius pavadinimus 
išvardintus II priedo 1–45 kategorijose arba 
III priede pateiktas geografines nuorodas ar 
daryti užuominą į jas bendrame pavadinime 
arba pateikiant maisto produktą leidžiama 
tik jeigu, alkoholis 100% kildinamas iš 
bendrame pavadinime nurodyto spiritinio 
gėrimo. Toks bendras pavadinimas privalo 
būti pateikiamas papildomai prie 
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pardavimui skirto aprašymo. 
Vartoti bendrus pavadinimus turi būti 
draudžiama ir kai spiritinis gėrimas 
atskiedžiamas vandeniu taip, kad alkoholio 
koncentracija tampa mažesnė už nurodytą 
mažiausią tokio spiritinio gėrimo 
koncentraciją.  

Or. en

Pagrindimas

Iš esmės šis pakeitimas yra identiškas pranešėjo pateiktam pakeitimui 70, išskyrus galutinę 
pirmosios pastraipos frazę, kuria paaiškinama, kad bendri pavadinimai privalo būti 
papildomai pateikiami prie pardavimui skirto aprašymo (o ne vietoje pardavimui skirto 
aprašymo). Tai atitinka dabartinius Reglamento 1576/89 reikalavimus.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 152
8 straipsnio 1 dalis

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

1. Vartoti II priedo A ar B kategorijose 
apibrėžtus prekinius pavadinimus arba III 
priede pateiktas geografines nuorodas 
bendrame pavadinime ar daryti užuominą į 
vieną iš jų kuriame nors maisto produkte 
leidžiama tik jei maisto produkte yra 
nustatyto spiritinio gėrimo ir alkoholis
100 proc. kildinamas vien tik iš bendrame 
pavadinime nurodyto spiritinio gėrimo.

Vartoti bendrus pavadinimus turi būti 
draudžiama ir kai spiritinis gėrimas 
atskiedžiamas vandeniu taip, kad alkoholio 
koncentracija tampa mažesnė už nurodytą 
mažiausią tokio spiritinio gėrimo 
koncentraciją.

Or. en

Pagrindimas

Būtina platesnė formuluotė siekiant išvengti neteisingo spiritinių gėrimų rūšies aprašymo bei 
geografinių nuorodų naudojimo ne tik kitų spiritinių gėrimų bet ir visų kitų maisto produktų 
atžvilgiu.  
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 153
8 straipsnio 1 dalis

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

1. Vartoti  II priedo A ar B kategorijose 
apibrėžtus prekinius pavadinimus arba III 
priede pateiktas geografines nuorodas 
bendrame pavadinime ar daryti užuominą į 
vieną iš jų kuriame nors maisto produkte 
leidžiama tik jei maisto produkte yra 
nustatyto spiritinio gėrimo ir alkoholis
100 proc. kildinamas vien tik iš bendrame
pavadinime nurodyto spiritinio gėrimo.

Vartoti bendrus pavadinimus turi būti 
draudžiama ir kai spiritinis gėrimas 
atskiedžiamas vandeniu taip, kad alkoholio 
koncentracija tampa mažesnė už nurodytą 
mažiausią tokio spiritinio gėrimo 
koncentraciją.

Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė būtų išsamesnė.Ja būtų apsiginama nuo neteisingo  spiritinių gėrimų rūšies 
aprašymo, bei geografinių nuorodų naudojimo ne tik kitų spiritinių gėrimų bet ir visų kitų 
maisto produktų atžvilgiu (pvz. romo sausainių arba konjako padažo atvejais).

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 154
8 straipsnio 3 dalis

Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų ir 
siekiant atsižvelgti į tradicinius gamybos 
metodus, II priedo 31 punkte d papunktyje 
išvardytos bendros sąvokos gali būti 
vartojamos pateikiant Bendrijoje pagamintus 
likerius, laikantis šiame punkte nustatytų 
sąlygų.

Tačiau, priklausomai nuo situacijos, 
būsiančios šio Reglamento įsigaliojimo 
metu, II priedo 31 punkte d papunktyje 
išvardytos bendros sąvokos gali būti 
vartojamos pateikiant Bendrijoje pagamintus 
likerius, laikantis šiame punkte nustatytų 
sąlygų.

Or. es
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Pagrindimas

Paminėti terminai (kuriuose įtraukiamas žodis „brendis“) neturėtų būti laikomi tradiciniais, 
o atvejais kai jie sudaro išimtį, turėtų būti naudojama formuluotė pateikiama dabartinio 
Reglamento (EB) Nr. 1014/1990 7 straipsnio b punkto 2 pastraipoje.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 155
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

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

1. Prekinis pavadinimas „spiritinis gėrimas“ 
etiketėje aiškiai ir pastebimai, matomoje 
vietoje nurodoma, kur II priede 1–12 
kategorijose spiritinis gėrimas yra 
sumaišytas su:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas dėl to, kad 3 straipsnyje buvo išbrauktos trys kategorijos. 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 156
9 straipsnio 2 dalis

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

2. 1 dalies nuostatos netaikomos toje dalyje 
nurodytų mišinių apibrėžimui, pateikimui ar 
ženklinimui etiketėmis, jei jie atitinka vieną 
iš II priedo 1–45 kategorijoje nurodytų 
apibrėžimų.

Or. en

Pagrindimas

Šis  pakeitimas pateiktas dėl to, kad 3 straipsnyje buvo išbrauktos trys kategorijos.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 157
9 straipsnio 3 dalis
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3. Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB
nuostatų, iš 1 dalyje nurodytų mišinių 
gaunamų produktų aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis gali rodyti tik vieną 
iš šio reglamento II priedo A ar B 
kategorijos sąvokų, jei ta sąvoka nėra 
sudėtinė prekinio pavadinimo dalis, o tik 
išvardyta tame pačiame matymo plote kartu 
su aprašu apie visus mišinyje esančius 
alkoholio ingredientus, prieš kurią nurodytas 
pavadinimas „maišytas spiritinis gėrimas“.

3. Iš 1 dalyje nurodytų mišinių gaunamų 
produktų aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis gali rodyti vieną 
arba daugiau iš II priedo 1– 45 kategorijos 
sąvokų, jei ta sąvoka nėra sudėtinė prekinio 
pavadinimo dalis, o tik išvardyta tame 
pačiame matymo plote apraše apie visus 
mišinyje esančius alkoholio ingredientus, 
prieš kurią nurodytas pavadinimas „maišytas 
spiritinis gėrimas“.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukiant frazę „nepažeidžiant ...“ užtikrinama, kad ir toliau šiame reglamente griežtesnės 
taisyklės turės pirmenybę ir nebus susilpninamos bendresnio pobūdžio ženklinimo tasiyklėmis, 
kurios nurodomos Direktyvoje 2000/13/EB.  

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 158
10 straipsnio 1 dalis

1. Jei spiritinio gėrimo aprašyme, etiketėje 
arba jį pateikiant yra nurodytos žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholio gamybai naudotos 
žaliavos, kiekvienos rūšies naudotas žemės 
ūkio alkoholis turi būti nurodytas 
mažėjančia tvarka pagal jų sunaudojimo 
kiekį.

1.Jei spiritinio gėrimo aprašyme, etiketėje 
arba jį pateikiant yra nurodytos žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholio arba žemės ūkio 
kilmės distiliato gamybai naudotos žaliavos, 
kiekvienos rūšies naudotas žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholis arba distiliatas turi 
būti nurodytas mažėjančia tvarka pagal jų 
sunaudojimo kiekį.

Or. pl

Pagrindimas

Jei spiritinio gėrimo aprašyme, jį pateikiant arba etiketėje  yra nurodytos žaliavos naudotos 
gėrimo gamybai, šios žaliavos gali būti arba žemės ūkio kilmės etilo alkoholis arba žemės 
ūkio kilmės distiliatas. Reikalavimas pateikti šią nuorodą vartotojams suteiks papildomos 
informacijos. Be to, tai nesukels diskriminacijos tam tikrų spiritinių gėrimų atžvilgiu, ką 
sukeltų  reikalavimas nurodyti žaliavas gėrimų, pagamintų iš etilo alkoholio, atveju. 
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Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 159
10 straipsnio 2 dalis

2. Spiritinio gėrimo aprašymas, pateikimas 
ar ženklinimas etiketėmis gali būti 
papildytas žodžiu „mišinys“, jei produktas 
buvo maišomas.

2. Spiritinio gėrimo aprašymas, pateikimas 
ar ženklinimas etiketėmis gali būti 
papildytas žodžiu „mišinys“, „sumaišytas“ 
(blend) arba „maišyta“ (blended) jei 
produktas buvo maišomas.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymo formuluotė galėtų sąlygoti argumentus, kad spiritinių gėrimų atveju sąvoka 
„mišinys“ šiek tiek skiriasi nuo sąvokų „sumaišytas“ (blend) arba „maišyta“ (blended), nors 
iš tikrųjų jie susiję su tuo pačiu procesu.  

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 160
10 straipsnio 3 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeistu pasiūlymu dėl formuluotės pakeitime siekiama užtikrinti, kad brandinimo procesas 
butų tinkamai prižiūrimas siekiant įrodyti kiekvieną teiginį apie tokį brandinimą, atititinkant 
esančioms teisės aktų nuostatoms. 
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Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 161
10 straipsnio 3 dalis

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

3. Išskyrus atvejus kai padaroma išimtis, 
amžius gali būti nurodomas tik kai 
nurodomas trumpiausiai brandintas
alkoholio komponentas ir tik jeigu 
tenkinama sąlyga, kad produktas buvo 
brandinamas prižiūrint mokesčių priežiūros 
institucijoms arba prižiūrint kitoms 
institucijoms, suteikiančioms lygiavertes 
garantijas.

Or. es

Pagrindimas

Būtina išlaikyti status quo. Dabartine formuluote neatsižvelgiama į brandinimo metodus 
naudojamus  criaderas y soleras Chereso brendžio atveju.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pakeitimas 162
10 straipsnio 3 dalis

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

3. Jei spiritinio gėrimo aprašyme, pateikiant 
ar ženklinant etiketėmis yra tiksliai 
nurodytas jo brandinimo laikotarpis ar 
amžius, tai brandinimo laikotarpis gali būti 
nurodomas tik trumpiausiai brandintam 
alkoholio komponentui su sąlyga, kad toks 
produktas buvo brandinamas prižiūrint 
mokesčių priežiūros institucijoms arba 
prižiūrint kitoms institucijoms, 
suteikiančioms lygiavertes garantijas.

Or. nl

Pagrindimas

Sąvoka „užsimenama“ yra pernelyg neaiški ir neapibrėžta, o tai yra svarbu, pvz. „old“ ir 
„young“ jenever (Olandiškas džinas) atveju.  
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Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 163
10 straipsnio 3 dalis

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

3.Jei spiritinio gėrimo aprašyme, pateikiant 
ar ženklinant etiketėmis yra tiksliai nurodyta 
ar užsimenama apie jo brandinimo laikotarpį 
ar amžių, tai brandinimo laikotarpis gali būti 
nurodomas tik trumpiausiai brandintam 
alkoholio komponentui su sąlyga, kad toks 
produktas buvo brandinamas prižiūrint 
mokesčių priežiūros institucijoms arba 
prižiūrint kitoms institucijoms, 
suteikiančioms lygiavertes garantijas, bei 
nepažeidžiant specifinių nuostatų, išdėstytų 
kiekvienos valstybės narės nacionalinėje 
teisėje apimant jų teritorijoje, naudojant 
tradicinius metodus, pagamintus 
produktus.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo straipsniu neatsižvelgiama į specifinę tam tikrų tradicinių brandinimo metodų prigimtį, 
pvz. criaderas y soleras sistemą, naudojamą Chereso brendžio gamyboje.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 164
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. 3 pastraipa netaikoma jokiam 
aprašymui, pateikimui arba ženklinimui, 
kuriuo siekiama padaryti skirtumą tarp 
gamybos metodų.

Or. nl

Pagrindimas

„oude jenever“ ir „jonge jenever“ atvejais (kurie pateikiami III priedo, B skyrsnio 17 punkte) 
žodžiai „oud“ ir „jong“ („senas“ ir „jaunas“) siejami ne su produkto amžiumi, bet su 
naudotu gamybos metodu. 
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pakeitimas 165
13 straipsnio 1a dalis (nauja)

(1a) Tam tikri geografiniai arba ne 
geografiniai pavadinimai , kuriais 
aprašomas žemės ūkio produktas arba 
maistas, kylantis iš tam tikros srities arba 
specifinės vietos, kurio kokybė ir 
charakteristikos iš esmės arba vien tik 
siejamos su geografine aplinka, kuri apima 
atitinkamus gamtinius ir žmogiškuosius 
faktorius, bei gamybą ir apdirbimą, kuri 
atliekama tam tikroje geografinėje srityje, 
taip pat turėtų būti laikomi kilmės 
pavadinimais.

Or. el

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 166
14 straipsnio 1 dalies a punktas

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio 
produktų, kuriems netaikomas 
įregistravimas, naudojimo komerciniais 
tikslais, jeigu šie produktai panašūs į 
produktus, įregistruotus su ta geografine 
nuoroda arba jeigu naudojimasis
komerciniais tikslais vyksta naudojantis 
įregistruotos geografinės nuorodos 
reputacija;

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio 
geografinių nuorodų taikymo spiritiniams 
gėrimams, kuriems netaikomos atitinkamos 
nacionalinės arba regioninės nuostatos, 
arba techninė byla, kuri minima 15 
straipsnyje, arba visiems kitiems 
produktams jeigu naudojimasis 
komerciniais tikslais vyksta naudojantis 
įregistruotos geografinės nuorodos 
reputacija;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama pirminė formuluotė:
a) užtikrinant, kad geografinės nuorodos yra apsaugotos nuo jų panaudojimo kituose 
spiritiniuose gėrimuose (kituose nei tie, kurie yra iš tikrųjų pagaminti atitinkant geografines 
nuorodas) ir kituose atitinkamuose produktuose.
b) užtikrinant, kad geografinės nuorodos gali remtis arba nacionalinėmis, arba regioninėmis 
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nuostatomis, o taip pat technine byla.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 167
14 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Spiritiniai gėrimai turintys geografinę 
nuorodą, minimą III priede, privalo atitikti 
visus gamybos, ženklinimo, pateikimo ir 
kitus techninės bylos reikalavimus, kurie 
pateikiami 15 straipsnio 2 dalyje ir(arba) 
nacionalinėse arba regioninėse nuostatose.

Or. en

Pagrindimas

Spiritiniai gėrimai turintys geografinę nuorodą galėtų būti leidžiami pardavimui tik jeigu jie 
atitinka techninės bylos turiniui ir(arba) nacionalinėms ir(arba) regioninėms nuostatoms. Tuo 
siekiama užtikrinti nuoseklų ženklinimą, gamybą ir pateikimą reglamentuojančių taisyklių 
vykdymą visoje ES.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 168
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Jei prekių ženklo buvo prašoma ar jis 
buvo įregistruotas sąžiningai arba jei teisės į 
prekių ženklą buvo įgytos juo naudojantis 
sąžiningai, arba iki 1996 m. sausio 1 d. ar iki 
geografinės nuorodos apsaugos pradžios 
kilmės šalyje, šiuo reglamentu 
nepažeidžiamas teisių į prekių ženklą 
įregistravimas ar jo galiojimas, ar 
naudojimosi prekių ženklu teisė remiantis 
tuo, kad toks prekių ženklas yra identiškas ar 
tapatus pagal šį reglamentą saugomai 
geografinei nuorodai.

3. Jei prekių ženklo buvo prašoma ar jis 
buvo įregistruotas sąžiningai arba jei teisės į 
prekių ženklą buvo įgytos juo naudojantis 
sąžiningai, arba iki 1989 m. birželio 1 d. ar 
iki geografinės nuorodos apsaugos pradžios 
kilmės šalyje, šiuo reglamentu 
nepažeidžiamas teisių į prekių ženklą 
įregistravimas ar jo galiojimas, ar 
naudojimosi prekių ženklu teisė remiantis 
tuo, kad toks prekių ženklas yra identiškas ar 
tapatus pagal šį reglamentą saugomai 
geografinei nuorodai.

Or. it

Pagrindimas

Labiau tinkama nurodyti Reglamento 1576/89 įsigaliojimo datą, o ne TRIPS susitarimų 
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pasirašymo datą. Tikimasi, kad taisyklėmis nebus paliekama erdvės registracijai, sąlygoms 
arba pavadinimams, kurie galėtų pakenkti originaliems prekiniams ženklams ir 
pavadinimams, kuriuos Europa kartais pamiršta apsaugoti.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pakeitimas 169
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Jei prekių ženklo buvo prašoma ar jis 
buvo įregistruotas sąžiningai arba jei teisės į 
prekių ženklą buvo įgytos juo naudojantis 
sąžiningai, arba iki 1996 m. sausio 1 d. ar iki 
geografinės nuorodos apsaugos pradžios 
kilmės šalyje, šiuo reglamentu 
nepažeidžiamas teisių į prekių ženklą 
įregistravimas ar jo galiojimas, ar
naudojimosi prekių ženklu teisė remiantis 
tuo, kad toks prekių ženklas yra identiškas ar
tapatus pagal šį reglamentą saugomai 
geografinei nuorodai.

3. Jei prekių ženklo buvo prašoma ar jis 
buvo įregistruotas sąžiningai arba jei teisės į 
prekių ženklą buvo įgytos juo naudojantis 
sąžiningai, arba iki 1989 m. birželio 1 d. ar 
iki geografinės nuorodos apsaugos pradžios 
kilmės šalyje, šiuo reglamentu 
nepažeidžiamas teisių į prekių ženklą 
įregistravimas ar jo galiojimas, ar 
naudojimosi prekių ženklu teisė remiantis 
tuo, kad toks prekių ženklas yra identiškas ar
tapatus pagal šį reglamentą saugomai 
geografinei nuorodai.

Or. it

Pagrindimas

Labiau tinkama kaip pradžios datą nurodyti Reglamento 1576/89 įsigaliojimo datą, o ne PPO 
kontekste priimtų TRIPS susitarimų pasirašymo datą. Susijusiomis taisyklėmis nebus 
paliekama erdvės registracijai, sąlygoms arba pavadinimams, kurie galėtų pakenkti 
originaliems prekiniams ženklams ir pavadinimams. 

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone,

Pakeitimas 170
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Jei prekių ženklo buvo prašoma ar jis 
buvo įregistruotas sąžiningai arba jei teisės į 
prekių ženklą buvo įgytos juo naudojantis 
sąžiningai, arba iki 1996 m. sausio 1 d. ar iki 
geografinės nuorodos apsaugos pradžios 
kilmės šalyje, šiuo reglamentu 
nepažeidžiamas teisių į prekių ženklą 
įregistravimas ar jo galiojimas, ar 
naudojimosi prekių ženklu teisė remiantis 

3. Jei prekių ženklo buvo prašoma ar jis 
buvo įregistruotas sąžiningai arba jei teisės į 
prekių ženklą buvo įgytos juo naudojantis 
sąžiningai, arba iki 1989 m. birželio 1 d. ar 
iki geografinės nuorodos apsaugos pradžios 
kilmės šalyje, šiuo reglamentu 
nepažeidžiamas teisių į prekių ženklą 
įregistravimas ar jo galiojimas, ar 
naudojimosi prekių ženklu teisė remiantis 
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tuo, kad toks prekių ženklas yra identiškas ar 
tapatus pagal šį reglamentą saugomai 
geografinei nuorodai.

tuo, kad toks prekių ženklas yra identiškas ar 
tapatus pagal šį reglamentą saugomai 
geografinei nuorodai.

Or. it

Pagrindimas

Labiau tinkama kaip pradžios datą nurodyti Reglamento 1576/89 įsigaliojimo datą, o ne PPO 
kontekste priimtų TRIPS susitarimų pasirašymo datą.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pakeitimas 171
14 straipsnio 3 dalis

Jei prekių ženklo buvo prašoma ar jis buvo 
įregistruotas sąžiningai arba jei teisės į 
prekių ženklą buvo įgytos juo naudojantis 
sąžiningai, arba iki 1996 m. sausio 1 d. ar 
iki geografinės nuorodos apsaugos pradžios 
kilmės šalyje, šiuo reglamentu 
nepažeidžiamas teisių į prekių ženklą 
įregistravimas ar jo galiojimas, ar 
naudojimosi prekių ženklu teisė remiantis 
tuo, kad toks prekių ženklas yra identiškas 
ar tapatus pagal šį reglamentą saugomai 
geografinei nuorodai.

Išbraukta. 

Šia dalimi nepažeidžiama geografinės 
nuorodos turėtojo teisė naudotis ja 
gamybinėje ar komercinėje veikloje 
laikantis sąžiningos praktikos principų 
pagal Tarybos direktyvos 89/104/EEB 6 
straipsnio 1 dalies b punktą ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 40/9 12 straipsnio b 
punkto nuostatas.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 172
15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Paraiškos geografinėms nuorodoms, 
įtrauktinoms į III priedą, viena iš oficialių 
Bendrijos kalbų arba kartu su vertimu į 
vieną iš oficialių Bendrijos kalbų turi būti 
pateiktos Komisijai. Tokios paraiškos turi 

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

būti valstybės narės visapusiškai pagrįstos 
ir privalo turėti techninę bylą, išdėstant 
specifikacijas, kurias konkretus spiritinis turi 
atitikti. Techninės bylos pagrindiniai 
specifikacijų elementai, minimi 2 
pastraipoje skelbiami Europos Bendrijų 
oficialiajame leidinyje, C serijoje.

Or. en

Pagrindimas

Nauju tekstu bus paaiškinama, kad paraiškos dėl geografinių nuorodų privalo būti 
pagrindžiamos kilmės valstybės narės. Šis požiūris atitinka požiūrį, kuris taikomas 
geofrafinėms nuorodoms vynų atveju.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 173
15 straipsnio 2 dalies b punktas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir pranešėjo pateiktu 80 pakeitimu, šiuo pakeitimu pašalinama nuoroda į 
„mikrobiologines“ ypatybes, kurios nėra svarbios aprašant spiritinį gėrimą. 

Be to, juo paaiškinama, kad būtina apimti tik su geografine nuoroda susijusias ypatybes, o ne 
visus sąraše esančius elementus.    

Taigi, kadangi geografinių nuorodų registravimas yra aiškiai susijęs tik su spiritiniais 
gėrimais, nuoroda į maisto produktus turėtų būti pašalinta.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 174
15 straipsnio 2 dalies f punktas

(f) bet kokie Bendrijos ir (arba) nacionalinių (f) bet kokie Bendrijos nuostatų ir (arba) 
nacionalinių arba regioninių nuostatų 
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nuostatų nustatyti reikalavimai. nustatyti reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie spiritiniai gėrimai remiasi teisės aktais, priimtais regioniniu lygmeniu, taigi jie taip 
pat turėtų būti įtraukti.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 175
15 straipsnio 2 dalies f punktas

(f) bet kokie Bendrijos ir (arba) nacionalinių 
nuostatų nustatyti reikalavimai.

(f) bet kokie Bendrijos nuostatų ir (arba) 
kompetentingos nacionalinės arba 
regioninės institucijos nustatyti 
reikalavimai. Kai būtina užtikrinti kokybę, 
kilmę arba priežiūrą, šios taisyklės gali 
apimti reikalavimą, kad teisę į geografinę 
nuorodą turintis spiritinis gėrimas privalo 
būti išpilstomas ir ženklinamas siekant 
parduoti jį galutiniam vartotojui, toje 
šalyje, regione arba vietovėje, kurioje 
spiritinis gėrimas yra gaminamas;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu (13 str.) pripažįstama, kad geografines nuorodas turinčių spiritinių gėrimų kokybė 
yra neatsiejamai susijusi su jų kilme. Kai kurie spiritiniai gėrimai ir aukštos kokybės vynai 
jau saugomi taikant reikalavimą išpilstyti jų gamybos vietoje, o Reglamente 510/2006 tokiu 
pačiu tikslu įtraukiama nuostata taikoma tam tikriems aukštos kokybės maisto produktams 
turintiems saugomą geografinę nuorodą/saugomą kilmės nuorodą.  

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 176
15 straipsnio 2 dalies 1a punktas (naujas) 

Valstybės narės tai pat gali pareikalauti, 
kad jų teritorijoje gaminami spiritiniai 
gėrimai, kurie yra išvardinti III priede ir 
yra eksportuojami, būtų pagrindžiami 
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kilmę įrodančios dokumentacijos sistema.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento 1576/89 10 straipsnio 2 dalimi valstybėms narėms leidžiama išlaikyti savo 
autentifikavimo sistemas geografines nuorodas turinčių spiritinių gėrimų eksporto atveju. 
Svarbu išlaikyti šią nuostatą pripažįstant tokių nacionalinių autentifikavimo sistemų vertę 
apsisaugant nuo sukčiavimo ir falsifikatų.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 177
18 straipsnis

Iš Bendrijos eksportuojami spiritiniai 
gėrimai atitinka šio reglamento nuostatas, 
išskyrus tuos atvejus, kai remiantis tinkamai 
pagrįstomis paraiškomis, pagal 19 straipsnio 
2 dalyje nustatytą tvarką buvo taikomos 
leidžiančios nukrypti nuostatos.

Iš Bendrijos eksportuojami spiritiniai 
gėrimai atitinka šio reglamento nuostatas.
Išimtiniais atvejais, kai importuojančios 
trečiosios šalies teisė to reikalauja, galima 
leisti nukrypti nuo I ir II prieduose 
išdėstytų nuostatų remiantis tinkamai 
pagrįstomis paraiškomis, pagal 19 straipsnio 
2 dalyje nustatytą tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad iš ES eksportuojami spiritiniai gėrimai atitiktų šiam Reglamentui, siekiant 
išlaikyti ES spiritinių gėrimų reputaciją ir kokybę pasaulio rinkose. Tačiau, išimtiniais 
atvejais, prašymai dėl nukrypimo gali būti patenkinami, kai tuo siekiama atitikti trečiųjų šalių 
teisės aktų reikalavimams. 

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone,

Pakeitimas 178
19 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. it
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Pagrindimas

Spiritinius gėrimus reglamentuojančių taisyklių atveju, šiuo metu neegzistuoja jokių rinkos 
mechanizmų, kurie egzistuoja kitose bendrose rinkose. Taigi „reguliavimo komiteto“ sąvoka 
atrodytų tinkamesnis dalykas nei siūlomas sprendimas. Be to, reguliavimo komiteto 
procedūros apima sprendimą blokuojančios mažumos mechanizmą, o tai suteikia valstybėms 
narėms didesnių galių. 

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 179
19 straipsnis

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

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

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

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

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

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

3. Komitetas nustato savo darbo tvarkos 
taisykles.

3. Komitetas nustato savo darbo tvarkos 
taisykles.

Or. pl

Pagrindimas

Komisija siūlo vadybos komitetą, nekreipdama dėmesio į faktą, kad šio reglamento 
nuostatomis nesiekiama užtikrinti geresnės rinkos organizavimo veiklos. Komiteto, kurio 
veiklos sritis susijusi su spiritinių gėrimų potvarkiais, užduotis yra pritaikyti ir modernizuoti 
teisės aktus. Reguliavimo komitetas  tam darbui būtų tinkamesnis.

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Pakeitimas 180
19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

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

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

Or. it
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Pagrindimas

Spiritiniams gėrimams skirtos taisyklės šiuo metu nenumato jokio rinkos mechanizmo, kokie 
yra kituose bendrosios rinkos sektoriuose. Taigi „reguliavimo komiteto“ sąvoka atrodytų 
tinkamesnis dalykas nei siūlomas sprendimas. Be to, reguliavimo komiteto procedūros apima 
blokuojančios mažumos mechanizmą, o tai suteikia valstybėms narėms didesnių galių. 

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 181
20 straipsnis

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Įvairių rūšių spiritinių gėrimų apibrėžimų pataisos yra labai svarbi reglamento dalis, todėl 
tokias pataisas turėtų daryti tik Europos Parlamentas ir Taryba, veikdami kartu bendro 
sprendimo priėmimo tvarka, o ne komitetas, kaip kad siūlė Komisija.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 182
22 straipsnio a punktas

a) palengvinti perėjimą nuo Reglamente 
(EEB) Nr. 1576/89 nustatytų taisyklių prie 
šiame reglamente nustatytų taisyklių;

a) palengvinti perėjimą, kuris apimtų ne 
didesnį kaip dviejų metų laikotarpį, nuo 
Reglamente (EEB) Nr. 1576/89 nustatytų 
taisyklių prie šiame reglamente nustatytų 
taisyklių;

Or. es

Pagrindimas

Pereinamojo laikotarpio priemonių atveju būtina nustatyti maksimalų periodą, siekiant 
išvengti, kad nepageidautinos situacijos nesitęstų neribotą laiką. Dviejų metų laiko limitas 
buvo nustatytas rengiant Reglamentą Nr. 1576/89.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pakeitimas 183
22 straipsnio c punktas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Nors komiteto procedūra yra tinkama įgyvendinimo nuostatoms ir visoms pereinamosioms 
nuostatoms priimti, parlamentinė kontrolė yra būtina, norint atsisakyti viso ar dalies 
reglamento.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 184
I priedo 1a punktas (naujas)

1a. Švelninimas arba rafinavimas: 
tradicinis būdas, kai saldinimui imama ne 
daugiau 2 proc. produktų, nurodytų I 
priedo 1 punkte, kad spiritiniai gėrimai 
įgautų galutines savo savybes, 
nepažeidžiant valstybių narių teisės aktų, 
priimtų prieš Reglamento Nr. 1576/89 
įsigaliojimą.

Or. fr

Pagrindimas

Šis produkto rafinavimo jo galutiniame gamybos cikle aprašymas yra svarbus, siekiant 
išsaugoti visų spiritinių gėrimų tradicinius gamybos metodus.

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 185
I priedo 8a punktas (naujas)

8a. Galutinio skonio švelninimas 
Galutinio skonio švelninimas yra tradicinis 
produktų, nurodytų šio priedo 1 dalyje, 
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naudojimas kiekiais, nurodytais II priede 
pateiktuose konkrečių spiritinių gėrimų 
apibrėžimuose, kad gėrimai įgautų galutinį 
skiriamąjį skonį.

Or. pl

Pagrindimas

Galutinio skonio švelninimas yra tam tikrų gėrimų gamyboje taikomas tradicinis metodas. 
Turi būti skiriamos galutinio skonio švelninimo ir saldinimo sąvokos. Toks metodas 
tradiciškai taikomas tokių spiritinių gėrimų, kaip vyno spiritinis gėrimas, „brandy“ arba 
„vodka“ gamyboje. 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 186
I priedo 13 punktas

13. Aprašymas – tai ženklinant etiketėmis, 
spiritinių gėrimų vežimo dokumentuose,
komerciniuose dokumentuose, ypač 
sąskaitose–faktūrose ir pristatymo 
dokumentuose bei reklamuojant naudotos 
sąvokos.

13. Aprašymas – tai ženklinant etiketėmis, 
pateikiant, pakuotėse, spiritinių gėrimų 
vežimo dokumentuose, komerciniuose 
dokumentuose, ypač sąskaitose–faktūrose ir 
pristatymo dokumentuose bei reklamuojant 
naudotos sąvokos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti spragų, atsirandančių dėl dviprasmiškumo, „aprašymo“ apibrėžimas turi 
būti, kaip galima, platesnis ir apimti sąvokas, vartojamas ne tik ženklinant etiketėmis, bet 
pakuotėse ir pateikiant.   (Pastaba: remiantis I priedo 15 dalimi „ pateikimas“ apima 
reklamą ir pardavimo skatinimą.)

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 187
I priedo 16 punktas

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

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

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti vartotojus, turi būti aiškiai apibrėžta, kad pakuotės apibrėžimas susijęs ne 
tik su vežimu, bet ir pardavimu. 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 188
II priedo A kategorijos pavadinimas

A kategorija: Spiritiniai gėrimai  Spiritiniai gėrimai    

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas dėl nuorodos „A kategorija“ išbraukimo 1-12 kategorijų pavadinime pateiktas 
dėl to, kad 3 straipsnyje buvo išbrauktos trys kategorijos.  

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Pakeitimas 189
II priedo A kategorijos 1 punktas

1) spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik 
alkoholinio rauginimo ir distiliavimo būdu iš 
melasos ar sirupo, gauto cukranendrių 
cukraus gamybos metu, arba iš pačių 
cukranendrių syvų ir distiliuotas iki 
alkoholio koncentracijos, ne didesnės kaip 
96 tūrio proc., kad distiliatas turėtų 
išskirtines romui būdingas organopleptines 
savybes;

1) spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik 
alkoholinio rauginimo ir distiliavimo būdu iš 
melasos ar sirupo, gauto cukranendrių 
cukraus gamybos metu, arba iš pačių 
cukranendrių syvų ir distiliuotas iki 
alkoholio koncentracijos, ne didesnės kaip 
96 tūrio proc., kad distiliatas turėtų 
išskirtines romui būdingas organopleptines 
savybes;

2) šis spiritinis gėrimas pagamintas 
alkoholinio fermentavimo ir distiliavimo 
būdu iš cukranendrių syvų ir pasižymintis 
romui būdingomis aromato savybėmis, 
kuriame lakiųjų medžiagų kiekis yra ne 
mažesnis kaip 2,25 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio.

2) spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik 
alkoholinio fermentavimo ir distiliavimo 
būdu iš cukranendrių syvų ir pasižymintis 
romui būdingomis aromato savybėmis, 
kuriame lakiųjų medžiagų kiekis yra ne 
mažesnis kaip 2,25 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio. Toks spiritinis gėrimas gali būti 
parduodamas prie pavadinimo „romas“ 
prijungiant žodžius „žemės ūkio“ kartu su 
viena iš Prancūzijos užjūrio departamentų 
geografinių nuorodų, pateiktų III priedo I 
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kategorijoje.
b) Minimali romo alkoholio 
koncentracija, išreikšta tūrio procentais yra 
37,5 %

b) Minimali romo alkoholio 
koncentracija, išreikšta tūrio procentais yra 
37,5 %.

c) Rome neturi būti įpilta žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholio.

c) Rome neturi būti įpilta žemės ūkio 
kilmės, skiesto ar kitokio etilo alkoholio, ar 
žemės ūkio kilmės distiliato, 
nepriklausomai nuo mišinių.

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

d) Romas nearomatinamas.

da) Rome gali būti karamelės tik brandintų 
ir (arba) rafinuotų produktų spalvos 
keitimo tikslu.

e) III priedo 1 punkte minimas geografines 
nuorodas galima papildyti žodžiu 
„traditionnel“, jei romai pagaminti 
distiliavimo būdu iki ne didesnės kaip 
80 tūrio proc. alkoholio koncentracijos iš 
alkoholinio fermentavimo būdu fermentuotų 
alkoholį gaminančių medžiagų, kurių kilmės 
vieta yra gamybos vieta. Lakiųjų medžiagų 
kiekis jose turi būti ne mažesnis kaip 
2,25 g/dm3 absoliutaus alkoholio, jos neturi 
būti saldintos ar aromatintos. Žodžio 
„traditionnel“ vartojimas nedraudžia vartoti 
sąvokas „iš cukraus gamybos“ ar „žemės 
ūkio“, kuriuos galima jungti su pavadinimu
„Romas“.

e) III priedo 1 punkte minimas geografines 
nuorodas galima papildyti žodžiu 
„traditionnel“, jei romai pagaminti 
distiliavimo būdu iki ne didesnės kaip 
90 tūrio proc. alkoholio koncentracijos iš 
alkoholinio fermentavimo būdu fermentuotų 
alkoholį gaminančių medžiagų, kurių kilmės 
vieta yra gamybos vieta. Tokiuose romuose
lakiųjų medžiagų kiekis turi būti ne 
mažesnis kaip 2,25 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio, jie neturi būti saldinti. Žodžio 
„traditionnel“ vartojimas nedraudžia vartoti 
sąvokų „iš cukraus gamybos“ ar „žemės 
ūkio“, kuriuos galima jungti su prekiniais 
pavadinimais „romas“ ir geografinėmis 
nuorodomis.

Ši nuostata neturi įtakos žodžio 
„traditionnel“ vartojimui visų produktų, 
kuriems ji taikoma atžvilgiu, pagal jų 
savituosius kriterijus.

Ši nuostata neturi įtakos žodžio 
„traditionnel“ vartojimui visų produktų, 
kuriems ji taikoma atžvilgiu, pagal jų 
savituosius kriterijus.

Or. fr

Pagrindimas

Pavadinimams „žemės ūkio romas“ ir „tradicinis romas“  ir toliau turi būti taikoma apsauga, 
tai leidžia vartotojmas lengvai identifikuoti aukštos kokybės produktus. Be to, siekiant 
užtikrinti optimalią produkto kokybę, bendras leidimas įpilti etilo alkoholio ar pridėti aromatų 
turi būti atmestas, nepriklausomai nuo to, ar tam būtų naudojamos natūralios kvapiosios ar jas 
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atitinkančios medžiagos.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 190
II priedo A kategorijos 1 punkto a papunkčio 2 dalis

2) šis spiritinis gėrimas pagamintas 
alkoholinio fermentavimo ir distiliavimo 
būdu iš cukranendrių syvų ir pasižymintis 
romui būdingomis aromato savybėmis, 
kuriame lakiųjų medžiagų kiekis yra ne 
mažesnis kaip 2,25 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio.

2) spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik
alkoholinio fermentavimo ir distiliavimo 
būdu iš cukranendrių syvų ir pasižymintis 
romui būdingomis aromato savybėmis, 
kuriame lakiųjų medžiagų kiekis yra ne 
mažesnis kaip 2,25 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio. Toks spiritinis gėrimas gali būti 
parduodamas prie pavadinimo „romas“ 
prijungiant žodžius „žemės ūkio“ kartu su 
viena iš Prancūzijos užjūrio departamentų 
geografinių nuorodų, pateiktų III priedo I 
kategorijoje.

Or. fr

Pagrindimas

Pavadinimams „žemės ūkio romas“ ir „tradicinis romas“ ir toliau turi būti taikoma apsauga, 
tai leidžia vartotojams lengvai identifikuoti aukštos kokybės produktus.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pakeitimas 191
II priedo A kategorijos 1 punkto d papunktis

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

d) Romas nearomatinamas, išskyrus su 
aromatą sustiprinančiomis medžiagomis.

Or. it

Pagrindimas

Kaip ir brendis, romas visuomet rafinuojamas medinėse statinėse laikotarpį, apimantį nuo 6 
mėnesių iki 3 metų, ir ilgiau subrandinto romo atveju.  Šio proceso metu medinėse statinėse 
laikomas romas įgauna unikalų skonį. Aromatą sustiprinančias medžiagas, ypač natūralias 
kvapiąsios medžiagas, atsiradusias iš medienos, turėtų būti galima naudoti. Aromatą 
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stiprinančios medžiagos gali suvienyti romo organoleptines savybes, bet nesuformuoja jo 
vyraujančio aromato. 

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 192
II priedo A kategorijos 5 punkto d papunktis

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

d) Brandy arba weinbrand nearomatinami. 
Ši nuostata apima ir tradicinius gamybos 
metodus.

Or. en

Pagrindimas

Kvapiųjų medžiagų naudojimas tradicinių organoleptinių brendžio(„brandy“) ir 
„weinbrand“ savybių galutiniam švelninimui – tai tradicinė praktika. Tokie tradiciniai 
gamybos metodai neturi būti ginčijami brendžio ar „weinbrand“ atveju. 

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 193
II priedo A kategorijos 1 punkto da papunktis (naujas)

da) Rome gali būti karamelės tik brandintų
ir (arba) rafinuotų produktų spalvos 
keitimo tikslu.

Or. fr

Pagrindimas

Pavadinimams „žemės ūkio romas“ ir „tradicinis romas“ ir toliau turi būti taikoma apsauga, 
tai leidžia vartotojams lengvai identifikuoti aukštos kokybės produktus. Be to, siekiant 
užtikrinti optimalią produkto kokybę, bendras leidimas įpilti etilo alkoholio ar pridėti 
aromatų turi būti atmestas, nepriklausomai nuo to, ar tam būtų naudojamos natūralios 
kvapiosios ar jas atitinkančios medžiagos.
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 194
II priedo A kategorijos 1 punkto e papunkčio 1 dalis

e) III priedo 1 punkte minimas geografines 
nuorodas galima papildyti žodžiu 
„traditionnel“, jei romai pagaminti 
distiliavimo būdu iki ne didesnės kaip 
80 tūrio proc. alkoholio koncentracijos iš 
alkoholinio fermentavimo būdu fermentuotų 
alkoholį gaminančių medžiagų, kurių kilmės 
vieta yra gamybos vieta. Lakiųjų medžiagų 
kiekis jose turi būti ne mažesnis kaip 
2,25 g/dm3 absoliutaus alkoholio, jos neturi 
būti saldintos ar aromatintos. Žodžio 
„traditionnel“ vartojimas nedraudžia vartoti 
sąvokas „iš cukraus gamybos“ ar „žemės 
ūkio“, kuriuos galima jungti su pavadinimu 
„Romas“.

e) III priedo 1 punkte minimas geografines 
nuorodas galima papildyti žodžiu 
„traditionnel“, jei romai pagaminti 
distiliavimo būdu iki ne didesnės kaip 90
tūrio proc. alkoholio koncentracijos iš 
alkoholinio fermentavimo būdu fermentuotų 
alkoholį gaminančių medžiagų, kurių kilmės 
vieta yra gamybos vieta. Tokiuose romuose
lakiųjų medžiagų kiekis turi būti ne 
mažesnis kaip 2,25 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio, jie neturi būti saldinti. Žodžio 
„traditionnel“ vartojimas nedraudžia vartoti 
sąvokų „iš cukraus gamybos“ ar „žemės 
ūkio“, kuriuos galima jungti su prekiniais 
pavadinimais „romas“ ir geografinėmis 
nuorodomis.

Or. fr

Pagrindimas

Pavadinimams „žemės ūkio romas“ ir „tradicinis romas“ ir toliau turi būti taikoma apsauga, 
tai leidžia vartotojams lengvai identifikuoti aukštos kokybės produktus. Be to, siekiant 
užtikrinti optimalią produkto kokybę, bendras leidimas įpilti etilo alkoholio ar pridėti 
aromatų turi būti atmestas, nepriklausomai nuo to, ar tam būtų naudojamos natūralios 
kvapiosios ar jas atitinkančios medžiagos.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 195
II priedo A kategorijos 2 punkto c papunktis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas patikslina, kad distiliatu negalima papildyti viskio („whisky“), remiantis 
esamomis reglamentų Nr. 1576/89 ir Nr. 1014/90 nuostatomis.  
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Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 196
II priedo A kategorijos 2 punkto d papunktis

d) Whisky arba whiskey neturi būti 
saldinamas ar aromatinamas ir turėti kitų, 
išskyrus paprastą dažančią karamelę, priedų.

d) Whisky arba whiskey neturi būti 
švelninamas, saldinamas ar aromatinamas ir 
turėti kitų, išskyrus paprastą dažančią 
karamelę, priedų.     

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas patikslina, kad viskis („whisky“) negali būti „švelninamas“, švelninimas 
pridedant cukraus nėra tradicinis metodas.   Yra svarbu pašalinti tokius neaiškumus. 

Pakeitimą pateikė Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pakeitimas 197
II priedo A kategorijos 3 punkto e papunktis

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

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

Or. es

Pagrindimas

Sąvoka brendis („brandy“) turi  ir toliau apsiriboti iš vyno spiritinio gėrimo pagamintais 
spiritiniais gėrimais, kad nebūtų klaidinami vartotojai ir siekiant užtikrinti visišką brendžio  
apibrėžimo nuoseklumą būsimajame reglamente.

Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 198
II priedo A kategorijos 5 punkto c papunktis

c) Brandy arba Weinbrand neturi būti įpilta c) Nepažeidžiant 1 punkto a papunkčio 
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žemės ūkio kilmės etilo alkoholio. nuostatų, brandy arba weinbrand neturi būti 
įpilta žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ar 
kito distiliato.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 199
II priedo A kategorijos 5 punkto c papunktis

c) Brandy arba Weinbrand neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

c) Nepažeidžiant 1 punkto a papunkčio 
nuostatų, brandy arba weinbrand neturi būti 
įpilta žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ar 
kito distiliato.

Or. en

Pagrindimas

Bendras straipsnis, kuriame nurodyti visi leistini spiritinių gėrimų gamybos būdai (kaip 
nurodyta pirmesniame pakeitime), reikštų kad aromatinimo nereikia nurodyti „brandy“ 
apibrėžime (jei tai neuždrausta, vadinasi leidžiama).

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 200
II priedo A kategorijos 5 punkto d papunktis

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. c papunkčio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pakeitimas 201
II priedo A kategorijos 6 punkto d papunktis
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d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 88/388/EEB 
1 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje ir 
1 straipsnio 2 dalies c punkte, gali būti 
naudojami gaminant Vynuogių išspaudų 
spiritinius gėrimus arba vynuogių išspaudas.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 88/388/EEB 
1 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje ir 
1 straipsnio 2 dalies c punkte, gali būti 
naudojami gaminant Vynuogių išspaudų 
spiritinius gėrimus arba vynuogių išspaudas. 
Kombinuotas vynuogių išspaudų 
distiliavimas, naudojant aromatinių augalų 
–anyžiaus ir paprastojo pankolio – sėklas, 
kaip tradicinis būdas tam tikrose ES 
nelaikytinas aromatinimu.

Pakeikimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 202
II priedo A kategorijos 11 punkto e papunktis

e) Pavadinimas „Hefebrand” gali būti 
papildytas pagrindiniu naudotos medžiagos 
pavadinimu.

e) Pavadinimas „Hefebrand“ privalo būti 
papildytas pagrindiniu naudotos medžiagos 
pavadinimu.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant informuoti vartotojus, būtina nurodyti pagrindinę naudotą medžiagą. 

Pakeitimą pateitė Linda McAvan

Pakeitimas 203
II priedo B kategorijos pavadinimas

B kategorija: ypatingieji spiritiniai gėrimai  Ypatingieji spiritiniai gėrimai   

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas išbraukti nuorodą „B kategorija“ 13-45 kategorijų pavadinime pateiktas dėl 
to, kad 3 straipsnyje buvo išbrauktos trys kategorijos.
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 204
II priedo B kategorijos 13 punkto 1 dalis

1) pagaminti maceruojant iš dalies 
fermentuotas ar nefermentuotas tam tikras 
uogas ar kitus vaisius, pavyzdžiui, avietes, 
gervuoges, mėlynes ir kitus, žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholyje ar distiliuotame etilo 
alkoholyje arba kitos rūšies spirite, 
apibrėžtame šiame reglamente, ir po to 
distiliuojant; maceravimui turi būti 
sunaudojama ne mažiau kaip 100 kg vaisių 
20 dm3 absoliutaus alkoholio.

1) pagaminti vien tik maceruojant iš dalies 
fermentuotas ar nefermentuotas tam tikras 
uogas ar kitus vaisius, pavyzdžiui, avietes, 
gervuoges, mėlynes ir kitus, žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholyje ar distiliuotame etilo 
alkoholyje arba kitos rūšies spirite, 
apibrėžtame šiame reglamente, ir po to 
distiliuojant; maceravimui turi būti 
sunaudojama ne mažiau kaip 100 kg vaisių 
20 dm3 absoliutaus alkoholio.

Or. fr

Pagrindimas

Žodžių „vien tik“ pridėjimas padės išsaugoti šių spiritinių gėrimų distiliavimo tradicijas ir 
apsaugoti produktą nuo dažymo, saldinimo ar pagerinimo.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 205
II priedo B kategorijos 16 punkto a papunktis

a) Gencijonų spiritinis gėrimas – tai 
spiritinis gėrimas, gaminamas iš gencijonų 
distiliato, gauto iš fermentuotų gencijonų 
šaknų, įpylus arba neįpylus žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholio.

Gencijonų spiritinis gėrimas – tai spiritinis 
gėrimas, gaminamas iš gencijonų distiliato, 
gauto iš fermentuotų gencijonų šaknų, įpylus 
arba neįpylus žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ir (arba) vaisių distiliato, ir (arba) 
vaisių spiritinio gėrimo.

Or. de

Pagrindimas

Ypač Alpių regionuose vaisių distiliatas (pvz., obuolių spiritinis gėrimas), o ne etilo alkoholis 
naudojamas gencijonų distiliatui atskiesti.  Stiprus gencijonų aromatas ir skonis visiškai 
užmaskuoja naudoto spiritinio gėrimo savybes. Šis pakeitimas yra reikalingas, nes skiedimas, 
naudojant vaisių distiliatus, yra standartinis, tradicinis būdas daugelyje mažų gamybos 
įmonių.  
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 206
II priedo B kategorijos 16a punktas (naujas)

16a. Meisterwurz 
a) Meisterwurz yra spiritinis gėrimas, 
pagamintas iš stambialapio saliavo 
(peucedanum ostruthium) šaknų, 
maceruotų kaulavaisių macerate, distiliato, 
įpylus arba neįpylus žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ir (arba) vaisių distiliato.
b) Minimali Meisterwurz alkoholio 
koncentracija, išreikšta tūrio procentais yra 
37,5 tūrio proc. 
c) Meisterwurz negali būti aromatinamas.

Or. de

Pagrindimas

„Meisterwurz“ visuomet buvo gaminamas tokiu būdu Alpių regiono šalių alkoholio gamybos 
įmonėse ir todėl būtina atsižvelgti į šią tradicinę procedūrą, skirtą kokybei užtikrinti.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 207
II priedo B kategorijos 17 punkto a papunktis

a) Kadagiais aromatinti spiritiniai gėrimai –
tai spiritiniai gėrimai, gaminami aromatinant 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholį ir (arba) 
grūdų spiritą ir (arba) grūdų distiliatą 
kadagio (juniperus communis) uogomis.

a) Kadagiais aromatinti spiritiniai gėrimai –
tai spiritiniai gėrimai, gaminami aromatinant 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholį ir (arba) 
grūdų spiritą, ir (arba) grūdų distiliatą, ir 
(arba) vaisių distiliatą, ir (arba) vaisių 
spiritinį gėrimą kadagio (juniperus 
communis) uogomis.

Or. de

Pagrindimas

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir (arba) grūdų spirito, ir (arba) grūdų distiliato su kadagio 
uogomis jau leidžiama pilti į kadagiais aromatintus spiritinius gėrimus.  Taip pat turi būti 
leidžiama naudoti ir vaisių distiliatus. Šis pakeitimas yra reikalingas, kadangi kadagių 
maceravimas vaisių distiliate yra standartinis, tradicinis būdas, taikomas daugelyje mažų 
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alkoholio gamybos įmonių, o galutinis produkto skonis pasižymiu stipriu kadagio skoniu ir 
aromatu, kad pradinio distiliato savybių jau negalima nustatyti. 

Pakeitimą pateikė Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pakeitimas 208
II priedo B kategorijos 17 punkto d papunktis

d) Kadagiais aromatinti spiritiniai gėrimai 
parduodami pavadinimais „Wacholder“, 
„ginebra“ arba „genebra“.

d) Kadagiais aromatinti spiritiniai gėrimai 
parduodami pavadinimais „Wacholder“, 
„genevere“ arba „genebra“.

Or. es

Pagrindimas

Sąvoka „ginebra“ turi apsiriboti pasiūlymo II priedo 18 dalyje nurodytu gėrimu, kurio 
alkoholio koncentracija turi būti daug didesnė (37,5o tūrio proc). Kitaip gali būti suklaidinti 
Ispanijos vartotojai, kadangi sąvoka „ginebra“ vartojama tik Ispanijoje ir yra visiškas 
sąvokos „gin“ sinonimas. Be to, Komisijos pasiūlymas gali būti nesąžiningos konkurencijos 
priežastis, jei Ispanijos rinkoje tuo pat metų gali dirbti „gin“ (kurio alkoholio koncentracija 
turi būti ne mažesnė kaip 37,5o tūrio proc.) gamintojai ir „ginebra“ gėrimo, kurio alkoholio 
koncentracija turėtų būti 15o tūrio proc., gamintojai.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 209
II priedo B kategorijos 20 punkto a papunktis, 1–4 punktai

1) vien tik gautas iš žemės ūkio kilmės 
alkoholio su ne didesniu kaip 5 gramų 
metanolo kiekiu, tenkančiu vienam 
hektolitrui absoliutaus alkoholio.

1) vien tik gautas iš žemės ūkio kilmės 
alkoholio su ne didesniu kaip 5 gramų 
metanolo kiekiu, tenkančiu vienam 
hektolitrui absoliutaus alkoholio, turintis 
būdingą aromatą, suteiktą vien tik
perdistiliuojant tradiciniuose, etilo alkoholiui 
naudojamuose, distiliatoriuose, esant visoms 
naudojamoms natūralioms augalinėms 
medžiagoms,

2) turintis būdingą aromatą, suteiktą 
perdistiliuojant tradiciniuose, etilo alkoholiui 
naudojamuose, distiliatoriuose, esant visoms 
naudojamoms natūralioms augalinėms 
medžiagoms,
3) iš kurio gautame distiliate yra bent jau 3) iš kurio gautame distiliate yra bent jau 
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70 tūrio proc. absoliutaus alkoholio, 70 tūrio proc. absoliutaus alkoholio,
4) į kurį gali būti pilamas vien tik tos pačios 
žaliavos etilo alkoholis,

(4) į kurį pilamas žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholis turi atitikti I priedo 3 dalyje  
nurodytas savybes, bet turėti ne didesnį 
kaip 5 gramų metanolo kiekį, tenkantį 
vienam hektolitrui absoliutaus alkoholio,

5) į kurį nepridėta saldiklių ar dažiklių, 5) į kurį nepridėta saldiklių, kuriuose 1 litrui 
galutinio produkto tenka daugiau nei 0,1 
gramas cukraus, ar dažiklių,

6) į kurį nepridėta kitokių, išskyrus vandenį, 
ingredientų.

6) į kurį nepridėta kitokių, išskyrus vandenį, 
ingredientų.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas apibrėžimas keičia Komisijos siūlomą tekstą, suteikdamas daugiau aiškumo.  4 
punkte pateikiamas papildomas tekstas leidžia į gėrimą dėti cukraus autentiškumo nustatymo 
tikslais, kad pramonės atstovai galėtų užkirsti kelią sukčiavimui ir produktų klastojimui.

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Inese Vaidere

Pakeitimas 210
II priedo 29 punktas

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

a) Vodka – tai spiritinis gėrimas, gaminamas 
iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, gauto 
iš grūdų, bulvių ir (arba) cukrinių runkelių 
melasos:

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

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

2) distiliuotas ir (arba) rektifikuotas taip, kad 
naudojamoms žaliavoms būdingos 
organoleptinės savybės ir fermentavimo 
metu susidariusių atliekinių produktų 
savybės būtų sumažintos atrankos būdu.

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

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

naudojantis atitinkamomis 
technologijomis, įskaitant aktyvintų 
medžio anglių panaudojimą, siekiant 
gaminiui suteikti ypatingas 
organoleptines savybes.

Didžiausias nuosėdų lygis turi atitikti I 
priede etilo alkoholiui nustatytus lygius, 
išskyrus, kad metilo alkoholio kiekis 
galutiniame produkte neturi viršyti 
10 g/dm3 absoliutaus alkoholio.
b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais, yra 37,5 tūrio 
proc.

b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais, yra 37,5 tūrio 
proc.

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, – tai iš fermentuotų 
žaliavų gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 
suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, – tai iš fermentuotų 
žaliavų gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 
suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, nurodo žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholiui pagaminti naudotas 
žaliavas. Rašmenys negali būti didesni už 
pusę ir mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

Or. en

Pagrindimas

Degtinė („vodka“) tradiciškai gaminama iš grūdų, bulvių ir (arba) cukrinių runkelių 
melasos, todėl labai svarbu, kad degtinei būtų taikoma tokia pati apsauga kaip ir kitiems 
spiritiniams gėrimams, pavyzdžiui, romui ar viskiui ir t.t. Toks apibrėžimas padės geriau 
užtikrinti šios svarbios ES spiritinių gėrimų kategorijos kokybės standartus.

Pakeitimą pateikė Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Pakeitimas 211
II priedo 29 punktas

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

a) Vodka – tai spiritinis gėrimas, gaminamas 
iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, gauto 
iš grūdų, bulvių ir (arba) cukrinių runkelių 
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melasos:
1) gaunamas fermentavimo būdu, naudojant 
mieles, iš žemės ūkio žaliavų,

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

2) distiliuotas ir (arba) rektifikuotas taip, kad 
naudojamoms žaliavoms būdingos 
organoleptinės savybės ir fermentavimo 
metu susidariusių atliekinių produktų 
savybės būtų sumažintos atrankos būdu.

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

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

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

Didžiausias nuosėdų lygis turi atitikti I 
priede etilo alkoholiui nustatytus lygius, 
išskyrus, kad metilo alkoholio kiekis 
galutiniame produkte neturi viršyti 
10 g/dm3 absoliutaus alkoholio.
b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais, yra 37,5 tūrio proc.

b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais, yra 37,5 tūrio proc.

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, – tai iš fermentuotų 
žaliavų gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 
suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, – tai iš fermentuotų 
žaliavų gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 
suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, nurodo žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholiui pagaminti naudotas 
žaliavas. Rašmenys negali būti didesni už 
pusę ir mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.
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Or. en

Pagrindimas

Degtinė („vodka“) tradiciškai gaminama iš grūdų, bulvių ir (arba) cukrinių runkelių 
melasos, todėl labai svarbu, kad degtinei būtų taikoma tokia pati apsauga kaip ir kitiems 
spiritiniams gėrimams, pavyzdžiui, romui ar viskiui ir t.t. Sudėtinių dalių pasirinkimas turi 
įtakos organoleptinėms (skonio) savybėms, todėl jos turi būti apribotos grūdais, bulvėmis ir 
(arba) cukrinių runkelių sirupu.

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 212
II priedo 29 punkto a papunktis, įvadinė dalis ir 1 dalis

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

a) Vodka – tai spiritinis gėrimas, gaminamas 
iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, gauto 
iš grūdų, bulvių ir (arba) cukrinių runkelių 
melasos:

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. II priedo 29 punkto pakeitimo, kurį pakeitė Andres Tarand, Genowefa Grabowska, 
pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 213
II priedo 29 punktas

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

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

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

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

2) distiliuotas ir (arba) rektifikuotas taip, kad 
naudojamoms žaliavoms būdingos 
organoleptinės savybės ir fermentavimo 
metu susidariusių atliekinių produktų 
savybės būtų sumažintos atrankos būdu.

2) distiliuotas ir (arba) rektifikuotas taip, kad 
naudojamoms žaliavoms būdingos 
organoleptinės savybės ir fermentavimo 
metu susidariusių atliekinių produktų 
savybės būtų sumažintos atrankos būdu.
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Šis procesas gali būti tęsiamas 
perdistiliuojant ir (arba) naudojantis 
atitinkamomis technologijomis, įskaitant 
aktyvintų medžio anglių panaudojimą, 
siekiant gaminiui siekiant suteikti ypatingas 
organoleptines savybes.

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

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

Didžiausias nuosėdų lygis turi atitikti I 
priede etilo alkoholiui nustatytus lygius, 
išskyrus, kad metilo alkoholio kiekis 
galutiniame produkte neturi viršyti 15 g/dm3 
absoliutaus alkoholio.

b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 37,5 tūrio proc.

b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 37,5 tūrio proc.

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, – tai iš fermentuotų 
žaliavų gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 
suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, – tai iš fermentuotų 
žaliavų gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 
suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, nurodo žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholiui pagaminti naudotas žaliavas. 
Rašmenys negali būti didesni už pusę ir 
mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, gali nurodyti žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholiui pagaminti naudotas 
žaliavas. Rašmenys negali būti didesni už 
pusę ir mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

Or. pl

Pagrindimas

Degtinės („vodka) gamyboje naudojamų produktų apribojimo grūdais, bulvėmis arba 
cukrinių runkelių melasa tikslas – išsaugoti degtinės  aukštos kokybės standartus ir gerą 
vardą ir užtikrinti, kad būtų tęsiami tradiciniai šimtamečiais naudojami gamybos būdai. Šis 
apibrėžimas taikomas kai kuriems jau ES rinkoje esantiems degtinės gėrimams, kurių 
alkoholio koncentracija yra 96 tūrio proc.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 214
II priedo B kategorijos 29 punktas
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a) Vodka – tai spiritinis gėrimas, gaminamas 
iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio:

a) Vodka – tai spiritinis gėrimas, gaminamas 
iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, 
gaunamas fermentavimo būdu, naudojant 
mieles, iš: 

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

1) grūdų, bulvių ir (arba) melasos; arba
2) kitų žemės ūkio žaliavų,

2) distiliuotas ir (arba) rektifikuotas taip, 
kad naudojamoms žaliavoms būdingos 
organoleptinės savybės ir fermentavimo 
metu susidariusių atliekinių produktų 
savybės būtų sumažintos atrankos būdu.

distiliuotas ir rektifikuotas taip, kad 
naudojamoms žaliavoms būdingos 
organoleptinės savybės ir fermentavimo 
metu susidariusių atliekinių produktų 
savybės būtų sumažintos atrankos būdu.

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

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

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

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

b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 37,5 tūrio proc.

b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 37,5 tūrio proc.

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, – tai iš fermentuotų 
žaliavų gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 
suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, – tai iš fermentuotų 
žaliavų gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 
suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, nurodo žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholiui pagaminti naudotas žaliavas. 
Rašmenys negali būti didesni už pusę ir 
mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, aprašant, pateikiant ir ženklinant 
etiketėmis vodka, pagamintą iš kitų žaliavų 
nei grūdai, bulvės ir melasa, tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, pateikiama nuoroda
„distiliuota iš ...“ kartu su žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholiui pagaminti 
naudotomis žaliavomis. Etikėtėmis 
ženklinama pagal direktyvos 2000/13/EB 
nuostatas. Rašmenys negali būti didesni už 
pusę ir mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pakeičia pranešėjo pateiktą 40 pakeitimą, jį sudaro dvi dalys.  

Pirmiausiai jis aiškiai atskiria„ vodka“ (degtinės) gėrimą, pagamintą iš grūdų, bulvių, 
cukrinių runkelių ar cukranendrių, ir degtinę, pagamintą iš kitų žaliavų.   Pakeitimu 1 punkto 
a papunktyje į žaliavų sąrašą įtraukiamos cukranendrės, kadangi kitu atveju iškiltų prieštara 
PPO taisyklėms.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 215
II priedo B kategorijos 29 punktas

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

a) Vodka – tai spiritinis gėrimas, gaminamas 
iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, 
gaunamas fermentavimo būdu, naudojant 
mieles, iš: 

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

1) grūdų, bulvių ir (arba) melasos; arba
2) kitų žemės ūkio žaliavų,

2) distiliuotas ir (arba) rektifikuotas taip, 
kad naudojamoms žaliavoms būdingos 
organoleptinės savybės ir fermentavimo 
metu susidariusių atliekinių produktų 
savybės būtų sumažintos atrankos būdu.

distiliuotas ir rektifikuotas taip, kad 
naudojamoms žaliavoms būdingos 
organoleptinės savybės ir fermentavimo 
metu susidariusių atliekinių produktų 
savybės būtų sumažintos atrankos būdu.

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

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

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

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

b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 37,5 tūrio proc.

b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 37,5 tūrio proc.

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, – tai iš fermentuotų 
žaliavų gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, – tai iš fermentuotų 
žaliavų gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 
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suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, nurodo žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholiui pagaminti naudotas žaliavas. 
Rašmenys negali būti didesni už pusę ir 
mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, aprašant, pateikiant ir ženklinant
etiketėmis vodka, pagamintą iš kitų žaliavų 
nei grūdai, bulvės ir melasa, tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, pateikiama nuoroda
„distiliuota iš ...“ kartu su žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholiui pagaminti 
naudotomis žaliavomis.  Etikėtėmis 
ženklinama pagal direktyvos 2000/13/EB 
nuostatas. Rašmenys negali būti didesni už 
pusę ir mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pakeičia pranešėjo pateiktą 40 pakeitimą, jį sudaro dvi dalys.  

Pirmiausiai jis aiškiai atskiria degtinės („vodka“) gėrimą, pagamintą iš grūdų, bulvių, 
cukrinių runkelių ar cukranendrių, ir degtinę, pagamintą iš kitų žaliavų.   Pakeitimu 1 punkto 
a papunktyje į žaliavų sąrašą įtraukiamos cukranendrės, kadangi kitu atveju iškiltų prieštara 
PPO taisyklėms.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 216
II priedo B kategorijos 29 punktas

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

a) Vodka – tai spiritinis gėrimas, gaminamas 
iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, gauto 
iš grūdų, bulvių ir (arba) cukrinių runkelių 
melasos:

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

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

2) distiliuotas ir (arba) rektifikuotas taip, kad 
naudojamoms žaliavoms būdingos 
organoleptinės savybės ir fermentavimo 
metu susidariusių atliekinių produktų 
savybės būtų sumažintos atrankos būdu.

– distiliuotas ir (arba) rektifikuotas iki 
minimalios 96,0 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos taip, kad naudojamoms 
žaliavoms būdingos organoleptinės savybės 
ir fermentavimo metu susidariusių atliekinių 
produktų savybės būtų sumažintos atrankos 
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būdu, ir kurio didžiausias nuosėdų lygis 
turi atitikti I priede etilo alkoholiui 
nustatytus lygius, išskyrus, kad metilo 
alkoholio kiekis galutiniame produkte 
neturi viršyti 10 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio.

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

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

Didžiausias nuosėdų lygis turi atitikti I 
priede etilo alkoholiui nustatytus lygius, 
išskyrus, kad metilo alkoholio kiekis 
galutiniame produkte neturi viršyti 
10 g/dm3 absoliutaus alkoholio.
b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 37,5 tūrio proc.

b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 37,5 tūrio proc.

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, – tai iš fermentuotų 
žaliavų gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 
suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, – tai iš fermentuotų 
žaliavų gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 
suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, nurodo žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholiui pagaminti naudotas 
žaliavas. Rašmenys negali būti didesni už 
pusę ir mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

Or. en

Pagrindimas

Žr. II priedo B kategorijos 29 punkto pakeitimo, kurį pateikė A. Tarand, pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 217
II priedo B kategorijos 29 punkto a papunktis, įvadinė dalis

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

a) Vodka – tai spiritinis gėrimas, gaminamas 
iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, gauto 
iš grūdų, bulvių ir (arba) cukrinių runkelių 
melasos:

Or. pl

Pagrindimas

Degtinė („vodka“) – tai gėrimas, tradiciškai gaminamas iš grūdų, bulvių ir (arba) cukrinių 
runkelių melasos. Siekiant šio reglamento pasiūlymo tikslų, jam turi būti teikiama tokia pat 
parama kaip ir kitiems distiliuotiems gėrimams (pvz., romui ar viskiui). Iš to naudos turės 
degtinės gamintojai ir pirmiausiai vartotojai.

Anksčiau pateiktą nuostatą patvirtino Parlamento Žemės ūkio ir ir kaimo plėtros komitetas 
savo nuomonėje ir Europos ir socialinių reikalų komitetas savo galutinėje nuomonėje. Be to, 
COPA-COGECA organizacija formaliu pareiškimu pritarė, kad reikia apriboti degtinės 
(„vodka“) apibrėžimą. 

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Pakeitimas 218
II priedo B kategorijos 29 punkto a papunktis, įvadinė dalis

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

a) Vodka – tai spiritinis gėrimas, gaminamas 
iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, gauto 
iš grūdų, bulvių ir (arba) cukrinių runkelių 
melasos:

Or. en

Pagrindimas

Žr. II priedo B kategorijos 29 punkto pakeitimo, kurį pateikė A. Tarand, pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Jiří Maštálka

Pakeitimas 219
II priedo B kategorijos 29 punkto a papunktis
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a) Vodka – tai spiritinis gėrimas, gaminamas 
iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio:  

 

a) Vodka – tai spiritinis gėrimas, gaminamas 
rektifikuojant žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholį arba jį filtruojant naudojantis 
aktyvintomis medžio anglimis, po to toks 
gėrimas gali dar būti tiesiogiai 
distiliuojamas ar apdorojamas panašiu 
būdu, kad naudojamoms žaliavoms 
būdingos organoleptinės savybės būtų 
sumažintos atrankos būdu.

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

2) distiliuotas ir (arba) rektifikuotas taip, 
kad naudojamoms žaliavoms būdingos 
organoleptinės savybės ir fermentavimo 
metu susidariusių atliekinių produktų 
savybės būtų sumažintos atrankos būdu. 
Šis procesas gali būti tęsiamas 
perdistiliuojant ir (arba) naudojantis 
atitinkamomis technologijomis, įskaitant 
aktyvintų medžio anglių panaudojimą, 
siekiant gaminiui suteikti ypatingas 
organoleptines savybes.
Didžiausias nuosėdų lygis turi atitikti I 
priede etilo alkoholiui nustatytus lygius, 
išskyrus, kad metilo alkoholio kiekis 
galutiniame produkte neturi viršyti 10 g/dm3 
absoliutaus alkoholio.

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

Or. en

Pagrindimas

Esantis apibrėžimas, pateiktas reglamente Nr.1576/89,  įvedus  nedidelių pakeitimų, turi būti 
paliktas.  

Be to, 5 straipsnis visoms valstybėms narėms suteikia teisę patvirtinti griežtesnes taisykles dėl 
spiritinių gėrimų, pagamintų jų teritorijoje, ženklinimo etiketėmis, pakuočių ir pateikimo. Tai 
suteikia pakankamą galimybę atsižvelgti į specialius vartotojų poreikius, nustatytus atskirose 
valstybėse narėse, remiantis subsidiarumo principu.
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Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Pakeitimas 220
II priedo B kategorijos 29 punkto a papunktis, 1 punktas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. II priedo B kategorijos 29 punkto pakeitimo, kurį pateikė A. Tarand, pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Pakeitimas 221
II priedo B kategorijos 29 punkto a papunktis, 2 punktas

2) distiliuotas ir (arba) rektifikuotas taip, kad 
naudojamoms žaliavoms būdingos 
organoleptinės savybės ir fermentavimo 
metu susidariusių atliekinių produktų 
savybės būtų sumažintos atrankos būdu.

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. II priedo B kategorijos 29 punkto pakeitimo, kurį pateikė A. Tarand, pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Pakeitimas 222
II priedo B kategorijos 29 punkto a papunktis, 2 punktas

Šis procesas gali būti tęsiamas 
perdistiliuojant ir (arba) naudojantis 
atitinkamomis technologijomis, įskaitant 

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

siekiant gaminiui suteikti ypatingas 
organoleptines savybes. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. II priedo B kategrojos 29 punkto pakeitimo, kurį pateikė A. Tarand, pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Pakeitimas 223
II priedo B kategorijos 29 punkto a papunktis, 3 punktas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. II priedo B kategorijos 29 punkto pakeitimo, kurį pateikė A. Tarand, pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Pakeitimas 224
II priedo B kategorijos 29 punkto d papunktis 

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, nurodo žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholiui pagaminti naudotas 
žaliavas. Rašmenys negali būti didesni už 
pusę ir mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. II priedo B kategrojos 29 punkto pakeitimo, kurį pateikė A. Tarand, pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Jiří Maštálka

Pakeitimas 225
II priedo B kategorijos 29 punkto d papunktis

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, nurodo žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholiui pagaminti naudotas 
žaliavas. Rašmenys negali būti didesni už 
pusę ir mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

d) Remiantis 5 straipsniu, valstybės narės 
gali patvirtinti griežtesnes arba papildomas 
taisyklės dėl vodka gėrimų aprašymo, 
ženklinimo etiketėmis, pakuočių ir  
pateikimo.

Or. en

Pagrindimas

Žr. II priedo 29 punkto a papunkčio pagrindimą, kurį pateikė Jiří Maštálka.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan, Riitta Myller

Pakeitimas 226
II priedo B kategorijos 29 punkto d papunktis

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, nurodo žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholiui pagaminti naudotas žaliavas.
Rašmenys negali būti didesni už pusę ir 
mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, aprašant, pateikiant ir ženklinant 
etiketėmis vodka, pagamintą ne iš bulvių, 
grūdų ar melasos, tame pačiame matymo 
plote, kur pateikiamas prekinis pavadinimas, 
pateikiama nuoroda „distiliuota iš ...“ kartu
su žemės ūkio kilmės etilo alkoholiui 
pagaminti naudota žaliava. Etikėtėmis 
ženklinama pagal direktyvos 2000/13/EB 
nuostatas. Rašmenys negali būti didesni už 
pusę ir mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

Or. en

Pagrindimas

Žr. II priedo B kategorijos 29 punkto pakeitimo, kurį pateikė A. Tarand, pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 227
II priedo B kategorijos 29 punkto d papunktis

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, nurodo žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholiui pagaminti naudotas žaliavas.
Rašmenys negali būti didesni už pusę ir 
mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, aprašant, pateikiant ir ženklinant 
etiketėmis vodka, pagamintą ne iš bulvių 
grūdų ar melasos, tame pačiame matymo 
plote, kur pateikiamas prekinis pavadinimas, 
nurodomi žodžiai „pagaminta iš ...“ kartu 
su žemės ūkio kilmės etilo alkoholiui 
pagaminti naudota pagrindine medžiaga. 
Ženklinimas etikėtėmis turi atitikti 
direktyvos 2000/13/EB nuostatas. 
Rašmenys negali būti daugiau nei dviem 
trečdaliais mažesni už prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydį.

Or. de

Pagrindimas

Iš grūdų, bulvių ir melasos pagaminta degtinė („vodka“) gali būti apibūdinama kaip 
tradicinis produktas. Dėl šių priežasčių šiame produkte negali būti kitų papildomų 
sudedamųjų dalių. Kadangi degtinės  etilo alkoholis gali būti pagamintas iš kitų žemės ūkio 
produktų, tai aptariamas produktas turi būti apibūdintas taip, kad vartotojai būtų tiksliau 
informuoti, kokios rūšies degtinę jie perka.

Pakeitimą pateikė Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pakeitimas 228
II priedo B kategorijos 31 punkto d papunktis, 1 pastraipa

d) Pateikiant Bendrijoje pagamintus likerius, 
gali būti naudojamos šios sudurtinės sąvokos 
tais atvejais, kai žemės ūkio kilmės etilo
alkoholis naudojamas tradiciniams gamybos 
būdams atspindėti:

d) Pateikiant Bendrijoje pagamintus likerius, 
gali būti naudojamos šios sudurtinės sąvokos 
tais atvejais, kai vyno kilmės etilo alkoholis 
naudojamas tradiciniams gamybos būdams 
atspindėti:

Or. es

Pagrindimas

Sąvoka „brendis“ („brandy“) turi ir toliau apsiriboti iš vyno spiritinio gėrimo pagamintais 
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spiritiniais gėrimais, kad nebūtų klaidinami vartotojai ir siekiant užtikrinti visišką „brendžio“ 
apibrėžimo nuoseklumą būsimajame reglamente.

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Pakeitimas 229
Annex II, Category B, point 40, point (a)

a) Nocino – tai likeris, kuriam aromatą 
suteikia įdedami maceruoti ir (arba) 
distiliuoti neprinokusių graikinių riešutų 
(Jugians regid L.) branduoliai, kuriame 
invertuotu cukrumi išreikšto cukraus kiekis 
yra ne mažesnis kaip 100 g/dm3.

a) Nocino – tai likeris, kuriam aromatą 
suteikia įdedami maceruoti ir (arba) 
distiliuoti neprinokę graikiniai riešutai
(Juglans regid L.), kuriame invertuotu 
cukrumi išreikšto cukraus kiekis yra ne 
mažesnis kaip 100 g/dm3.

Or. en

Pagrindimas

Angliškame„nocino“ apibrėžimo tekste yra klaida, kadangi produktas gaminamas 
maceruojant ir (arba) distiliuojant visą riešutą, o ne tik branduolį.  Be to, yra spaudos klaida 
moksliniame riešuto pavadinime.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 230
II priedo B kategorijos 40 punkto a papunktis

a) Nocino –tai likeris, kuriam aromatą 
suteikia įdedami maceruoti ir (arba) 
distiliuoti neprinokusių graikinių riešutų 
(Jugians regid L.) branduoliai, kuriame 
invertuotu cukrumi išreikšto cukraus kiekis 
yra ne mažesnis kaip 100 g/dm3.  

a) Nocino – tai likeris, kuriam aromatą 
suteikia įdedami maceruoti ir (arba) 
distiliuoti neprinokę graikiniai riešutai
(Juglans regid L.), kuriame invertuotu 
cukrumi išreikšto cukraus kiekis yra ne 
mažesnis kaip 100 g/dm3.  

Or. en

Pagrindimas

Angliškame„nocino“ apibrėžimo tekste yra klaida, kadangi produktas gaminamas 
maceruojant ir (arba) distiliuojant visą riešutą, o ne tik branduolį.  Be to, yra spaudos klaida 
(turi būti „Juglans“, o ne „Jugians“).     
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Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 231
II priedo B kategorijos 41 punkto c papunktis

c) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant kiaušininį 
likerį arba advocaat arba avocat arba 
Advokat.

c) Džiovinti kiaušinių produktai negali būti 
naudojami gaminant kiaušininį likerį arba 
advocaat arba avocat arba Advokat.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad nebūtų naudojami tokie dažikliai kaip beta karotenas, o naudojant 
trynį būtų naudojamas tik grynas kiaušinio trynys (be baltymo).   Tradiciniais metodais 
gaminant aukštos kokybės produktus, turi būti draudžiama naudoti džiovintus kiaušinių 
produktus.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pakeitimas 232
II priedo B kategorijos 44a punktas (naujas)

44a. „Vruchtenjenever“arba „Jenever met 
vruchten“
a) „Vruchtenjenever“ arba „Jenever met 
vruchten“– tai likeris arba kitoks spiritinis 
gėrimas, atitinkantis šias sąlygas:
1. gėrimas yra gaminamas aromatinant 
„jenever“ vaisiais arba augalais ir (arba) 
vaisių arba augalų dalimis arba pridedant 
vaisių sulčių ir (ar) vaisių ar augalų 
distiliato arba koncentruotų kvapiųjų 
medžiagų, ekstrahuotų iš vaisių ar augalų, 
distiliato;
2. jis gali būti papildomai aromatinamas 
natūraliomis ir (arba) natūralioms 
medžiagomis tapačioms kvapiosiomis 
medžiagomis; 
3. gėrimas gali būti saldinamas;
4. gėrimui būdingos atitinkamų vaisių 
organoleptinės savybės;
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- minimali alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 20 tūrio proc.
Atitinkamo vaisiaus pavadinimas gali 
pakeisti žodį „vruchten“.

Or. nl

Pagrindimas

„Vruchtenjenever“ apibrėžimas turėtų būti paliktas (žr. reglamento (EB) Nr.1014/90 priedą), 
kadangi šio gėrimo savybės ne visai sutampa su „jenever“ savybėmis. Taigi 
„vruchtenjenever“ negali būti laikomas produktu, kurio pavadinimui būtų taikoma „jenever“ 
kaip geografinei nuorodai, kuri įtraukta į III priedą, galiojanti apsauga.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 233
II priedo B kategorijos 45 punkto a papunktis 

a) Topinambur yra spiritinis gėrimas, 
gaminamas vien tiktai fermentuojant 
bulvines saulėgrąžas (Helianthus 
tuberosus L.).

a) Topinambur yra spiritinis gėrimas, 
gaminamas vien tiktai fermentuojant ir 
distiliuojant bulvines saulėgrąžas 
(Helianthus tuberosus L.) tik iki ne didesnės 
kaip 86 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo atveju nagrinėjamas spiritinis gėrimas, taigi distiliavimo metu turi būti gauta ne didesnė 
kaip 86 tūrio proc. alkoholio koncentracija.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 234
II priedo C kategorijos pavadinimas

C kategorija: Kiti spiritiniai gėrimai  Kiti spiritiniai gėrimai    

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas dėl nuorodos „C kategorija“ išbraukimo 46 a ir b kategorijų pavadinime 
pateiktas dėl to, kad 3 straipsnyje buvo išbrauktos trys kategorijos.
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Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 235
II priedo C kategorijos 2 punktas

2. Rum-Verschnitt yra gaminamas 
Vokietijoje ir gaunamas maišant romą su 
alkoholiu taip, kad mažiausiai 5 % 
alkoholio, esančio galutiniame produkte, 
būtų iš romo. Ženklinant etiketėmis ir 
pateikiant produktą Rum-Verschnitt, žodis 
Verschnitt turi būti įrašytas apraše, 
pateikiant arba ženklinant etiketėmis to 
paties šrifto, dydžio ir spalvos raidėmis bei 
toje pačioje eilutėje kaip ir žodis Rum; o jei 
tai yra butelis – pagrindinėje etiketėje. Jei šis 
produktas yra parduodamas už Vokietijos 
rinkos ribų, etiketėje turi būti nurodyta 
gėrimui pagaminti panaudotų alkoholio rūšių 
sudėtis.   

45a. Rum-Verschnitt yra gaminamas 
Vokietijoje ir gaunamas maišant romą su 
alkoholiu taip, kad mažiausiai 5 % 
alkoholio, esančio galutiniame produkte, 
būtų iš romo. Ženklinant etiketėmis ir 
pateikiant produktą Rum-Verschnitt, žodis 
Verschnitt turi būti įrašytas apraše, 
pateikiant arba ženklinant etiketėmis to 
paties šrifto, dydžio ir spalvos raidėmis bei 
toje pačioje eilutėje kaip ir žodis Rum; o jei 
tai yra butelis – pagrindinėje etiketėje. Jei šis 
produktas yra parduodamas už Vokietijos 
rinkos ribų, etiketėje turi būti nurodyta 
gėrimui pagaminti panaudotų alkoholio rūšių 
sudėtis.  

Or. de

(Tekstas stulpelyje – tai II priedo C kategorijos 2 dalies tekstas)

Pagrindimas

Šis  pakeitimas pateiktas dėl to, kad 3 straipsnyje buvo išbrauktos trys kategorijos.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 236
II priedo C kategorijos 3 punktas

3. Slivovice yra gaminamas Čekijos 
Respublikoje ir gaunamas į slyvų distiliatą, 
prieš galutinį distiliavimą, įpilant 30 tūrio 
proc. alkoholio koncentracijos žemės ūkio 
kilmės alkoholio.  Šis gaminys turi būti 
aprašytas kaip spiritinis gėrimas, bet 
pavadinimas Slivovice gali būti vartojamas 
taip pat, jį įrašant tame pačiame matymo 
lauke pagrindinėje etiketėje.  Jei čekiška 
Slivovice yra parduodama Bendrijoje, 
etiketėje turi būti nurodyta gėrimui 

45b. Slivovice yra gaminamas Čekijos 
Respublikoje ir gaunamas į slyvų distiliatą, 
prieš galutinį distiliavimą, įpilant 30 tūrio 
proc. alkoholio koncentracijos žemės ūkio 
kilmės alkoholio.  Šis gaminys turi būti 
aprašytas kaip spiritinis gėrimas, bet 
pavadinimas Slivovice gali būti vartojamas 
taip pat, jį įrašant tame pačiame matymo 
lauke pagrindinėje etiketėje.  Jei čekiška 
Slivovice yra parduodama Bendrijoje, 
etiketėje turi būti nurodyta gėrimui 
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pagaminti panaudotų alkoholio rūšių sudėtis. 
Ši nuostata pagal kategorijos A 9 punktą
nepažeidžia Slivovice pavadinimo vartojimo 
vaisių spiritiniam gėrimui.

pagaminti panaudotų alkoholio rūšių sudėtis. 
Ši nuostata pagal 9 kategoriją nepažeidžia 
Slivovice pavadinimo vartojimo vaisių 
spiritiniam gėrimui.   

Or. en

(Tekstas stulpelyje – tai II priedo C kategorijos 3 dalies tekstas) 

Pagrindimas

Šis  pakeitimas pateiktas dėl to, kad 3 straipsnyje buvo išbrauktos trys kategorijos.   

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 237
II priedo C kategorijos 1 dalis

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

Visi spiritiniai gėrimai, kurie atitinka 1 
straipsnio apibrėžimą, bet neatitinka 
kategorijoms nuo 1 iki 45 keliamų sąlygų 
yra aprašomi, pateikiami ir ženklinami 
etiketėmis su prekiniu pavadinimu –
spiritinis gėrimas.  

Or. en

Pagrindimas

Šis  pakeitimas pateiktas dėl to, kad 3 straipsnyje buvo išbrauktos trys kategorijos. 

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 238
II priedo 1 punkto lentelė

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane Rhum de la Guyane 
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traditionnel
Rhum de sucrerie de la Baie du Galion 
Rhum des Antilles françaises 
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Malaga Ron de Malaga
Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Pagrindimas

Sąvokos „traditional“ nereikia minėti geografinėse nuorodose, kadangi ji nurodoma II priedo 
1 dalyje.

Atsižvelgiant į Prancūzijos užjūrio departamentų romo gamybos įvairovę ir specifinį pobūdį, 
reikia numatyti naujas geografines nuorodas.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Pakeitimas 239
III priedo 1 punkto lentelė

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion 
Rhum des Antilles françaises 
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Málaga Ron de Málaga
Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr
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Pagrindimas

Sąvokos „traditional“ nereikia minėti geografinėse nuorodose, kadangi ji nurodoma II priedo 
1 dalyje.

Atsižvelgiant į Prancūzijos užjūrio departamentų romo gamybos įvairovę ir specifinį pobūdį, 
reikia numatyti naujas geografines nuorodas.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Jill Evans

Pakeitimas 240
III priedo 2 punkto lentelės 1a įrašas (naujas)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad škotų gėlų kalbos frazei būtų suteikta tokia pati teisinė apsauga, 
kokia jau yra suteikta angliškam jos variantui ir airiškam atitikmeniui, nors tai neįpareigotų 
škotiško viskio gamintojus  etiketėse nurodyti pavadinimą gėlų kalba, jei jie to nepageidauja.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 241
III priedo 2 punkto lentelė

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español
(Šie pavadinimai gali būti papildyti 
pavadinimais „malt“ arba „grain“)

(Šie pavadinimai gali būti papildyti 
pavadinimais „malt“ arba „grain“)

Irish Whiskey Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey
(Šie pavadinimai gali būti papildyti žodžiais 
„Pot Still“ arba „malt“ arba „grain“)

(Šie pavadinimai gali būti papildyti žodžiais 
„Pot Still“ arba „malt“ arba „grain“)

Scotch Whisky / Scotch

Or. en
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(įrašas perkeltas)

Pagrindimas

Šios nuostatos reikalingos tam, kad geografines nuorodas būtų galima papildyti specialiomis 
nuorodomis, remiantis atitinkamos šalies atsakingos institucijos potvarkiais.  Pavadinimai 
„malt“ ir „grain“ yra plačiai vartojami škotiškam viskiui apibūdinti, bet jie nėra vieninteliai 
leistini papildomi pavadinimai.  Svarbu, kad nekiltų jokių neaiškumų, kad leidžiamus 
papildomus pavadinimus škotiškam viskiui apibūdinti nustato atsakinga JK institucija.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pakeitimas 242
III priedo 5 punkto lentelės 3–5 įrašai 

Komisijos siūlomas tekstas

Brandy Αττικης / Attica Brandy
Brandy Πελλοπονησου / Peloponnese 
Brandy
Brandy Κεντρικής Greeceς / Centrinės 
Graikijos Brandy

Parlamento pakeitimas

Brandy Αττικης / Attica Brandy Graikija
Brandy Πελλοπονησου / Peloponnese 
Brandy

Graikija

Brandy Κεντρικής Greeceς / Centrinės 
Graikijos Brandy

Graikija

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pakeitimas 243
III priedo 6 punkto lentelės 34a įrašas (naujas) 

Tsikoudia                            Graikija

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pakeitimas 244
III priedo 6 punkto lentelės 35a įrašas (naujas)
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Tsipouro                             Graikija

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 245
III priedo 10 punkto lentelės 9a įrašas (naujas)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Pagrindimas

„Zillertaler Scheuerlbirnenbrand“, gaminamas iš paprastųjų kriaušių, yra aukštos kokybės 
tipinis tam tikros vietovės spiritinis vaisių gėrimas. Dėl šios priežasties šis tam tikros vietovės 
spiritinis gėrimas turi būti apibūdinamas pateikiant geografinę nuorodą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 246
III priedo 10 punkto lentelės 9b įrašas (naujas)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Pagrindimas

„Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand“, gaminamas iš kriaušių, yra aukštos kokybės tipinis tam 
tikros vietovės spiritinis vaisių gėrimas. Dėl šios priežasties šis tam tikros vietovės spiritinis 
gėrimas turi būti apibūdinamas pateikiant geografinę nuorodą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 247
III priedo 10 punkto lentelės 9c įrašas (naujas)

Pregler

Or. de

Pagrindimas

„Pregler“, gaminamas iš obuolių ir kriaušių, yra tipinis Rytų Tirolio regiono aukštos kokybės 
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vaisių spiritinis gėrimas. Dėl šios priežasties šis tam tikros vietovės spiritinis gėrimas turi būti 
apibūdinamas pateikiant geografinę nuorodą.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pakeitimas 248
III priedo 23 punkto lentelės 7a – 7e įrašai (nauji)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene                ...

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari               ...

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata            ...

Ούζο Θράκης /Ouzo of Thrace                     ...

Ούζο Μακεδονίας /Ouzo of Macedonia      ...

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 249
III priedo 31 punkto lentelės 26 įrašas 

Jägertee / Jagertee / Jagatee     Austrija Jagertee/Jagatee Austrija

Jägertee                                     Austrija,
Vokietija                                           

Or. de

Pagrindimas

Austrijos Stojimo akte per klaidą „Jägertee“, „Jagertee“ ir „ Jagatee“ apibrėžti tik kaip 
austriškų produktų produktų pavadinimai, nors  panašių tradicijų esama ir Vokietijoje.  
Pakeitimas atspindi Komisijos pritarimą ir šiuo metu Austrijoje ir Vokietijoje vartojamus 
kalbinius variantus.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pakeitimas 250
III priedo 31 punkto lentelės 31a – 31d įrašai (nauji)

Μαστίχα Χίου/Chios of Mastic     Graikija

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos         ...
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Κουμκουάτ Κέρκυρας/                  ...

Koum Kouat of Corfu

Τεντούρα/Tentoura                       ...

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 251
III priedo 31 punkto lentelės 31 a – 31 d įrašai (nauji)

Liquore di limoni di Sorrento                         Italija

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte             ...

Genepì della Val d'Aosta           ...

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Pakeitimas 252
III priedo 31 punkto lentelės 31a – 31d įrašai (nauji)

Liquore di limoni di Sorrento                         Italija

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte                                       ...

Genepì della Val d'Aosta                 ...

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Pakeitimas 253
III priedo 31 punkto lentelės 31 a įrašas (naujas)

Nocino di Modena Italija

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 254
III priedo 31 punkto lentelės 31 a įrašas (naujas)

Nocino di Modena Italija

Or. it
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 255
III priedo C kategorijos lentelės 4 a įrašas (naujas)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Pagrindimas

„Wildschönauer Krautinge“ gaminamas iš Wildschönau vietovėje augančių paprastųjų ropių. 
Šis tipinis vietovės aukštos kokybės vaisių spiritinis gėrimas taip pat gaminamas ir 
distiliuojamas toje vietovėje. Dėl šios priežasties šis tam tikros vietovės spiritinis gėrimas turi 
būti apibūdinamas pateikiant geografinę nuorodą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 256
III priedo C kategorijos lentelės 4 b įrašas (naujas)

Krautinger

Or. de

Pagrindimas

„Krautinger“ yra gaminamas iš paprastųjų ropių ir yra tipinis vietovės aukštos kokybės 
vaisių spiritinis gėrimas. Dėl šios priežasties šis tam tikros vietovės spiritinis gėrimas turi būti 
apibūdinamas pateikiant geografinę nuorodą.


