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GROZĪJUMI Nr. 102-256

Ziņojuma projekts (PE 374.473v02-00)
Horst Schnellhardt
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, nosaukumu, noformējumu un etiķetēšanu

Regulas priekšlikums (COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 102
noraida Komisijas priekšlikumu

Or. sv

Pamatojums

Stipro alkoholisko dzērienu izcelsmes vieta ir reģionos, kuros izmanto tradicionālas metodes, 
turpretī reģionos, uz kuriem šie dzērieni izplatījās vēlāk, tos ražo savādāk. Šādi produkti 
parasti nav atļauti Eiropas Savienībā. No otras puses, ja tāds produkts kā degvīns ir nonācis 
tirgū, pat ja tas ir ražots kā rums vai grapa, tā pamatā varētu būt apgalvojums par degvīna 
tradīciju un izcelsmes trūkumu. Labāk būtu samazināt ES noteikumus visiem stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem un tā vietā pieprasīt uz etiķetes norādīt visus izmantotos 
materiālus un procesus. Tas ļautu arī atcelt importa ierobežojumus, piemēram, viskijam no 
Indijas.
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Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 103
1.a punkts (jauns)

1a. aicina Komisiju iesniegt jaunu priekšlikumu, kurā būtu vienlīdzīga attieksme pret 
visa veida stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Pamatojums

Stipro alkoholisko dzērienu izcelsmes vieta ir reģionos, kuros izmanto tradicionālas metodes, 
turpretī reģionos, uz kuriem šie dzērieni izplatījās vēlāk, tos ražo savādāk. Šādi produkti 
parasti nav atļauti Eiropas Savienībā. No otras puses, ja tāds produkts kā degvīns ir nonācis 
tirgū, pat ja tas ir ražots kā rums vai grapa, tā pamatā varētu būt apgalvojums par degvīna 
tradīciju un izcelsmes trūkumu. Labāk būtu samazināt ES noteikumus visiem stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem un tā vietā pieprasīt uz etiķetes norādīt visus izmantotos 
materiālus un procesus. Tas ļautu arī atcelt importa ierobežojumus, piemēram, viskijam no 
Indijas.

Or. sv

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 104
1. atsauce

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

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

Or. it

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir šajā regulā uzsvērt lauksaimniecības nozīmi.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 105
1. atsauce

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

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

Or. pl
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Pamatojums

Tiesiskajā pamatojumā tika iekļauts 37. pants, lai tas atbilstu regulas mērķiem. Kā norādīts 
Komisijas priekšlikuma 5. apsvērumā, stirpo alkoholisko dzērienu un lauksaimniecības 
nozares ir cieši saistītas.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 106
1. atsauce

(1) Padomes 1989. gada 29. maija Regula 
(EEK) Nr. 1576/89, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, nosaukumu un noformējumu, un 
Komisijas 1990. gada 24. aprīļa Regula 
(EEK) Nr. 1014/90, ar ko paredz sīki 
izstrādātus ieviešanas noteikumus attiecībā 
uz stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
nosaukumu un noformējumu, ir izrādījušās 
veiksmīgas stipro alkoholisko dzērienu 
sektora reglamentēšanā. Tomēr, ņemot vērā 
jaunāko pieredzi, ir nepieciešams precizēt
noteikumus, ko piemēro dažu stipro 
alkoholisko dzērienu definīcijai, 
nosaukumam, noformējumam un 
aizsardzībai. Tādēļ Regula (EEK) 
Nr. 1576/89 ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu 
regulu.

(1) Padomes 1989. gada 29. maija Regula 
(EEK) Nr. 1576/89, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, nosaukumu un noformējumu, un 
Komisijas 1990. gada 24. aprīļa Regula 
(EEK) Nr. 1014/90, ar ko paredz sīki 
izstrādātus ieviešanas noteikumus attiecībā 
uz stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
nosaukumu un noformējumu, ir izrādījušās 
veiksmīgas stipro alkoholisko dzērienu 
sektora reglamentēšanā. Tomēr, ņemot vērā 
jaunāko pieredzi, ir nepieciešams precizēt
noteikumus, ko piemēro dažu stipro 
alkoholisko dzērienu definīcijai, 
nosaukumam, noformējumam, marķējumam
un aizsardzībai. Tādēļ Regula (EEK) 
Nr. 1576/89 ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu 
regulu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu panāk, ka šī regula attiecas arī uz marķēšanu.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 107
2. atsauce

(2) Stipro alkoholisko dzērienu sektors ir 
svarīgs gan patērētājiem, gan ražotājiem 
Kopienā. Šajā sektorā veiktajiem 
pasākumiem vajadzētu dot ieguldījumu 

(2) Stipro alkoholisko dzērienu sektors ir 
svarīgs gan patērētājiem, gan ražotājiem 
Kopienā. Šajā sektorā veiktajiem 
pasākumiem vajadzētu dot ieguldījumu 
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augsta patērētāju aizsardzības līmeņa 
sasniegšanā, maldinošas prakses novēršanā, 
tirgus pārskatāmībā un godīgā konkurencē. 
Šie pasākumi aizsargās reputāciju, kuru 
Kopienas alkoholiskie dzērieni ieguvuši 
Kopienā un pasaules tirgū, turpinot ievērot 
tradicionālo alkoholisko dzērienu ražošanas 
praksi, kā arī ņemot vērā patērētāju 
aizsardzības un informēšanas arvien 
pieaugošo nozīmīgumu. Ir jāņem vērā arī 
tehnoloģijas jauninājumi, ja tie palīdz 
uzlabot kvalitāti.

augsta patērētāju aizsardzības līmeņa 
sasniegšanā, maldinošas prakses novēršanā, 
tirgus pārskatāmībā un godīgā konkurencē. 
Šie pasākumi aizsargās reputāciju, kuru 
Kopienas alkoholiskie dzērieni ieguvuši 
Kopienā un pasaules tirgū, turpinot ievērot 
tradicionālo alkoholisko dzērienu ražošanas 
praksi, kā arī ņemot vērā patērētāju 
aizsardzības un informēšanas arvien 
pieaugošo nozīmīgumu. Definīcijās, kas 
iekļautas II pielikumā, ir jāņem vērā arī 
tehnoloģijas jauninājumi, ja tie palīdz 
uzlabot kvalitāti, neietekmējot attiecīgā 
alkoholiskā dzēriena tradicionālās īpašības.     

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu paskaidro, ka attiecīgos gadījumos ir jāņem vērā tehnoloģiskie jauninājumi, 
izdarot izmaiņas II pielikuma definīcijās, taču šie jauninājumi nedrīkst mazināt tradicionālo 
metožu nozīmi. Ar šo grozījumu nodrošina atbilstošo līdzsvaru starp šiem diviem mērķiem. 

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 108
3. atsauce

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

svītrots

Or. it

Pamatojums

Šīs regulas pamatā ir princips, ka ir jānodrošina visu stipro alkoholisko dzērienu augsta 
kvalitāte. Piedāvātā klasifikācija paredz, ka I katerogijā ir iekļauta produkta vistīrākā forma. 
Tādēļ tā ir jānoraida.
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh

Grozījums Nr. 109
3.a atsauce (jauna)

(3a) Alkohola hroniska lietošana var 
izraisīt garīgus un fizioloģiskus (aknu un 
sirds un asinsvadu sistēmas) traucējumus, 
kā arī nodarīt kaitējumu auglim. Alkohola 
pārmērīga lietošana ir saistīta ar 
sociālajiem traucējumiem, vardarbību un 
nāvējošiem satiksmes negadījumiem. 
Alkoholisms ir viena no dārgākajām 
atkarībām pasaulē. Lielākajā daļā ES 
valstu alkohola patēriņš nepārtraukti 
pieaug. Alkohola patēriņš jauniešu vidū 
dod iemeslu bažām. Pašreiz dalībvalstīm ir 
iespēja ieviest obligātos brīdinājumus par 
alkoholisko dzērienu kaitīgumu veselībai. 
Tās vajadzētu mudināt ieviest šādus 
brīdinājumus, it īpaši, lai pievērstu 
uzmanību draudiem, kas saistīti ar 
alkohola lietošanu grūtniecības laikā. 
Komisijai ir jāapsver, vai ir nepieciešama 
brīdinājumu par kaitīgumu veselībai 
harmonizēšana.  

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 110
5. atsauce

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

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

Or. es

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka saskaņā ar šo regulu drīkst izmantot tikai lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu.
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Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 111
1. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

c) kuru minimālā spirta tilpumkoncentrācija 
ir 15 %;

Or. it

Pamatojums

Stipro alkoholisko dzērienu definīcijai jāattiecas ne tikai uz šo regulu, bet arī uz visiem 
pārtikas produktiem. Turklāt, nosakot 80 % maksimālo tilpumkoncentrāciju, netiks iekļauti 
vairāki tradicionālie daudzviet Itālijā ražotie reģionālie produkti. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 112
1. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

(c) kuru minimālā spirta tilpumkoncentrācija 
ir 15 % un maksimālā – 80 % ar 
izņēmumiem, kas minēti šīs regulas 
pielikumos;

Or. nl

Pamatojums

Pielikumos minēti izņēmumi attiecībā uz šīm vērtībām, piemēram, olu liķiera un Advocaat
gadījumā. (II pielikuma 41. punkts)

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 113
1. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

(c) kuru minimālā spirta tilpumkoncentrācija 
ir 20 % un maksimālā – 80 %;

Or. pl
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Pamatojums

Precizēta definīcija.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 114
1. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

(c) kuru minimālā spirta tilpumkoncentrācija 
ir 15% un maksimālā – 80 % ar 
izņēmumiem, kas minēti šīs regulas 
pielikumos;

Or. pl

Pamatojums

Šajos pielikumos noteikti izņēmumi iepriekš minētajām vērtībām, piemēram, attiecībā uz Olu 
liķieri jeb advocaat, jeb avocat, jeb Advokat (II pielikuma 41. punkts).

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 115
1. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

(c) kuru minimālā spirta tilpumkoncentrācija 
ir 15% un, ja tie paredzēti tiešam patēriņam 
uzturā, maksimālā – 80 %; 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu paskaidro, ka 80 % alkohola maksimālā tilpumkoncentrācija attiecas uz 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas paredzēti lietošanai uzturā, taču tas nav 
destilācijas maksimālais ierobežojums (vairākiem dzērieniem, kas minēti II pielikumā, 
destilācijas līmenis ir augstāks par 80 %).

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 116
1. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļas 2. ievilkums
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- mērcējot augu vielas, un/vai – mērcējot vai līdzīgi apstrādājot augu 
vielas lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtā un/vai lauksaimnieciskas 
izcelsmes destilātā, un/vai stiprajos 
alkoholiskajos dzērienos šīs regulas 
izpratnē, un/vai  

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu uzlabo teksta skaidrību, precizējot mērcēšanas procesā izmantoto šķidrumu.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 117
1. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) daļas 4. ievilkums

- dzērieniem. svītrots

Or. pl

Pamatojums

Precizēta definīcija.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 118
1. panta 1.a punkts (jauns)

Minimālā spirta tilpumkoncentrācija, kas 
noteikta c) punktā, neskar II pielikumā 
minēto 41. kategorijas produktu definīciju.

Or. en

Pamatojums

Pēdējā daļā paredzēts izņēmums attiecībā uz Advocaat (II pielikuma 41. kategorija), jo tā 
alkohola tilpumkoncentrācija ir 14 %.
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 119
1. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Neskarot īpašos noteikumus, kas 
paredzēti attiecībā uz katru no produktiem, 
kuri uzskaitīti 1. pantā, „spirti” var būt:
a) pakļauti galaprodukta garšas 
piešķiršanas procedūrām saskaņā ar 
I pielikumā minētajām tehniskajām 
definīcijām un prasībām un specifiskiem 
dalībvalstu tiesību aktiem;
b) saldināti, lai atbilstu attiecīgā produkta 
īpašībām saskaņā ar I pielikumā 
minētajām tehniskajām definīcijām un 
prasībām. Taču Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 94/35/EK1 minētos 
saldinātājus drīkst izmantot tikai tādu 
alkoholisko dzērienu ražošanai, kuri 
neatbilst nevienai no šīs regulas 
II pielikumā minētajām tehniskajām 
definīcijām;
c) aromatizēti saskaņā ar I pielikumā 
minētajām tehniskajām definīcijām un 
prasībām;
d) ar pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);
e) iekrāsoti saskaņā ar I pielikumā 
minētajām tehniskajām definīcijām un 
prasībām. 2.
2. Visas 1. punktā minētās metodes ir 
atļautas attiecībā uz visiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, neskarot II pielikuma 
noteikumus.
3. Metodēm, kas uzskaitītas 1. punktā, ir 
jāatbilst tradicionālajām stipro alkoholisko 
dzērienu ražošanas metodēm.
1 OV L 237, 10.9.1994, 3. lpp. direktīva, kurā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/52/EK 
(OV L 204, 26.7.2006, 10. lpp.). 

Or. en
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir apvienot visus atļautos stipro alkoholisko dzērienu ražošanas veidus. 
Tiesību akti būtu nepilnīgi, ja ražošanas metožu sarakstu attiecinātu tikai atsevišķiem 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem (ziņojuma 1. panta 2.a daļas 1 .līdz 13. punktā 
minētajiem) un pārējiem (sākot ar 14. punktu) piemērotu citu sarakstu. Definīcijas sadalīšana 
būtu neizdevīga gan stirpo alkoholisko dzērienu ražotājiem, gan patērētājiem.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 120
1. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Neskarot īpašos noteikumus, kas 
paredzēti attiecībā uz katru no produktiem, 
kuri uzskaitīti 1. pantā, „spirti” var būt:
a) pakļauti galaprodukta garšas
piešķiršanas procedūrām saskaņā ar 
I pielikumā minētajām tehniskajām 
definīcijām un prasībām un specifiskiem 
dalībvalstu tiesību aktiem;
b) saldināti, lai atbilstu attiecīgā produkta 
īpašībām saskaņā ar I pielikumā 
minētajām tehniskajām definīcijām un 
prasībām. Taču Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 94/35/EK1 minētos 
saldinātājus drīkst izmantot tikai tādu 
alkoholisko dzērienu ražošanai, kuri 
neatbilst nevienai no šīs regulas 
II pielikumā minētajām tehniskajām 
definīcijām;
c) aromatizēti saskaņā ar I pielikumā 
minētajām tehniskajām definīcijām un 
prasībām;
d) ar pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);
e) iekrāsoti saskaņā ar I pielikumā 
minētajām tehniskajām definīcijām un 
prasībām. 2.
2. Visas 1. punktā minētās metodes ir 
atļautas attiecībā uz visiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, neskarot II pielikuma 
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noteikumus.
3. Metodēm, kas uzskaitītas 1. punktā, ir 
jāatbilst tradicionālajām stipro alkoholisko 
dzērienu ražošanas metodēm.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā paredzētā trīskāršā klasifikācija ir nevajadzīga un tehniski nepareiza. Vienīgā 
precīzā klasifikācija stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu tādā formātā, kas piemērots 
regulās Nr. 1576/89 un Nr. 1014/90, t.i. nosakot tirdzniecības nosaukumu definīcijas.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer

Grozījums Nr. 121
2. panta 3.a punkts (jauns)

Produkti, kuri satur etilspirtu un 
denaturātu, neatkarīgi no etilspirta 
tilpumkoncentrācijas tajos, ES muitas 
klasifikatorā klasificēti kā „etilspirts un citi 
dažāda stipruma denaturēti spirti” un tos 
nevar izmantot stipro alkoholisko dzērienu 
ražošanai.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojums, kas paredz tikai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta izmantošanu, nav 
pietiekams. Lai novērstu šaubīgu metožu izmantošanu ir nepieciešams noteikt aizliegumu.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 122
3. pants

Stipros alkoholiskos dzērienus klasificē 
šādi:

svītrots

a) „spirti” – II pielikuma A kategorijā 
uzskaitītie produkti;
b) „specifiskie stiprie alkoholiskie 
dzērieni”– II pielikuma C kategorijā 
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uzskaitītie produkti;
c) „citi stiprie alkoholiskie dzērieni” – II 
pielikuma C kategorijā uzskaitītie produkti.

Or. pl

Pamatojums

Klasifikācijā neizdodas panākt skaidru un redzamu atšķirību starp atsevišķām kategorijām.

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 123
3. pants

Stipros alkoholiskos dzērienus klasificē 
šādi:

Svītrots arī šos nosaukumus, kas ietverti 
II pielikumā:

a) „spirti” – II pielikuma A kategorijā 
uzskaitītie produkti;

A kategorija. Spirti

b) „specifiskie stiprie alkoholiskie 
dzērieni”– II pielikuma C kategorijā 
uzskaitītie produkti;

B kategorija. Specifiskie stiprie 
alkoholiskie dzērieni

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

C kategorija. Citi stiprie alkoholiskie 
dzērieni

Or. it

Pamatojums

Šī klasifikācija nav ne loģiska, ne pārredzama, kā arī atsevišķi produkti ir iekļauti nepareizā 
grupā, tādējādi maldinot patērētājus par kvalitāti, jo nav ievērotas tradicionālās ražošanas 
metodes. Turklāt nepareiza ir norāde uz klasifikāciju, kuras pamatā ir kvalitāte.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 124
4. pants

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

1. Neskarot īpašos noteikumus, kas paredzēti 
attiecībā uz katru no produktiem, kuri 
uzskaitīti II pielikumā, „spirti” var:

a) tiek ražoti ar spirta fermentācijas un 
destilācijas palīdzību tikai no izejvielām 



AM\633686LV.doc PE 378.844v01-00 13/99 AM\

LV

saskaņā ar definīcijām II pielikumā;
b) nesatur pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);
c) nesatur aromatizētājvielas, izņemot 
dabīgās aromatizētājvielas un preparātus, 
kā noteikts Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 
2. punkta b) apakšpunkta i) daļā un 
1. panta 2. punkta c) apakšpunktā;
d) tiek saldināti tikai, lai piešķirtu 
galaprodukta garšu, saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām un ņemot vērā dalībvalstu 
attiecīgos tiesību aktus.

d) būt pakļauti galaprodukta garšas 
piešķiršanas procedūrām saskaņā ar 
I pielikumā minētajām tehniskajām 
definīcijām un prasībām un specifiskiem
dalībvalstu tiesību aktiem;

2. Neskarot īpašos noteikumus, kas 
paredzēti attiecībā uz katru no produktiem, 
kuri uzskaitīti II pielikuma B kategorijā, 
„specifiskie stiprie alkoholiskie dzērieni” 
var:
a) būt iegūti no jebkuriem Līguma I 
pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem;
b) saturēt pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);

b) saturēt pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);

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

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

d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām.

d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām. Taču Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 94/35/EK noteiktos 
saldinātājus var izmantot tikai tādu stipro 
alkoholisko dzērienu ražošanai, kuri 
neatbilst nevienai no šīs regulas 
II pielikumā iekļautajām tehniskajām 
definīcijām.

3. Neskarot īpašos noteikumus, kas 
paredzēti produktiem, kuri ietilpst II 
pielikuma C kategorijā, „citi stiprie 



AM\633686LV.doc PE 378.844v01-00 14/99 AM\

LV

alkoholiskie dzērieni” var:
a) būt iegūti no jebkuriem Līguma I 
pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem un/vai pārtikas vielām, kas 
paredzētas lietošanai pārtikā;
b) saturēt pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);
c) saturēt aromatizētājvielas un preparātus, 
kas definēti Direktīvā 88/388/EEK;

c) būt aromatizēti saskaņā ar I pielikumā 
minētajām tehniskajām definīcijām un 
prasībām; 

d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām.

da) būt iekrāsoti saskaņā ar I pielikumā 
minētajām tehniskajām definīcijām un 
prasībām.
3.a Visas 1. punktā minētās metodes ir 
atļautas attiecībā uz visiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, neskarot II pielikuma 
noteikumus.
3.b Metodēm, kas uzskaitītas 1. punktā, ir 
jāatbilst tradicionālajām stipro alkoholisko 
dzērienu ražošanas metodēm.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā paredzētā trīskāršā klasifikācija ir nevajadzīga un tehniski nepareiza. Vienīgā 
precīzā klasifikācija stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu tādā formātā, kas piemērots 
regulās Nr. 1576/89 un Nr. 1014/90, t.i. nosakot tirdzniecības nosaukumu definīcijas.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 125
4. panta 1. punkta ievaddaļa

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

1. Neskarot īpašos noteikumus, kas paredzēti 
attiecībā uz katru no produktiem, kuri 
uzskaitīti II pielikuma 1. līdz 12. kategorijā, 
„spirti”:
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, ņemot vērā trīs svītrotās kategorijas 3. pantā. 

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 126
4. panta 1. punkta ievaddaļa

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

1. Neskarot īpašos noteikumus, kas ietverti 
atsevišķās definīcijās, II pielikuma 1. līdz 
12. punktā ietvertie produkti:

Or. it

Pamatojums

Atceļot iedalījumu trīs kategorijās, nepieciešams papildus ietvert konkrētu produktu veidu 
vispārēju raksturojumu. Spirtu kategorijā (1. -14. punkts) ir jāsaglabā vispārēja iespēja 
izmantot dabīgās aromatizētājvielas, kā arī īpašas definīcijas, kas paredz šo vielu 
izmantošanas aizliegumu.

Grozījumu iesniedza Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Grozījums Nr. 127
4. panta 1. punkta ievaddaļa un a) apakšpunkts

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

1. Neskarot īpašos noteikumus, kas ietverti 
atsevišķās definīcijās, II pielikuma 1. līdz 
12. punktā ietvertie produkti:

a) tiek ražoti ar spirta fermentācijas un 
destilācijas palīdzību tikai no izejvielām 
saskaņā ar definīcijām II pielikumā;

a) tiek iegūti ar spirta fermentācijas un 
destilācijas palīdzību tikai no izejvielām 
saskaņā ar definīcijām II pielikumā;

Or. it

Pamatojums

Atceļot iedalījumu trīs kategorijās, nepieciešams papildus ietvert konkrētu produktu veidu 
vispārēju raksturojumu. Spirtu kategorijā (1. -14. punkts) ir jāsaglabā vispārēja iespēja 
izmantot dabīgās aromatizētājvielas, kā arī īpašas definīcijas, kas paredz šo vielu 
izmantošanas aizliegumu.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 128
4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) nesatur pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);

(Neattiecas uz angļu valodas versiju)

Or. pl

Pamatojums

(Neattiecas uz angļu valodas versiju)

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 129
4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) nesatur pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);

b) nesatur (svītrots) lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes), izņemot tos, 
kas iegūti no definīcijā ietvertajiem 
izejmateriāliem;

Or. es

Pamatojums

Brendija definīcija, kas ietverta II pielikuma 5. panta a) daļas 1) apakšpunktā paredz iespēju 
to jaukt ar vīna destilātu.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 130
4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

nesatur aromatizētājvielas, izņemot dabīgās 
aromatizētājvielas un preparātus, kā noteikts 
Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā, ja tas norādīts attiecīgajās 
definīcijās un to panāk destilācijas procesā 
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ar dabīgām metodēm, tradicionāli ražojot 
konkrētos reģionos.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 131
4. panta 1. punkta d) apakšpunkts

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

d) tiek saldināti tikai, lai piešķirtu 
galaprodukta garšu, saskaņā ar šīs regulas 
I pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām un ņemot vērā dalībvalstu 
attiecīgos tiesību aktus. Galaprodukta 
garšas piešķiršana ir atļauta saskaņā ar I 
pielikuma jauno 1.a pantu.  

Or. fr

Pamatojums

Šī definīcija, kas nosaka produkta uzlabošanu pēdējā ražošanas fāzē ir būtiski svarīga 
tradicionālo ražošanas metožu saglabāšanai, īpaši attiecībā uz tādiem stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem kā viskijs, rums un konjaks.

Grozījumu iesniedza Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Grozījums Nr. 132
4. panta 2. punkts

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

2. Neskarot īpašos noteikumus, kas ietverti 
atsevišķās definīcijās, II pielikuma 13. līdz 
45.b punktā ietvertie produkti var:

a) būt iegūti no jebkuriem Līguma I 
pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem;

a) būt iegūti no jebkuriem Līguma I 
pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem;

b) saturēt pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);

b) saturēt pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);

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

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



AM\633686LV.doc PE 378.844v01-00 18/99 AM\

LV

punkta c) apakšpunktā; punkta c) apakšpunktā;
d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām.

d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām.

Or. it

Pamatojums

Atceļot iedalījumu trīs kategorijās, nepieciešams papildus ietvert konkrētu produktu veidu 
vispārēju raksturojumu. Spirtu kategorijā (1. -14. punkts) ir jāsaglabā vispārēja iespēja 
izmantot dabīgās aromatizētājvielas, kā arī īpašas definīcijas, kas paredz šo vielu 
izmantošanas aizliegumu.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 133
4. panta 2. punkta ievaddaļa

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

2. Neskarot īpašos noteikumus, kas paredzēti 
attiecībā uz katru no produktiem, kuri 
uzskaitīti II pielikuma 13. līdz 
45. kategorijā, „spirti”:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, ņemot vērā trīs svītrotās kategorijas 3. pantā. 

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 134
4. panta 2. punkta ievaddaļa

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

2. Neskarot īpašos noteikumus, kas ietverti 
atsevišķās definīcijās, II pielikuma 13. līdz 
45.b punktā uzskaitītie produkti var:

Or. it
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Pamatojums

Skatīt 1. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 135
4. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām.

d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām.  Galaprodukta garšas piešķiršana 
ir atļauta saskaņā ar I pielikuma jauno 
1.a pantu.  

Or. fr

Pamatojums

Šī definīcija, kas nosaka produkta uzlabošanu pēdējā ražošanas fāzē ir būtiski svarīga 
tradicionālo ražošanas metožu saglabāšanai, īpaši attiecībā uz tādiem stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem (ar pievienotu augļa nosaukumu), kurus ražo mērcējot un 
destilējot.

Grozījumu iesniedza Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Grozījums Nr. 136
4. panta 3. punkts

3. Neskarot īpašos noteikumus, kas 
paredzēti produktiem, kuri ietilpst II 
pielikuma C kategorijā, „citi stiprie 
alkoholiskie dzērieni” var:

3. Neskarot īpašos noteikumus, kas ietverti 
atsevišķās definīcijās, II pielikuma 1. līdz 
45.b punktā neietvertie produkti var:

a) būt iegūti no jebkuriem Līguma I 
pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem un/vai pārtikas vielām, kas 
paredzētas lietošanai pārtikā;

a) būt iegūti no jebkuriem Līguma I 
pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem un/vai pārtikas vielām, kas 
paredzētas lietošanai pārtikā;

b) saturēt pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);

b) saturēt pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);

c) saturēt aromatizētājvielas un preparātus, 
kas definēti Direktīvā 88/388/EEK;

c) saturēt aromatizētājvielas un preparātus, 
kas definēti Direktīvā 88/388/EEK;

d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
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īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām.

īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām.

Or. it

Pamatojums

Atceļot iedalījumu trīs kategorijās, nepieciešams papildus iekļaut konkrētu produktu veidu 
vispārēju raksturojumu. Spirtu kategorijā (1. -14. punkts) ir jāsaglabā vispārēja iespēja 
izmantot dabīgās aromatizētājvielas, kā arī īpašas definīcijas, kas paredz šo vielu 
izmantošanas aizliegumu.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 137
4. panta 3. punkta ievaddaļa

3. Neskarot īpašos noteikumus, kas paredzēti 
attiecībā uz katru no produktiem, kuri 
uzskaitīti II pielikuma C kategorijā, „citi 
stiprie alkoholiskie dzērieni” var:

3. Neskarot īpašos noteikumus, kas paredzēti 
attiecībā uz katru no produktiem, kuri 
uzskaitīti II pielikuma 45.a līdz 
45.b kategorijā, „citi stiprie alkoholiskie 
dzērieni”:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, ņemot vērā trīs svītrotās kategorijas 3. pantā. 

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 138
4. panta 3. punkta ievaddaļa

3. Neskarot īpašos noteikumus, kas 
paredzēti produktiem, kuri ietilpst II 
pielikuma C kategorijā, „citi stiprie 
alkoholiskie dzērieni” var:

3. Neskarot īpašos noteikumus, kas ietverti 
atsevišķās definīcijās, II pielikuma 1. līdz 
45.b punktā neuzskaitītie produkti var:

Or. it

Pamatojums

Skatīt 4. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 139
4. panta 3. punkta d) apakšpunkts

d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām. 

d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām. Galaprodukta garšas piešķiršana 
ir atļauta saskaņā ar I pielikuma jauno 
1.a pantu.  

Or. fr

Pamatojums

Šī definīcija, kas nosaka produkta uzlabošanu pēdējā ražošanas fāzē ir būtiski svarīga „citu 
stipro alkoholisko dzērienu" tradicionālo ražošanas metožu saglabāšanai.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 140
5. pants

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

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

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt iespējai noteikt specifiskus pasākumus, lai palīdzētu uzlabot stipro 
alkoholisko dzērienu kvalitāti. Taču šiem pasākumiem ir jābūt saskaņā ar noteikumiem un 
jāattiecas uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas minētas III pielikumā. Šādiem produktiem 
ir jābūt skaidri atpazīstamiem, jo pretējā gadījumā būtu jāšaubās par Kopienas noteikumu 
nozīmi.
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Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 141
5. pants

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

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

Or. pl

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir pieļaut izmaiņu izdarīšanu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēs, taču ne 
stipro alkoholisko dzērienu definīcijā. Tas uzlabotu pārredzamību un noteiktību.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh

Grozījums Nr. 142
5.a pants (jauns)

5.a pants
Brīdinājumi par kaitīgumu veselībai

1. Dalībvalstis var noteikt alkoholisko
dzērienu ražotāju vai importētāju 
pienākumu uz etiķetes norādīt brīdinājumu 
par kaitīgumu veselībai. Uz etiķetes 
iepakojuma priekšpusē var paredzēt 
brīdinājumu par to, ka alkohols var izraisīt 
nopietnas veselības un garīgās veselības 
problēmas, ka tas rada atkarību un ka 
alkohola lietošana grūtniecības laikā var 
būt kaitīga auglim. 
2. Brīdinājumiem par alkohola kaitīgumu 
varētu būt nepieciešama harmonizēšana 
Eiropas līmenī līdzīgi kā tas ir ar 
brīdinājumiem par tabakas izstrādājumu 
kaitīgumu. Līdz 2010. gada 1. janvārim 
Komisijai jāpublicē juridisks priekšlikums, 
ar ko ievieš brīdinājumus par kaitīgumu 
veselībai uz alkoholiskajiem dzērieniem, vai 
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paziņojumu, kurā sniegts skaidrojums tam, 
kāpēc pretēji brīdinājumiem par kaitīgumu 
veselībai uz tabakas izstrādājumiem šādu 
brīdinājumu harmonizēšana attiecībā uz 
alkoholu nav nepieciešama.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi brīdinājumiem par kaitīgumu veselībai uz tabakas izstrādājumiem, arī uz alkoholisko 
dzērienu iepakojuma vajadzētu būt šādiem brīdinājumiem. Lai arī mērena alkohola lietošana 
(14 vienības sievietēm un 21 vienības vīriešiem nedēļā) parasti nerada veselības problēmas, 
pastāv vienprātība, kā arī pieredze rāda, ka pārmērīga alkohola lietošana ir bīstama un bojā 
veselību, un tā lietošana grūtniecības laikā var negatīvi ietekmēt augļa veselību.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 143
7. panta 1. punkts

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

1. Stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kas atbilst II pielikuma 1. līdz 
45. kategorijas specifikācijām, jābūt šiem 
produktiem piešķirtajam tirdzniecības 
nosaukumam. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, ņemot vērā trīs svītrotās kategorijas 3. pantā. 

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 144
7. panta 2. punkts

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

2. Stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kas atbilst II pielikuma 45.a un 
45.b kategorijas specifikācijām, jābūt 
tirdzniecības nosaukumam „stiprais 
alkoholiskais dzēriens”. Šo tirdzniecības 
nosaukumu nedrīkst papildināt, koriģēt vai 
mainīt.  
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, ņemot vērā trīs svītrotās kategorijas 3. pantā. 

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 145
7. panta 2. punkts

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

2. Stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kas neatbilst II pielikuma A un 
B kategorijas specifikācijām, nevar 
izmantot tajās uzskaitītos tirdzniecības 
nosaukumus. Tos apzīmē kā „stipros 
alkoholiskos dzērienus".  Neskarot 5. panta 
noteikumus, šo tirdzniecības nosaukumu
nedrīkst mainīt.

Or. en

Pamatojums

Tā kā tiek noraidīta piedāvātā kategoriju sistēma, jānoraida arī noteikumi par tirdzniecības 
nosaukumiem.  Jāsaglabā status quo. Šī panta 2. punkta grozījums ir tikai paskaidrojums.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 146
7. panta 2. punkts

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

2. Stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kas atbilst II pielikuma C kategorijas 
specifikācijām, jābūt tirdzniecības 
nosaukumam „stiprais alkoholiskais 
dzēriens”.

Or. nl

Pamatojums

Divkāršā prasība ir pārāk ierobežojoša.
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Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 147
7. panta 3. punkts

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai nemaldinātu patērētājus, saglabājot status quo, arvien spēkā ir prasība pārdot 
alkoholiskos dzērienus tikai ar vienu nosaukumu. 

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 148
7. panta 4. punkts

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 7.4. pantu pastāv vispārējs noteikums, ka II pielikumā noteikto stipro alkoholisko 
dzērienu nosaukumus var izmantot tikai dzērieniem, kas atbilst attiecīgajai II pielikuma 
definīcijai, bet turpmāk tekstā, 7.8. pantā (par nepatentētajiem nosaukumiem sastāvdaļu 
sarakstā) un 8.1. pantā (atsauce uz konkrētu stipro alkoholisko dzērienu saliktā nosaukumā), 
ir paredzētas atkāpes no šiem noteikumiem.   Šeit būtu jāiekļauj atsauce uz abiem šiem 
pantiem.
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Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 149
7. panta 5. punkts

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

5.a) tirdzniecības nosaukumus var papildināt 
vai aizvietot ar ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm, kas uzskaitītas III pielikumā, un 
saskaņā ar III nodaļu, ja tas nemaldina 
patērētāju.

b) ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas 
minētas III pielikumā, var pievienot 
papildu informāciju, ja to nosaka valsts vai 
reģionālās pārvaldes iestādes dalībvalstī vai 
arī tas ir saskaņā ar atbilstošu tehnisko 
dokumentāciju, kas paredzēta 16. panta 
2. daļā. 
c) Stipro alkoholisko dzērienu 

nosaukumus, kas minēti II pielikumā, var 
papildināt ar ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm, kas nav minētas III pielikumā, ar 
noteikumu, ka tās nemaldina patērētājus.

Or. en

Pamatojums

Jauna b) daļa nodrošina, ka III pielikumā minētajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm var 
pievienot papildu informāciju gadījumā, ja 1) to paredz valsts vai reģionālā līmeņa noteikumi 
vai 2) ja to nosaka tehniskā dokumentācija. Tas atteicas piemēram uz tādiem terminiem kā 
‘single malt’ un/vai ‘Highland’ Scotch whisky  

Jaunā c) daļa II pielikumā minētajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ļauj izmantot 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (piemēram, Scotch Whisky, ‘Orkney’ vai ‘Dufftown’
gadījumā), ja šādi termini nav oficiāli reģistrēti kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes III 
pielikumā un tas nemaldina patērētājus.  

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 150
7. panta 8. punkts

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

8. Regulas II pielikumā minētos nosaukumus 
var ietvert sastāvdaļu sarakstā, ja tos 
izmanto saskaņā ar Direktīvu 2000/13/EK.
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Or. en

Pamatojums

Citās atsaucēs uz Direktīvu 2000/13 (6. pants, 8. panta 1. punkts, 9. panta 3. punkts un 29. 
panta d) apakšpunkts) nav norāžu uz valstu pieņemtajiem ieviešanas pasākumiem.  Lai 
izvairītos no pārpratumiem un panāktu konsekvenci, arī 7. panta 8. punktā ir jābūt tiešai 
atsaucei uz Direktīvu 2000/13/EK.  

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 151
8. panta 1. punkts

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

1. II pielikuma 1. līdz 45. kategorijā
uzskaitīto tirdzniecības nosaukumu vai 
III pielikumā uzskaitīto ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu lietojums saliktā terminā 
vai atsauce uz to kāda pārtikas produkta 
noformējumā ir atļauta tikai gadījumā, ja 
alkohola 100% izcelsme ir no tā stiprā 
alkoholiskā dzēriena, uz kuru ir atsauce 
saliktā terminā.  Šādi saliktie termini 
papildina tirdzniecības nosaukumu. 
Šādu salikto terminu izmantošanu aizliedz 
gadījumos, kad stiprie alkoholiskie dzērieni 
ir atšķaidīti ar ūdeni tā, ka alkohola saturs 
ir mazāks par minimālo stipumu, kas 
noteikts šā stiprā alkoholiskā dzēriena 
definīcijā.  

Or. en

Pamatojums

Pēc satura šis grozījums ir identisks 70. grozījumam, ko iesniedza ziņojuma sagatavotājs, 
izņemot pirmās daļas pēdējo teikumu, kurā skaidri norādīts, ka saliktiem terminiem 
jāpapildina tirdzniecības nosaukums (nevis jāaizstāj tas).  Tas atbilst pašreizējās Regulas 
Nr. 1576/89 prasībām.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 152
8. panta 1. punkts

1. Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
noteikumus, II pielikuma A vai B kategorijā 

1. II pielikuma A vai B kategorijā uzskaitīto 
tirdzniecības nosaukumu vai III pielikumā 
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uzskaitīto terminu vai III pielikumā 
uzskaitīto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
lietojums saliktā terminā vai atsauce uz kādu 
no tiem kāda pārtikas produkta noformējumā 
ir aizliegta, ja vien alkohola izcelsme nav
vienīgi no tā stiprā alkoholiskā dzēriena, uz 
kuru ir atsauce.

uzskaitīto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
lietojums saliktā terminā vai atsauce uz kādu 
no tiem kāda pārtikas produkta noformējumā 
ir atļauta tikai gadījumā, ja pārtikas 
produkts satur norādīto stipro alkoholisko 
dzērienu un ja alkohola izcelsme 100 % ir
no tā stiprā alkoholiskā dzēriena, kas minēts 
saliktajā terminā.

Šādu salikto terminu izmantošanu aizliedz 
gadījumos, kad stiprie alkoholiskie dzērieni 
ir atšķaidīti ar ūdeni tā, ka alkohola saturs 
ir mazāks par minimālo stipumu, kas 
noteikts šā stiprā alkoholiskā dzēriena 
definīcijā.

Or. en

Pamatojums

Plašākā tekstā ir nepieciešams izvairīties no stirpo alkoholisko dzērienu nepatentēto 
tirdzniecības nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nepareizas izmantošanas.  

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 153
8. panta 1. punkts

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

1. II pielikuma A vai B kategorijā uzskaitīto 
tirdzniecības nosaukumu vai III pielikumā 
uzskaitīto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
lietojums saliktā terminā vai atsauce uz kādu 
no tiem kāda pārtikas produkta noformējumā 
ir atļauta tikai gadījumā, ja pārtikas 
produkts satur norādīto stipro alkoholisko 
dzērienu un ja alkohola izcelsme 100 % ir
no tā stiprā alkoholiskā dzēriena, kas minēts 
saliktajā terminā.

Šādu salikto terminu izmantošanu aizliedz 
gadījumos, kad stiprie alkoholiskie dzērieni 
ir atšķaidīti ar ūdeni tā, ka spirta 
tilpumkoncentrācija ir mazāka par 
minimālo tilpumkoncentrāciju, kas noteikta 
šā stiprā alkoholiskā dzēriena definīcijā.

Or. en
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Pamatojums

Šāds formulējums ir skaidrāk saprotams. Ar to aizsargātu stirpo alkoholisko dzērienu 
nepatentētos tirdzniecības nosaukumus vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes no ļaunprātīgas 
izmantošanas ne tikai attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, bet arī citos 
pārtikas produktos (piemēram ruma cepumos, konjaka mērcē).

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 154
8. panta 3. punkts

Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem un 
lai ievērotu tradicionālās ražošanas 
metodes, saliktos terminus, kas uzskaitīti II 
pielikuma 31. punkta d) apakšpunktā, var 
izmantot Kopienā ražotu liķieru 
noformējumā saskaņā ar minētajā punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Atkarībā no situācijas, kas dominē laikā, 
kad regula stājas spēkā, saliktos terminus,
kas uzskaitīti II pielikuma 31. punkta d) 
apakšpunktā, tomēr var izmantot Kopienā 
ražotu liķieru noformējumā saskaņā ar 
minētajā punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. es

Pamatojums

Minētos terminus (kuros ietverts vārds ‘brendijs’) nedrīkst uzskatīt par tradicionāliem, un 
izņēmuma gadījumos ir jāizmanto pašreiz spēkā esošās Regulas (EC) No 1014/1990 7.b panta 
2. daļā noteiktais formulējums.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 155
9. panta 1. punkta ievaddaļa

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

1. Tirdzniecības nosaukums „stiprais 
alkoholiskais dzēriens” skaidri un saskatāmi 
jānorāda redzamā vietā uz etiķetes, ja II 
pielikuma 1. līdz 12. kategorijas stiprais 
alkoholiskais dzēriens ir sajaukts ar:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, ņemot vērā trīs svītrotās kategorijas 3. pantā. 
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Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 156
9. panta 2. punkts

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

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz tajā 
minēto maisījumu nosaukumu, noformējumu 
vai etiķetēšanu, ja tie atbilst kādai no II 
pielikuma 1. līdz 45. kategorijas definīcijām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, ņemot vērā trīs svītrotās kategorijas 3. pantā.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 157
9. panta 3. punkts

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

3. To produktu, kas ir 1. punktā minētie 
maisījumi, nosaukumā, noformējumā vai 
etiķetējumā var parādīt tikai vienu vai 
vairākus no terminiem, kas uzskaitīti II 
pielikuma 1. līdz 45. kategorijā, ja šis 
termins neveido daļu no tirdzniecības 
nosaukuma, bet ir tikai norādīts tajā pašā 
vizuālajā laukā kopā ar visām alkohola 
sastāvdaļām maisījumā, pirms kā ir termins 
„jaukts stiprais alkoholiskais dzēriens”.

Or. en

Pamatojums

Svītrojot teksta daļu „neskarot…” nodrošina to, ka šajā regulā arvien lielāku nozīmi iegūst 
specifiski noteikumi un tās nozīme netiek mazināta, atsaucoties uz vispārējiem noteikumiem, 
kas noteikti Direktīvā 2000/13/EK. 

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 158
10. panta 1. punkts
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1. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumā, 
noformējumā vai uz etiķetes norāda 
izejmateriālu, kas izmantots 
lauksaimnieciskās izcelsmes etilspirta 
ražošanā, visi izmantotie lauksaimnieciskie 
spirti jānorāda izmantotā daudzuma 
samazināšanās secībā.

1. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumā, 
noformējumā vai uz etiķetes norāda 
izejmateriālu, kas izmantots 
lauksaimnieciskās izcelsmes etilspirta 
ražošanā, visi izmantotie lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirti vai destilāti jānorāda 
izmantotā daudzuma samazināšanās secībā.

Or. pl

Pamatojums

Ja stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumā, noformējumā vai uz etiķetes norāda izejmateriālu, 
kas izmantots šī dzēriena ražošanā, šis izejmateriāls var būt tikai lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirts vai destilāts. Nosakot šādu prasību par norādes iekļaušanu, patērētāji saņems 
papildu informāciju. Turklāt, šādā veidā netiks diskriminēti specifiski stiprie alkoholiskie 
dzērieni, kā tas būtu gadījumā, ja izejmateriāli būtu jānorāda tikai dzērieniem, kas ražoti, 
izmantojot etilspirtu.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 159
10. panta 2. punkts

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

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

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā iekļautais formulējums var radīt priekšstatu, ka attiecībā uz stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem termins „jaukais” nav tas pats, kas „jaukts” vai „sajaukts”, kaut 
gan patiesībā visi šie termini apzīmē vienu un to pašu procesu.  

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 160
10. panta 3. punkts

3. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumā, 
noformējumā vai uz etiķetes norāda 
nogatavināšanas periodu vai izturēšanas 

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

laiku, tad tam jāattiecas uz visjaunāko spirta 
daļu un to, ka produktam ir jābūt izturētam
nodokļu inspekcijas uzraudzībā vai 
uzraudzībā, kas nodrošina līdzvērtīgas 
garantijas.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātā pārskatītā formulējuma mērķis ir nodrošināt, ka nogatavināšanas periodu 
atbilstoši uzrauga, lai iegūtu attiecīgu norādi par nogatavināšanas periodu vai izturēšanas 
laiku saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 161
10. panta 3. punkts

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

3. Izņemot īpašus izņēmuma gadījumus, 
izturēšanas laiku norāda tikai tad, ja tas 
attiecas uz visjaunāko spirta daļu un ja tiek 
ievērota prasība, ka produkts ir izturēts 
nodokļu inspekcijas uzraudzībā vai 
uzraudzībā, kas nodrošina līdzvērtīgu 
garantiju.

Or. es

Pamatojums

Jāsaglabā status quo. Pašreizējā teksta versijā netiek ņemtas vērā izturēšanas metodes, ko 
izmanto criaderas y soleras Jerez brendija gadījumā.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 162
10. panta 3. punkts

3. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumā, 
noformējumā vai uz etiķetes norāda 
nogatavināšanas periodu vai izturēšanas 
laiku, tad tam jāattiecas uz visjaunāko spirta 
daļu ar nosacījumu, ka produkts ir izturēts 

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

nodokļu inspekcijas uzraudzībā vai 
uzraudzībā, kas nodrošina līdzvērtīgas 
garantijas.

Or. nl

Pamatojums

Neattiecas uz teksta versiju latviešu valodā.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 163
10. panta 3. punkts

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

3. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumā, 
noformējumā vai uz etiķetes norāda 
nogatavināšanas periodu vai izturēšanas 
laiku, tad tam jāattiecas uz visjaunāko spirta 
daļu ar nosacījumu, ka produkts ir izturēts 
nodokļu inspekcijas uzraudzībā vai 
uzraudzībā, kas nodrošina līdzvērtīgas 
garantijas, un neskarot atsevišķu 
dalībvalstu tiesību aktos noteiktās 
specifiskās prasības attiecībā uz 
produktiem, kas ražoti attiecīgajā teritorijā, 
izmantojot tradicionālās metodes.

Or. es

Pamatojums

Šajā pantā nav ņemti vērā atsevišķu tradicionālo izturēšanas metožu īpatnības, piemēram, 
criaderas y soleras izturēšanas sistēma, ražojot Jerez brendiju.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 164
10. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Šī panta 3. punkts neattiecas uz 
norādēm nosaukumā, noformējumā vai uz 
etiķetes, kuru mērķis ir parādīt atšķirību 
starp ražošanas metodēm.
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Or. nl

Pamatojums

Piemēram, 'oude jenever' un 'jonge jenever' gadījumā (III pielikuma, B daļas 17. punkts) vārdi 
'oud' un 'jong' ('vecs' un 'jauns') neattiecas uz produkta izturēšanas laiku, bet gan izmantoto 
ražošanas metodi. 

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 165
13. panta 1.a punkts (jauns)

Par izcelsmes norādēm uzskata arī 
atsevišķus tradicionālos ģeogrāfiskās 
izcelsmes vai citus nosaukumus, kas 
raksturo lauksaimniecības produktu vai 
ēdienu, kura izcelsme ir konkrētā reģionā 
vai specifiskā vietā, kura kvalitāte un 
īpatnības galvenokārt vai vienīgi var 
attiecināt uz ģeogrāfisko vidi, tostarp 
attiecīgajiem dabas un cilvēciskajiem 
faktoriem, kā arī kura audzēšana, ražošana 
un pārstrāde notiek ģeogrāfiski ierobežotā 
teritorijā.

Or. el

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 166
14. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
tiešu vai netiešu komerciālu izmantojumu 
produktiem, uz kuriem neattiecas 
reģistrācija, ciktāl minētie produkti ir
salīdzināmi ar produktiem, kuri reģistrēti 
ar šo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, vai 
ciktāl šādas norādes izmantojums ekspluatē 
aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
reputāciju;

a) reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
tiešu vai netiešu komerciālu izmantojumu 
jebkuram stiprajam alkoholiskajam 
dzērienam, uz kuru neattiecas attiecīgās 
dalībvalsts vai reģionālo tiesību aktu 
noteikumi vai 15. pantā minētā tehniskā 
dokumentācija, vai jebkuram citam 
produktam, ciktāl šādas norādes 
izmantojums ekspluatē aizsargātas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reputāciju;

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu padara skaidrāku sākotnējo formulējumu:
a) nodrošinot, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir aizsargātas pret piemērošanu citiem 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot tos, kuri ražoti ar konkrēto ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi) un citiem līdzvērtīgiem produktiem.
b) nodrošinot, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pamatā var būt valstu vai reģionālie 
noteikumi, kā arī tehniskā dokumentācija.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 167
14. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Stiprie alkoholiskie dzērieni, kuriem ir 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādu un kuri 
uzskaitīti III pielikumā, atbilst visām 
ražošanas, etiķetēšanas, noformējuma un 
citām tehniskajā dokumentācijā 
iekļautajām specifikācijām, kā to paredz 
15. panta 2. punkts un/vai valstu vai 
reģionālie noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Alkoholiskos dzērienus ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi atļauts pārdot tikai tad, 
ja tie atbilst tehniskajai dokumentācijai un/vai valstu vai reģionālajiem noteikumiem.  
Tādējādi nodrošina konsekventu etiķetēšanas, ražošanas un noformējuma noteikumu 
ievērošanu visā ES.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 168
14. panta 3. punkta 1. daļa

3. Ja preču zīme ir pieteikta vai reģistrēta 
labā ticībā vai ja tiesības uz preču zīmi ir 
iegūtas labā ticībā vai nu pirms 1996. gada 
1. janvāra, vai pirms ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāde ir aizsargāta tās izcelsmes valstī, šī 
regula neierobežo tiesības uz preču zīmes 
reģistrāciju vai tās derīgumu vai tiesības 
izmantot preču zīmi, ja šāda preču zīme ir 

3. Ja preču zīme ir pieteikta vai reģistrēta 
labā ticībā vai ja tiesības uz preču zīmi ir 
iegūtas labā ticībā vai nu pirms 1989. gada 
1. jūnija, vai pirms ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāde ir aizsargāta tās izcelsmes valstī, šī 
regula neierobežo tiesības uz preču zīmes 
reģistrāciju vai tās derīgumu vai tiesības 
izmantot preču zīmi, ja šāda preču zīme ir 
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identiska vai līdzīga ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādei, kas ir aizsargāta saskaņā ar šo 
regulu.

identiska vai līdzīga ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādei, kas ir aizsargāta saskaņā ar šo 
regulu.

Or. it

Pamatojums

Šajā gadījumā piemērotāk būtu izdarīt atsauci uz Regulas Nr. 1576/89 spēkā stāšanās, nevis 
TRIPS nolīgumu parakstīšanas datumu. Jācer, ka noteikumi nepieļaus tādu reģistrāciju, 
terminu un nosaukumu iespējamību, kas varētu apdraudēt oriģinālās tirdzniecības zīmes un 
nosaukumus, kurus Eiropa dažkārt aizmirt aizsargāt.

Grozījumu iesniedza Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Grozījums Nr. 169
14. panta 3. punkta 1. daļa

3. Ja preču zīme ir pieteikta vai reģistrēta 
labā ticībā vai ja tiesības uz preču zīmi ir 
iegūtas labā ticībā vai nu pirms 1996. gada 
1. janvāra, vai pirms ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāde ir aizsargāta tās izcelsmes valstī, šī 
regula neierobežo tiesības uz preču zīmes 
reģistrāciju vai tās derīgumu vai tiesības 
izmantot preču zīmi, ja šāda preču zīme ir 
identiska vai līdzīga ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādei, kas ir aizsargāta saskaņā ar šo 
regulu.

3. Ja preču zīme ir pieteikta vai reģistrēta 
labā ticībā vai ja tiesības uz preču zīmi ir 
iegūtas labā ticībā vai nu pirms 1989. gada 
1. jūnija, vai pirms ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāde ir aizsargāta tās izcelsmes valstī, šī 
regula neierobežo tiesības uz preču zīmes 
reģistrāciju vai tās derīgumu vai tiesības 
izmantot preču zīmi, ja šāda preču zīme ir 
identiska vai līdzīga ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādei, kas ir aizsargāta saskaņā ar šo 
regulu.

Or. it

Pamatojums

Šajā gadījumā piemērotāk būtu izdarīt atsauci uz Regulas Nr. 1576/89 spēkā stāšanās 
datumu, nevis PTO TRIPS nolīgumu parakstīšanas datumu. Attiecīgajiem noteikumiem 
nevajadzētu pieļaut tādu reģistrāciju, terminu un nosaukumu iespējamību, kas varētu 
apdraudēt oriģinālās tirdzniecības zīmes un nosaukumus.

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 170
14. panta 3. punkta 1. daļa

3. Ja preču zīme ir pieteikta vai reģistrēta 3. Ja preču zīme ir pieteikta vai reģistrēta 
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labā ticībā vai ja tiesības uz preču zīmi ir 
iegūtas labā ticībā vai nu pirms 1996. gada 
1. janvāra, vai pirms ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāde ir aizsargāta tās izcelsmes valstī, šī 
regula neierobežo tiesības uz preču zīmes 
reģistrāciju vai tās derīgumu vai tiesības 
izmantot preču zīmi, ja šāda preču zīme ir 
identiska vai līdzīga ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādei, kas ir aizsargāta saskaņā ar šo 
regulu.

labā ticībā vai ja tiesības uz preču zīmi ir 
iegūtas labā ticībā vai nu pirms 1989. gada 
1. jūnija, vai pirms ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāde ir aizsargāta tās izcelsmes valstī, šī 
regula neierobežo tiesības uz preču zīmes 
reģistrāciju vai tās derīgumu vai tiesības 
izmantot preču zīmi, ja šāda preču zīme ir 
identiska vai līdzīga ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādei, kas ir aizsargāta saskaņā ar šo 
regulu.

Or. it

Pamatojums

Šajā gadījumā piemērotāk būtu izdarīt atsauci uz Regulas Nr. 1576/89 spēkā stāšanās, nevis 
PTO TRIPS nolīgumu parakstīšanas datumu.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 171
14. panta 3. punkts

Ja preču zīme ir pieteikta vai reģistrēta labā 
ticībā vai ja tiesības uz preču zīmi ir iegūtas 
labā ticībā vai nu pirms 1996. gada 
1. janvāra, vai pirms ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāde ir aizsargāta tās izcelsmes valstī, šī 
regula neierobežo tiesības uz preču zīmes 
reģistrāciju vai tās derīgumu vai tiesības 
izmantot preču zīmi, ja šāda preču zīme ir 
identiska vai līdzīga ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādei, kas ir aizsargāta saskaņā ar šo 
regulu.

svītrots 

Šis punkts neierobežo ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes īpašnieka tiesības 
izmantot to saskaņā ar godīgu praksi 
ražošanas vai komercjautājumos saskaņā 
ar Padomes Direktīvas 89/104/EEC1

6. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 40/942

12. panta b) apakšpunktu.

  
1 OV L 40, 11.2.1989., 1. lpp.
2 OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp.
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Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 172
15. panta 1. punkta 1. daļa

1. Pieteikumu III pielikumā iekļaujamas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācijai 
iesniedz Komisijai vienā no Kopienas 
oficiālajām valodām vai ar tulkojumu vienā 
no Kopienas oficiālajām valodām. Šādiem 
pieteikumiem pievieno tehnisko failu, kas 
ietver specifikāciju, kurai atbilst attiecīgais 
stiprais alkoholiskais dzēriens. Tehnisko
failu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, C sērijā.

1. Pieteikumu III pielikumā iekļaujamas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācijai 
iesniedz Komisijai vienā no Kopienas 
oficiālajām valodām vai ar tulkojumu vienā 
no Kopienas oficiālajām valodām. 
Dalībvalstis pienācīgi pamato šādus 
pieteikumus un iekļauj tajos tehnisko
dokumentāciju, kurā paredzēta
specifikācija, kurai atbilst attiecīgais stiprais 
alkoholiskais dzēriens. Galvenos 2. punktā 
minētās tehniskās dokumentācijas elementus 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, C sērijā.

Or. en

Pamatojums

Jaunais teksts skaidri parāda, ka pieteikumus ģeogrāfiskās izcelsmes norādes apstiprināšanai 
pamato izcelsmes dalībvalstis.  Šī procedūra atbilst tai, ko lieto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
noteikumos attiecībā uz vīniem.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 173
15. panta 2. punkta b) apakšpunkts

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

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

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā ziņojuma sagatavotāja 80. grozījumā, ar šo grozījumu svītrota atsauce uz 
mikrobioloģiskajām īpašībām, kuras nav būtiskas, aprakstot stipro alkoholisko dzērienu.

Turklāt ar to paskaidro, ka ir jānodrošina tikai ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm atbilstošo 
īpatnību, nevis visu šajā sarakstā minēto elementu iekļaušana.  
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Un tā kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācija attiecas tikai uz stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, atsauce uz pārtikas produktiem ir jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 174
15. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) Kopienas un/vai valsts noteikumu 
reglamentētās prasības;

f) Kopienas un/vai valsts vai reģionālo
noteikumu reglamentētās prasības;

Or. en

Pamatojums

Daži stiprie alkoholiskie dzērieni pamatoti arī ar reģionālā līmeņa tiesību aktiem, tādēļ 
jāparedz arī šāda iespēja.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 175
15. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) Kopienas un/vai valsts noteikumu 
reglamentētās prasības;

f) Kopienas noteikumu un/vai kompetentās 
valsts vai reģionālās iestādes noteiktās
prasības. Kvalitātes uzturēšanai, izcelsmes 
vai kontroles nodrošināšanai 
nepieciešamības gadījumā šajos 
noteikumos var iekļaut prasību, ka 
stiprajam alkoholiskajam dzērienam, kam 
piešķirta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir 
jābūt pildītam pudelēs un marķētam 
pārdošanai gala patērētājam tajā valstī, 
reģionā vai apvidū, kur šis dzēriens tiek 
ražots;

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 13. pantā norādīts, ka stipro alkoholisko dzērienu ar noteiktu ģeogrāfisko 
izcelsmi kvalitāte ir saistīta ar to izcelsmi.  Daži stiprie alkoholiskie dzērieni un augstas 
kvalitātes vīni jau tiek aizsargāti, nosakot obligātu pildīšanu pudelēs izcelsmes vietā, un 
Regulā Nr. 510/2006 šāds pats noteikums paredzēts arī attiecībā uz konkrētiem pārtikas 
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produktiem, kuriem piešķirta AĢN/ACN.  

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 176
15. panta 2. punkta 1.a daļa (jauna)

Dalībvalstis var pieprasīt, lai uz to teritorijā 
ražotiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas 
minēti III pielikumā un kurus eksportē, 
attiektos arī dokumentu apliecināšanas 
sistēma.

Or. en

Pamatojums

Regulas 1576/89 10. panta 2. punkts ļauj dalībvalstīm saglabāt pašām savas dokumentu 
apliecināšanas sistēmas, kas attiecas uz tādu alkoholisko dzērienu eksportu, kam ir 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.  Šādu noteikumu ir svarīgi saglabāt, atzīstot dalībvalstu 
dokumentu apliecināšanas sistēmu vērtību, lai novērstu krāpnieciskas darbības un viltojumus.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 177
18. pants

Stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ko 
eksportē no Kopienas, jāatbilst šīs regulas 
noteikumiem, izņemot gadījumus, ja 
pieņemtas atkāpes saskaņā ar 19. panta 2. 
punktā noteikto kārtību, pamatojoties uz 
atbilstoši pamatotiem pieteikumiem.

Stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ko 
eksportē no Kopienas, jāatbilst šīs regulas 
noteikumiem. Izņēmuma gadījumos, kad to 
pieprasa kādas trešās importētājvalsts 
tiesību akti, var piešķirt atkāpes no I un II 
pielikuma noteikumiem saskaņā ar 19. panta 
2. punktā noteikto kārtību, pamatojoties uz 
atbilstoši pamatotiem pieteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, ka no ES eksportētie stiprie alkoholiskie dzērieni atbilst regulas prasībām, 
lai varētu saglabāt ES stipro alkoholisko dzērienu reputāciju un kvalitāti pasaules tirgū.  
Īpašos gadījumos, ja tas saistīts ar trešo valstu juridisko prasību ievērošanu, tomēr vajadzētu 
pieļaut atkāpes.
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Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 178
19. panta 1. punkts

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

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

Or. it

Pamatojums

Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, šobrīd nepastāv citiem kopējiem tirgiem 
līdzvērtīgs tirgus mehānisms. Tādēļ termins „regulatīvā komiteja” šķiet piemērotāks nekā 
piedāvātais termins. Turklāt regulatīvās komitejas procedūrā ietilpst bloķējošā mazākuma 
mehānisms, kas piešķir dalībvalstīm lielākas pilnvaras.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 179
19. pants

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

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

2. Ja tiek veikta atsauce uz šo punktu, ir 
jāpiemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 
7. pants, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta 
noteikumus.

2. Ja tiek veikta atsauce uz šo punktu, ir 
jāpiemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 
7. pants, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta 
noteikumus.

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

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

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

Or. pl

Pamatojums

Komisija ierosina izmantot pārvaldības komiteju, neskatoties uz to, ka šīs regulas mērķis nav 
nodrošināt atbilstīgu tirgus organizācijas darbību. Stipro alkoholisko dzērienu komitejas 
uzdevums ir pieņemt un aktualizēt tiesību aktus. Tādēļ regulatīvā komiteja būtu piemērotāks 
risinājums.
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Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 180
19. panta 2. punkta 1. daļa

2. Ja tiek veikta atsauce uz šo punktu, ir 
jāpiemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 
7. pants, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta 
noteikumus.

2. Ja tiek veikta atsauce uz šo punktu, ir 
jāpiemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 
7. pants, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta 
noteikumus.

Or. it

Pamatojums

Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, šobrīd nepastāv citiem kopējiem tirgiem 
līdzvērtīgs tirgus mehānisms. Tādēļ termins „regulatīvā komiteja” šķiet piemērotāks nekā 
piedāvātais termins. Turklāt regulatīvās komitejas procedūrā ietilpst bloķējošā mazākuma 
mehānisms, ar ko dalībvalstis saņem spēcīgākas pilnvaras.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 181
20. pants

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

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

Or. pl

Pamatojums

Grozījumi definīcijās par dažādiem alkoholisko dzērienu veidiem ir tik būtiska regulas 
sastāvdaļa, ka šādus grozījumus var veikt vienīgi Eiropas Parlaments un Padome, darbojoties 
kopīgi saskaņā ar koplēmuma procedūru, nevis komiteja, kā to ierosina Komisija.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 182
22. panta a) apakšpunkts

a) lai atvieglotu pāreju no Regulā (EEK) 
Nr. 1576/89 paredzētajiem noteikumiem uz 
šajā regulā paredzētajiem noteikumiem;

a) lai atvieglotu pāreju, kas nav ilgāka par 
diviem gadiem, no Regulā (EEK) 
Nr. 1576/89 paredzētajiem noteikumiem uz 
šajā regulā paredzētajiem noteikumiem;

Or. es
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Pamatojums

Pārejas pasākumu gadījumā ir jānosaka maksimālais periods, lai izvairītos no nevēlamu 
situāciju ieilgšanas. Divu gadu periods tika noteikts, sagatavojot Regulu Nr. 1576/89.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 183
22. panta c) apakšpunkts

c) lai atbilstoši pamatotos gadījumos 
ierobežotu zināmus šīs regulas noteikumus.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Lai arī komitoloģija ir piemērota īstenošanas un pārejas noteikumu pieņemšanai, 
parlamentārā kontrole ir nepieciešama, lai daļēji vai pilnībā atceltu pašu regulu.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 184
I pielikuma 1.a punkts (jauns)

1.a Galaprodukta garšas piešķiršana vai 
uzlabošana: Tradicionāli izmantota metode 
attiecībā uz I pielikuma 1. nodaļā minēto 
stipro alkoholisko dzērienu saldināšanu 
maksimāli 2 % apmērā, lai piešķirtu tiem 
galaprodukta garšu, neskarot dalībvalstu 
īpašos tiesību aktus, kas pieņemti pirms 
Regulas Nr. 1576/89 stāšanās spēkā.

Or. fr

Pamatojums

Šī definīcija, kas nosaka produkta uzlabošanu pēdējā ražošanas fāzē ir būtiski svarīga visu 
stipro alkoholisko dzērienu tradicionālo ražošanas metožu saglabāšanai.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 185
I pielikuma 8.a punkts (jauns)
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8.a Galaprodukta garšas galīgā izveide  
Tā ir tradicionāla šī pielikuma 1. punktā 
uzskaitīto produktu izmantošana apjomos, 
kas paredzēti atsevišķu stipro alkoholisko 
dzērienu definīcijās saskaņā ar 
II pielikumu, lai piešķirtu īpašu 
galaproduktam raksturīgu garšu.

Or. pl

Pamatojums

Galaprodukta garšas piešķiršana ir tradicionāla metode, ko izmanto konkrētu stirpo 
alkoholisko dzērienu ražošanā. Ir svarīgi nodalīt galaprodukta garšas piešķiršanu no 
saldināšanas. Šo metodi parasti izmanto tādu stipro alkoholisko dzērienu ražošanā kā vīna 
spirts, brendijs un degvīns. 

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 186
I pielikuma 13. punkts

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu iespējamas juridiskas nepilnības, kas radušās neskaidrības rezultātā, 
,,nosaukuma” definīcijai jābūt pēc iespējas plašākai, iekļaujot tajā ne tikai uz etiķetēm, bet 
arī uz iepakojuma un noformējuma lietotos terminus.   (Piezīme: I pielikuma 15. punktā 
minētajā terminā ,,noformējums” iekļauta reklāma un pārdošanas veicināšana.)

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 187
I pielikuma 16. punkts

16. Iepakojums ir aizsargiepakojums, 
piemēram, papīrs, dažādu veidu salmu 
apvalki, kastes un kārbas, ko izmanto viena 

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

Or. en

Pamatojums

Patērētāju aizsardzības nolūkā jāprecizē, ka dokuments attiecas ne tikai uz pārvadāšanas, bet 
arī tirdzniecības iepakojumu.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 188
II pielikuma A. kategorijas virsraksts

A kategorija. Spirti  Spirti  

Or. en

Pamatojums

Tas ir pamatots grozījums, lai svītrotu atsauci uz A kategoriju 1.-12. kategorijas virsrakstā, 
kas ir saistīts ar trīs kategoriju svītrojumu 3. pantā. 

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Grozījums Nr. 189
II pielikuma A. kategorijas 1. punkts

1) stiprs alkoholisks dzēriens, kuru ražo, 
tikai fermentējot un destilējot vai nu melasi, 
vai sīrupu, ko ražo cukurniedru cukura 
ražošanas gaitā, vai no cukurniedru sulas, un 
kurā destilāta spirta tilpumkoncentrācija ir 
mazāka par 96 tilpuma procentiem tā, lai 
destilātam būtu īpašas atšķiramas rumam 
raksturīgas organoleptiskās īpašības,

1) stiprs alkoholisks dzēriens, kuru ražo, 
tikai fermentējot un destilējot vai nu melasi, 
vai sīrupu, ko ražo cukurniedru cukura 
ražošanas gaitā, vai no cukurniedru sulas, un 
kurā destilāta spirta tilpumkoncentrācija ir 
mazāka par 96 tilpuma procentiem tā, lai 
destilātam būtu īpašas atšķiramas rumam 
raksturīgas organoleptiskās īpašības,

2) spirts, ko ražo, vienīgi fermentējot un 
destilējot cukurniedru sulu, un kam piemīt 
rumam raksturīgais aromāts, un gaistošo 
vielu daudzums ir 225 grami vai vairāk uz 
hektolitru 100 % alkohola.

2) stiprais alkoholiskais dzēriens, ko ražo, 
vienīgi fermentējot un destilējot cukurniedru 
sulu, un kam piemīt rumam raksturīgais 
aromāts, un gaistošo vielu daudzums ir 225 
grami vai vairāk uz hektolitru 100 % 
alkohola. Šo stipro alkoholisko dzērienu var 
pārdot, ruma norādei pievienojot vārdu 
"lauksaimniecības" un vienu no Francijas 
Aizjūras departamentu ģeogrāfiskās 
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izcelsmes norādēm, kā norādīts 
III pielikuma I kategorijā.

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

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

(c) Rumam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

(c) Rumam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes, destilētu vai 
citādu etilspirtu, vai arī neatkarīgi no 
maisījuma — pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes destilātu.

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

d) Rumu nedrīkst aromatizēt;

(da) Ruma sastāvā var būt grauzdēts 
cukurs tikai tāpēc, lai iekrāsotu izturētus 
un/vai uzlabotus dzērienus.

Ar vārdu „traditionnel” drīkst papildināt III 
pielikuma 1. punktā minētās ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes, ja rumu ražo, destilējot 
pie mazāk nekā 80 procentiem tilpuma, pēc 
tādu spirta izejvielu alkoholiskās 
fermentācijas, kas cēlušās tikai attiecīgajā 
ražošanas vietā. Tā gaistošo vielu 
daudzumam ir jābūt 225 grami vai vairāk uz 
hektolitru 100 % alkohola, un tas nedrīkst 
būt saldināts vai aromatizēts. Vārda 
„traditionnel” lietojums netraucē izmantot 
terminus „no cukura produkcijas” vai 
„lauksaimniecības”, ko var pievienot 
nosaukumam „rums”.

Ar vārdu „traditionnel” drīkst papildināt III 
pielikuma 1. punktā minētās ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes, ja rumu ražo, destilējot 
pie mazāk nekā 90 procentiem tilpuma, pēc 
tādu spirta izejvielu alkoholiskās 
fermentācijas, kas cēlušās tikai attiecīgajā 
ražošanas vietā Šī ruma gaistošo vielu 
daudzumam ir jābūt 225 grami vai vairāk uz 
hektolitru 100 % alkohola, un tas nedrīkst 
būt saldināts. Vārda „traditionnel” lietojums 
netraucē izmantot terminus „no cukura 
produkcijas” vai „lauksaimniecības”, ko var 
pievienot tirdzniecības nosaukumam „rums” 
un ģeogrāfiskās izcelsmes norādei.

Šis nosacījums nekādā gadījumā neietekmē 
vārda „traditionnel” lietojumu attiecībā uz 
visiem produktiem, kas nav ietverti šajā 
nosacījumā, saskaņā ar to specifiskajiem 
kritērijiem.

Šis nosacījums nekādā gadījumā neietekmē 
vārda „traditionnel” lietojumu attiecībā uz 
visiem produktiem, kas nav ietverti šajā 
nosacījumā, saskaņā ar to specifiskajiem 
kritērijiem.

Or. fr

Pamatojums

Arī turpmāk vajadzētu aizsargāt nosaukumus „lauksaimniecības rums" un "tradicionāls 
rums", lai patērētāji varētu vieglāk atpazīt augstas kvalitātes produktus. Turklāt ir jānoraida 
vispārēja atļauja pievienot etilspirtu vai aromātu, lai arī drīkst izmantot dabīgās 
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aromatizētājvielas vai tām līdzvērtīgas vielas, lai nodrošinātu produkta optimālu kvalitāti.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 190
II pielikuma A. kategorijas 1. punkta a) apakšpunkta 2. daļa

2) spirts, ko ražo, vienīgi fermentējot un 
destilējot cukurniedru sulu, un kam piemīt 
rumam raksturīgais aromāts, un gaistošo 
vielu daudzums ir 225 grami vai vairāk uz 
hektolitru 100 % alkohola.

2) stiprais alkoholiskais dzēriens, ko ražo, 
vienīgi fermentējot un destilējot cukurniedru 
sulu, un kam piemīt rumam raksturīgais 
aromāts, un gaistošo vielu daudzums ir 225 
grami vai vairāk uz hektolitru 100 % 
alkohola. Šo stipro alkoholisko dzērienu var 
pārdot, ruma norādei pievienojot vārdu 
"lauksaimniecības" un vienu no Francijas 
Aizjūras departamentu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, kā norādīts 
III pielikuma I kategorijā.

Or. fr

Pamatojums

Arī turpmāk vajadzētu aizsargāt nosaukumus „lauksaimniecības rums" un "tradicionāls 
rums", lai patērētāji varētu vieglāk atpazīt augstas kvalitātes produktus.

Grozījumu iesniedza Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Grozījums Nr. 191
II pielikuma A. kategorijas 1. punkta d) apakšpunkts

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

d) Rumu drīkst aromatizēt tikai ar "garšas 
pastiprinātājiem".

Or. it

Pamatojums

Līdzīgi kā brendiju ruma garšu parasti „pastiprina”, to turot koka mucās no 6 mēnešiem līdz 
3 gadiem un pat ilgāk, ja tas ir izturēta rums. Šīs procedūras rezultātā, tos turot koka mucās, 
rums iegūst vienveidīgu garšu. Papildu „garšas pastirpinātājus”, t.i. dabīgos aromātus, kas 
rodas no koka, var atļaut. „Garšas pastiprinātāji” var apvienot ruma organoleptiskās 
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īpašības, tajā pašā laikā nepiešķirot tam dominējošu garšu. 

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 192
II pielikuma A. kategorijas 5. punkta d) apakšpunkts

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

d) Brendiju jeb Weinbrand nedrīkst 
aromatizēt. Taču tas neizslēdz tradicionālās 
ražošanas metodes.

Or. en

Pamatojums

Aromatizētājvielu izmantošana galaprodukta tradicionālo organoleptisko garšas īpatnību 
piešķiršanai brendijam vai Weinbrand ir sena metode. Šo tradicionālo metožu izmantošanu 
brendijam vai Weinbrand ražošanai nav jāapšauba.  

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 193
II pielikuma A. kategorijas 1. punkta da) apakšpunkts (jauns)

(da) Ruma sastāvā var būt grauzdēts 
cukurs tikai tāpēc, lai iekrāsotu izturētus 
un/vai uzlabotus dzērienus.

Or. fr

Pamatojums

Arī turpmāk vajadzētu aizsargāt nosaukumus „lauksaimniecības rums" un "tradicionāls 
rums", lai patērētāji varētu vieglāk atpazīt augstas kvalitātes produktus. Turklāt ir jānoraida 
vispārēja atļauja pievienot etilspirtu vai aromātu, lai arī drīkst izmantot dabīgās 
aromatizētājvielas vai tām līdzvērtīgas vielas, lai nodrošinātu produkta optimālu kvalitāti.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 194
II pielikuma A. kategorijas 1. punkta e) apakšpunkta 1. daļa
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Ar vārdu „traditionnel” drīkst papildināt III 
pielikuma 1. punktā minētās ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes, ja rumu ražo, destilējot 
pie mazāk nekā 80 procentiem tilpuma, pēc 
tādu spirta izejvielu alkoholiskās 
fermentācijas, kas cēlušās tikai attiecīgajā 
ražošanas vietā. Tā gaistošo vielu 
daudzumam ir jābūt 225 grami vai vairāk uz 
hektolitru 100 % alkohola, un tas nedrīkst 
būt saldināts vai aromatizēts. Vārda 
„traditionnel” lietojums netraucē izmantot 
terminus „no cukura produkcijas” vai 
„lauksaimniecības”, ko var pievienot 
nosaukumam „rums”.

Ar vārdu „traditionnel” drīkst papildināt III 
pielikuma 1. punktā minētās ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes, ja rumu ražo, destilējot 
pie mazāk nekā 90 procentiem tilpuma, pēc 
tādu spirta izejvielu alkoholiskās 
fermentācijas, kas cēlušās tikai attiecīgajā 
ražošanas vietā Šī ruma gaistošo vielu 
daudzumam ir jābūt 225 grami vai vairāk uz 
hektolitru 100 % alkohola, un tas nedrīkst 
būt saldināts. Vārda „traditionnel” lietojums 
netraucē izmantot terminus „no cukura 
produkcijas” vai „lauksaimniecības”, ko var 
pievienot tirdzniecības nosaukumam „rums” 
un ģeogrāfiskās izcelsmes norādei.

Or. fr

Pamatojums

Arī turpmāk vajadzētu aizsargāt nosaukumus „lauksaimniecības rums" un "tradicionāls 
rums", lai patērētāji varētu vieglāk atpazīt augstas kvalitātes produktus. Turklāt ir jānoraida 
vispārēja atļauja pievienot etilspirtu vai aromātu, lai arī drīkst izmantot dabīgās 
aromatizētājvielas vai tām līdzvērtīgas vielas, lai nodrošinātu produkta optimālu kvalitāti.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 195
II pielikuma A. kategorijas 2. punkta c) apakšpunkts

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

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

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu paskaidro, ka saskaņā ar pašreizējiem Regulas Nr. 1576/89 un Nr. 1014/90 
noteikumiem viskijam nedrīkst pievienot destilātu.  

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 196
II pielikuma A. kategorijas 2. punkta d) apakšpunkts
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d) Viskiju (whisky vai whiskey) nedrīkst 
saldināt vai aromatizēt, ne pievienot citas 
piedevas, izņemot parasto grauzdēta cukura 
krāsvielu.

d) Viskiju (whisky vai whiskey) nedrīkst 
saldināt vai aromatizēt, ne pievienot citas 
piedevas, izņemot parasto grauzdēta cukura 
krāsvielu, nedz arī izmantot galaprodukta 
garšas piešķiršanas metodes.     

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu paskaidro, ka viskijam nedrīkst „piešķirt galaprodukta garšu” —
galaprodukta garšas iegūšana, pievienojot cukuru, nav tradicionāla metode.  Ir nepieciešams 
novērst šīs pretrunas. 

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 197
II pielikuma A. kategorijas 3. punkta e) apakšpunkts

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

e) Lai graudu spirtam varētu piešķirt šādu 
nosaukumu, tam jābūt iegūtam tādā 
destilāta spirta tilpumkoncentrācijā, kas ir 
mazāka par 95 tilpuma procentiem, un tā 
organoleptiskās īpašības jāiegūst no 
izmantotajām izejvielām.

Or. es

Pamatojums

Termins „brendijs” ir jāattiecina uz alkoholiskajiem dzērieniem, kurus iegūst no vīna spirta, 
lai nemulsinātu patērētājus un nodrošinātu pilnīgu atbilstību brendija definīcijai, ko nosaka 
paredzētajā regulā.

Grozījumu iesniedza Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 198
II pielikuma A. kategorijas 5. punkta c) apakšpunkts

c) Brendijam jeb Weinbrand nedrīkst 
pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu.

c) Neskarot a) punkta 1) apakšpunkta 
noteikumus, brendijam jeb Weinbrand
nedrīkst pievienot lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai citu destilātu.
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Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 199
II pielikuma A. kategorijas 5. punkta c) apakšpunkts

c) Brendijam jeb Weinbrand nedrīkst 
pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu.

c) Neskarot a) punkta 1) apakšpunkta 
noteikumus, brendijam jeb Weinbrand
nedrīkst pievienot lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai citu destilātu.

Or. en

Pamatojums

Vispārējs pants, kurā ietvertas visas atļautās stipro alkoholisko dzērienu ražošanas metodes 
(saskaņā ar iepriekšējo grozījumu) nozīmētu to, ka brendija definīcijā nav nepieciešams 
pieminēt aromatizēšanu (jo tā nav aizliegta, ir atļauta).

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 200
II pielikuma A. kategorijas 5. punkta d) apakšpunkts

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. c) punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 201
II pielikuma A. kategorijas 6. punkta d) apakšpunkts

d) Gatavojot rozīņu spirtu jeb rozīņu 
brendiju, drīkst izmantot tikai dabīgās 
aromatizētājvielas un preparātus, kas 
definēti Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 2. 

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

punkta b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 2. 
punkta c) apakšpunktā. Vīnogu čagu 
kombinēta destilācija, pievienojot anīsa un 
fenheļa aromātisko augu sēklas — kas ir 
tradicionāla metode vairākos ES reģionos 
— nav uzskatāma par aromatizēšanu.

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 202
II pielikuma A. kategorijas 11. punkta e) apakšpunkts

e) Nosaukumu, ar kādu pārdod Hefebrand, 
var papildināt ar izmantotās izejvielas 
nosaukumu.

e) Nosaukumu, ar kādu pārdod Hefebrand, 
jāpapildina ar izmantotās izejvielas 
nosaukumu.

Or. de

Pamatojums

Patērētāju informēšanas nolūkos ir jānorāda galvenais izmantotais materiāls.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 203
II pielikuma B. kategorijas virsraksts

B kategorija. Specifiskie stiprie alkoholiskie 
dzērieni  

Specifiskie stiprie alkoholiskie dzērieni   

Or. en

Pamatojums

Tas ir pamatots grozījums, lai svītrotu atsauci uz B kategoriju 13.-45. kategorijas virsrakstā, 
kas ir saistīts ar trīs kategoriju svītrojumu 3. pantā.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 204
II pielikuma B. kategorijas 13. punkta 1. daļa

1) ko ražo, lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtā vai spirtā, vai destilātā mērcējot 

1) ko tikai un vienīgi ražo, 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā vai 
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(minimālā attiecība 100 kilogramu augļu uz 
20 litriem 100 % spirta) vai nu daļēji 
fermentētas, vai nefermentētas noteiktu sugu 
ogas un augļus, piemēram, avenes, kazenes, 
mellenes un citas, pēc tam seko destilācija;

spirtā, vai destilātā mērcējot (minimālā 
attiecība 100 kilogramu augļu uz 20 litriem 
100 % spirta) vai nu daļēji fermentētas, vai 
nefermentētas noteiktu sugu ogas un augļus, 
piemēram, avenes, kazenes, mellenes un 
citas, pēc tam seko destilācija;

Or. fr

Pamatojums

Pievienojot vārdus „tikai un vienīgi”, varēs labāk garantēt šo spirtu destilācijas tradīciju 
saglabāšanu un aizsargāt šo produktu pret krāsošanu, saldināšanu vai uzlabošanu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 205
II pielikuma B. kategorijas 16. punkta a) apakšpunkts

a) Genciānas spirts ir stiprs alkoholisks 
dzēriens, ko ražo no genciānas destilāta, 
kuru savukārt iegūst, fermentējot genciānas 
saknes, kam ir vai nav pievienots 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts.

a) Genciānas spirts ir stiprs alkoholisks 
dzēriens, ko ražo no genciānas destilāta, 
kuru savukārt iegūst, fermentējot genciānas 
saknes, kam ir vai nav pievienots 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts un/vai 
augļu destilāts, un/vai augļu spirts.

Or. de

Pamatojums

Īpaši Alpu reģionos genciāna spirta atšķaidīšanai biežāk nekā etilspirts tiek izmantots augļu 
destilāts (piemēram, ābolu spirts). Genciāna spēcīgais aromāts pilnībā nomāc izmantotā 
spirta aromātu. Šis grozījums ir nepieciešams, jo atšķaidīšana ar augļu destilātiem ir 
standarta metode, kuru tradicionāli izmanto daudzās mazajās spirta rūpnīcās. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 206
II pielikuma B. kategorijas 16.a punkts (jauns)

16.a Meisterwurz
a) Meisterwurz ir stiprais alkoholiskais 
dzēriens, ko ražo no destilāta, kas iegūts no 
meistarsaknes (peucedanum ostruthium), 
tās saknes mērcējot kauleņa uzlējumā, tam 
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pievienojot vai nepievienojot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu 
un/vai augļu destilātu.
b) Meisterwurz spirta tilpumkoncentrācija 
nedrīkst būt mazāka par 37,5%. 
d) Meisterwurz nedrīkst aromatizēt.

Or. de

Pamatojums

Šādā veidā Meisterwurz vienmēr ir ražots Alpu reģionu spirta rūpnīcās, un šāda tradicionālā 
metode ir pienācīgi jāņem vērā, lai saglabātu kvalitāti.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 207
II pielikuma B. kategorijas 17. punkta a) apakšpunkts

a) Stipri alkoholiski dzērieni ar kadiķogu 
aromātu ir stipri alkoholiski dzērieni, ko 
ražo, aromatizējot lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu un/vai graudu spirtu, 
un/vai graudu destilātu ar kadiķa (juniperus 
communis) ogām.

a) Stipri alkoholiski dzērieni ar kadiķogu 
aromātu ir stipri alkoholiski dzērieni, ko 
ražo, aromatizējot lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu un/vai graudu spirtu, 
un/vai graudu destilātu, un/vai augļu 
destilātu, un/vai augļu spirtu ar kadiķa 
(juniperus communis) ogām.

Or. de

Pamatojums

Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu un/vai graudu spirtu, un/vai graudu destilātu ar 
kadiķa ogām jau ir atļauts pievienot, ražojot stipros alkoholiskos dzērienus ar kadiķa 
aromātu. Jāatļauj arī augļu destilātu izmantošana. Šis grozījums ir nepieciešams, jo kadiķa 
ogu mērcēšana augļu destilātos ir standarta metode, ko izmanto kā tradicionālu metodi 
daudzās mazajās spirta rūpnīcās, un galaproduktam ir tik stipra kadiķa garša, ka sākotnējo 
destilāta aromātu vairs nav iespējams konstatēt. 

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 208
II pielikuma B. kategorijas 17. punkta d) apakšpunkts

d) Stiprus alkoholiskus dzērienus ar d) Stiprus alkoholiskus dzērienus ar 
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kadiķogu aromātu var pārdot ar nosaukumu 
„Wacholder”, „ginebra” vai „genebra”.

kadiķogu aromātu var pārdot ar nosaukumu 
„Wacholder”, „genevere’” vai „genebra”.

Or. es

Pamatojums

Terminu jāattiecina tikai uz dzērienu, kas definēts priekšlikuma II pielikuma 18. punktā, kura 
spirta tilpumkoncentrācijai ir jābūt daudz augstākai (37.5o). Pretējā gadījumā patērētājiem 
Spānijā rastos pārpratumi, jo terminu „ginebra” izmanto tikai Spānijā un tas ir sinonīms 
terminam „džins”. Turklāt Komisijas priekšlikuma ietekmē varētu izveidoties negodīgas 
konkurences apstākļi, jo džina un ginebra ražotāji (kuru produkta tilpumkoncentrācijai jābūt 
vismaz 37.5o) vielaicīgi darbotos Spānijas tirgū, lai arī ginebra noteiktā tilpumkoncentrācija 
ir 15o.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 209
II pielikuma B. kategorijas 20. punkta a) apakšpunkta 1. - 4. daļa

1) ko iegūst vienīgi no lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirta, kura maksimālais 
metanola saturs nepārsniedz 5 gramus uz 
hektolitru tīra alkohola;

1) ko iegūst vienīgi no lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirta, kura maksimālais 
metanola saturs nepārsniedz 5 gramus uz 
hektolitru 100 % alkohola un kura aromāts 
tiek iegūts vienīgi ar redestilācijas palīdzību 
destilācijas aparātos, ko tradicionāli izmanto 
etilspirtam, pievienojot izmantojamo 
savvaļas ogu daļas;

2) kura aromāts tiek iegūts vienīgi ar 
redestilācijas palīdzību destilācijas aparātos, 
ko tradicionāli izmanto etilspirtam, 
pievienojot izmantojamo savvaļas ogu daļas;

3) kura destilāta spirta tilpumkoncentrācija ir 
ne mazāka kā 70 %;

3) kura destilāta spirta tilpumkoncentrācija ir 
ne mazāka kā 70 %;

4) kuram turpmāk pievienotajam etilspirtam 
jābūt no tāda paša izejmateriāla;

4) kuram turpmāk pievienotajam 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtam 
jāatbilst īpašībām, kas uzskaitītas 
I pielikuma 3) punktā, bet kura 
maksimālais metanola saturs nepārsniedz 5 
gramus uz hektolitru 100 % alkohola;

5) kurā nav pievienotu saldinātāju vai 
krāsvielu;

5) kurā nav pievienotu saldinātāju, kas 
pārsniedz 0,1 gramu cukura uz litru 
galaprodukta, vai krāsvielu;

6) kurā, izņemot ūdeni, nav citu pievienotu 6) kurā, izņemot ūdeni, nav citu pievienotu 
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sastāvdaļu. sastāvdaļu.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātā definīcija atkārtoti norāda uz nepieciešamību uzlabot Komisijas priekšlikuma 
teksta skaidrību.  Papildu teksts 4. punktā ļauj pievienot cukuru autentiskuma nolūkā, lai 
ražotāji varētu novērst krāpšanu un produktu viltošanu.

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Inese Vaidere

Grozījums Nr. 210
II pielikuma 29. punkts

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

a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo no etilspirta, kas iegūts no graudiem, 
kartupeļiem un/vai cukurbiešu melases:

1) ko iegūst no lauksaimniecības 
izejmateriāliem fermentācijas rezultātā ar 
raugu;

– 1) ko iegūst no 
graudiem, kartupeļiem 
un/vai cukurbiešu 
melases fermentācijas 
rezultātā ar raugu;

2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības.

– ko filtrē un/vai rektificē 
līdz 96,0% spirta
minimālajai 
tilpumkoncentrācijai 
tā, lai selektīvi vājinātu 
izmantoto izejmateriālu 
un fermentācijas 
blakusproduktu 
organoleptiskās 
īpašības, un kurā 
maksimālais atlikuma 
līmenis nepārsniegtu I 
pielikumā noteikto 
etilspirta daudzumu, 
izņemot gala produktu, 
kurā metanola 
atlikums nedrīkst 
pārsniegt 30 gramus uz 
hektolitru tīrā 
alkohola.

Šim procesam var sekot redestilācija un/vai 
apstrāde ar attiecīgiem pārstrādes 
līdzekļiem, ietverot apstrādi ar aktivizēto 

– Šim procesam var sekot 
apstrāde ar attiecīgiem 
pārstrādes līdzekļiem, 
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kokogli, lai tam piešķirtu īpašas 
organoleptiskās īpašības,

ietverot apstrādi ar 
aktivizēto kokogli, lai 
tam piešķirtu īpašas 
organoleptiskās 
īpašības,

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

–

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

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

c) Vienīgie aromatizētāji, ko var pievienot, ir 
dabīgo aromatizētāju sastāvdaļas destilātā, 
ko iegūst no fermentētiem izejmateriāliem. 
Bez tam produktam var piešķirt īpašas 
organoleptiskās īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.

– c) Vienīgie 
aromatizētāji, ko var 
pievienot, ir dabīgo 
aromatizētāju 
sastāvdaļas destilātā, ko 
iegūst no fermentētiem 
izejmateriāliem. Bez 
tam produktam var 
piešķirt īpašas 
organoleptiskās 
īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.

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

–

Or. en

Pamatojums

Degvīnu tradicionāli ražo no graudiem, kartupeļiem un/vai cukurbiešu melases, un tādēļ ir 
ļoti svarīgi tiem piešķirt tādu pašu aizsardzību kā citiem stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, piemēram, rumam vai viskijam. Šādas definīcijas noteikšana uzlabtos kvalitātes 
standartu aizsardzību šajā svarīgajā ES stirpo alkoholisko dzērienu kategorijā.
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Grozījumu iesniedza Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 211
II pielikuma 29. punkts

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

a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo no etilspirta, kas iegūts no graudiem, 
kartupeļiem un/vai cukurbiešu melases:

1) ko iegūst no lauksaimniecības 
izejmateriāliem fermentācijas rezultātā ar 
raugu;

1) ko iegūst no graudiem, kartupeļiem 
un/vai cukurbiešu melases fermentācijas 
rezultātā ar raugu;

2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības.

– ko filtrē un/vai rektificē līdz 96,0% spirta
minimālajai tilpumkoncentrācijai tā, lai 
selektīvi vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības, un kurā 
maksimālais atlikuma līmenis nepārsniegtu 
I pielikumā noteikto etilspirta daudzumu, 
izņemot gala produktu, kurā metanola 
atlikums nedrīkst pārsniegt 30 gramus uz 
hektolitru tīrā alkohola.

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

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

Maksimālajam nogulu līmenim jābūt 
atbilstošam I pielikumā attiecībā uz 
etilspirtu noteiktajam līmenim, izņemot to, 
ka metanola nogulas nedrīkst pārsniegt 
10 gramus uz hektolitru tīra alkohola.
b) Degvīna spirta tilpumkoncentrācijai jābūt 
ne mazākai kā 37,5 %.

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

c) Vienīgie aromatizētāji, ko var pievienot, ir 
dabīgo aromatizētāju sastāvdaļas destilātā, 
ko iegūst no fermentētiem izejmateriāliem. 
Bez tam produktam var piešķirt īpašas 
organoleptiskās īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.

c) Vienīgie aromatizētāji, ko var pievienot, ir 
dabīgo aromatizētāju sastāvdaļas destilātā, 
ko iegūst no fermentētiem izejmateriāliem. 
Bez tam produktam var piešķirt īpašas 
organoleptiskās īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.

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

Or. en

Pamatojums

Degvīnu tradicionāli ražo no graudiem, kartupeļiem un/vai cukurbiešu melases, un tādēļ ir 
ļoti svarīgi tiem piešķirt tādu pašu aizsardzību kā citiem stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, piemēram, rumam vai viskijam. Sastāvdaļu izvēle ietekmē degvīna 
organoleptiskās (garšas) īpašības, tādēļ tā jāierobežo, iekļaujot tikai graudus, kartupeļus 
un/vai cukurbiešu melasi.

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

Grozījums Nr. 212
II pielikuma 29. punkts

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

a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo no etilspirta, kas iegūts no graudiem, 
kartupeļiem un/vai cukurbiešu melases:

1) ko iegūst no lauksaimniecības 
izejmateriāliem fermentācijas rezultātā ar 
raugu;

1) ko iegūst no graudiem, kartupeļiem 
un/vai cukurbiešu melases fermentācijas 
rezultātā ar raugu;

Or. en

Pamatojums

Sk. II pielikuma 29. punkta grozījumu, ko iesniedzis Andres Tarand, Genowefa.Grabowska

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 213
II pielikuma 29. punkts

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

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

1) ko iegūst no lauksaimniecības 
izejmateriāliem fermentācijas rezultātā ar 
raugu;

1) ko iegūst no graudiem, kartupeļiem vai 
cukurbiešu melases fermentācijas rezultātā 
ar raugu;

2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 

2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
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organoleptiskās īpašības. organoleptiskās īpašības.
Šim procesam var sekot redestilācija un/vai 
apstrāde ar attiecīgiem pārstrādes 
līdzekļiem, ietverot apstrādi ar aktivizēto 
kokogli, lai tam piešķirtu īpašas 
organoleptiskās īpašības,

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

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

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

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

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

c) Vienīgie aromatizētāji, ko var pievienot, ir 
dabīgo aromatizētāju sastāvdaļas destilātā, 
ko iegūst no fermentētiem izejmateriāliem. 
Bez tam produktam var piešķirt īpašas 
organoleptiskās īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.

c) Vienīgie aromatizētāji, ko var pievienot, ir 
dabīgo aromatizētāju sastāvdaļas destilātā, 
ko iegūst no fermentētiem izejmateriāliem. 
Bez tam produktam var piešķirt īpašas 
organoleptiskās īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.

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

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

Or. pl

Pamatojums

Paredzot degvīna ražošanā izmantot tikai tādus izejmateriālus kā graudus, kartupeļus vai 
cukurbiešu melasi, tiek izvirzīts mērķis saglabāt pašreizējo augsto degvīna kvalitati un labo 
reputāciju, kā arī nodrošināt, ka tiek izmantotas tradicionālās gadsimtiem lietotās ražošanas 
metodes. Iepriekš minētā definīcija aptver aptuveni 96 % ES tirgū pašreiz pieejamā degvīna.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 214
II pielikuma 29. punkts
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a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo no lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirta:

a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo no lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirta, ko fermentējot ar raugu iegūst 
no:

1) ko iegūst no lauksaimniecības
izejmateriāliem fermentācijas rezultātā ar 
raugu;

i) graudiem, kartupeļiem un/vai melases; 
vai
2) citiem lauksaimniecības izejmateriāliem;

2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības.

ko filtrē un rektificē tā, lai selektīvi vājinātu 
izmantoto izejmateriālu un fermentācijas 
blakusproduktu organoleptiskās īpašības.

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

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

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

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

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

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

c) Vienīgie aromatizētāji, ko var pievienot, ir 
dabīgo aromatizētāju sastāvdaļas destilātā, 
ko iegūst no fermentētiem izejmateriāliem. 
Bez tam produktam var piešķirt īpašas 
organoleptiskās īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.

c) Vienīgie aromatizētāji, ko var pievienot, ir 
dabīgo aromatizētāju sastāvdaļas destilātā, 
ko iegūst no fermentētiem izejmateriāliem. 
Bez tam produktam var piešķirt īpašas 
organoleptiskās īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.

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

d) Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
nosacījumus, no graudiem, kartupeļiem vai 
melases ražota degvīna nosaukumā, 
noformējumā un etiķetējumā tajā pašā 
vizuālajā laukā, kurā norādīts tirdzniecības 
nosaukums, jāiekļauj norāde „destilēts 
no…”, papildus norādot lauksaimniecības
izcelsmes etilspirta ražošanai izmantotos 
izejmateriālus.  Marķēšana ir jāveic 
saskaņā ar Direktīvu 2000/13/EK. Burtiem 
jābūt ne lielākiem par pusi un ne mazākiem 
par vienu trešdaļu no tirdzniecības 
nosaukumā izmantoto burtu izmēra.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums aizstātu 40. grozījumu, ko iesniedza ziņojuma sagatavotājs un kas ir divās 
daļās.  

Pirmkārt, tas skaidri nodala degvīnu, kas ražots no graudiem, kartupeļiem, cukurbietēm vai 
cukurniedrēm, no degvīna, kas ražots no citiem izejmateriāliem.  Ar šo grozījumu a) punkta 
1) apakšpunktā noteiktajā izejmateriālu sarakstā tiek iekļautas cukurniedres, lai ievērotu 
PTO noteikumus.

Grozījumu iesniedza Avril Doyle

Grozījums Nr. 215
II pielikuma 29. punkts

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

a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo no lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirta, ko fermentējot ar raugu iegūst 
no:

1) ko iegūst no lauksaimniecības
izejmateriāliem fermentācijas rezultātā ar 
raugu;

i) graudiem, kartupeļiem un/vai melases; 
vai
2) citiem lauksaimniecības izejmateriāliem;

2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības.

ko filtrē un rektificē tā, lai selektīvi vājinātu 
izmantoto izejmateriālu un fermentācijas 
blakusproduktu organoleptiskās īpašības.

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

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

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

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

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

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

c) Vienīgie aromatizētāji, ko var pievienot, ir 
dabīgo aromatizētāju sastāvdaļas destilātā, 
ko iegūst no fermentētiem izejmateriāliem. 
Bez tam produktam var piešķirt īpašas 
organoleptiskās īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.

c) Vienīgie aromatizētāji, ko var pievienot, ir 
dabīgo aromatizētāju sastāvdaļas destilātā, 
ko iegūst no fermentētiem izejmateriāliem. 
Bez tam produktam var piešķirt īpašas 
organoleptiskās īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.
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d) Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
nosacījumus, degvīna nosaukumā, 
noformējumā vai etiķetējumā tajā pašā 
vizuālajā laukā, kurā norādīts tirdzniecības 
nosaukums, jānorāda lauksaimniecības 
izcelsmes etilspirta ražošanai izmantotie 
izejmateriāli. Burtiem jābūt ne lielākiem par 
pusi un ne mazākiem par vienu trešdaļu no 
tirdzniecības nosaukumā izmantoto burtu 
izmēra.

d) Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
nosacījumus, no graudiem, kartupeļiem vai 
melases ražota degvīna nosaukumā, 
noformējumā un etiķetējumā tajā pašā 
vizuālajā laukā, kurā norādīts tirdzniecības 
nosaukums, jāiekļauj norāde „destilēts 
no…”, papildus norādot lauksaimniecības 
izcelsmes etilspirta ražošanai izmantotos 
izejmateriālus.  Marķēšana ir jāveic 
saskaņā ar Direktīvu 2000/13/EK. Burtiem 
jābūt ne lielākiem par pusi un ne mazākiem 
par vienu trešdaļu no tirdzniecības 
nosaukumā izmantoto burtu izmēra.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums aizstātu 40. grozījumu, ko iesniedza ziņojuma sagatavotājs un kas ir divās 
daļās.  

Pirmkārt, tas skaidri nodala degvīnu, kas ražots no graudiem, kartupeļiem, cukurbietēm vai 
cukurniedrēm, no degvīna, kas ražots no citiem izejmateriāliem.  Ar šo grozījumu a) punkta 
1) apakšpunktā noteiktajā izejmateriālu sarakstā tiek iekļautas cukurniedres, lai ievērotu 
PTO noteikumus.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 216
II pielikuma 29. punkts

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

a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo no etilspirta, kas iegūts no graudiem, 
kartupeļiem un/vai cukurbiešu melases:

1) ko iegūst no lauksaimniecības 
izejmateriāliem fermentācijas rezultātā ar 
raugu;

1) ko iegūst no graudiem, kartupeļiem 
un/vai cukurbiešu melases fermentējot ar 
raugu;

2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības.

ko filtrē un/vai rektificē līdz minimālajam 
alkohola saturam 96.0% tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības, un kurā 
maksimālais atlikuma līmenis nepārsniegtu 
I pielikumā noteikto etilspirta daudzumu, 
izņemot gala produktu, kurā metanola 
atlikums nedrīkst pārsniegt 10 gramus uz 
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hektolitru tīrā alkohola.
Šim procesam var sekot redestilācija un/vai 
apstrāde ar attiecīgiem pārstrādes 
līdzekļiem, ietverot apstrādi ar aktivizēto 
kokogli, lai tam piešķirtu īpašas 
organoleptiskās īpašības,

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

Maksimālajam nogulu līmenim jābūt 
atbilstošam I pielikumā attiecībā uz 
etilspirtu noteiktajam līmenim, izņemot to, 
ka metanola nogulas nedrīkst pārsniegt 
10 gramus uz hektolitru tīra alkohola.
b) Degvīna spirta tilpumkoncentrācijai jābūt 
ne mazākai kā 37,5 %.

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

c) Vienīgie aromatizētāji, ko var pievienot, ir 
dabīgo aromatizētāju sastāvdaļas destilātā, 
ko iegūst no fermentētiem izejmateriāliem. 
Bez tam produktam var piešķirt īpašas 
organoleptiskās īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.

c) Vienīgie aromatizētāji, ko var pievienot, ir 
dabīgo aromatizētāju sastāvdaļas destilātā, 
ko iegūst no fermentētiem izejmateriāliem. 
Bez tam produktam var piešķirt īpašas 
organoleptiskās īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.

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

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu II pielikuma B kategorijas 29. punkta grozījumam, ko iesniedza A. Tarand.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 217
II pielikuma 29. punkta ievaddaļa

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

(a) Vodka is a spirit drink produced from 
ethyl alcohol from grain, potatoes and/or 
sugar beet molasses:
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Or. pl

Pamatojums

Vodka is a drink which has traditionally been produced from grain, potatoes and/or sugar 
beet molasses. In accordance with the objectives of this proposal for a regulation, it should be 
given the same support as other distilled drinks (e.g. rum and whisky). This will benefit both 
vodka producers and, above all, consumers.

The above provision was adopted by Parliament's Committee on Agriculture and Rural 
Development in its opinion, and by the European Economic and Social Committee in the final 
version of its opinion. Furthermore, COPA-COGECA, in a formal statement, endorsed the 
need for a restricted definition of the term vodka. 

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Grozījums Nr. 218
II pielikuma 29. punkta ievaddaļa

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

a) Vodka is a spirit drink produced from 
ethyl alcohol from grain, potatoes and/or 
sugarbeet molasses:

Or. en

Pamatojums

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand.

Grozījumu iesniedza Jiří Maštálka

Grozījums Nr. 219
II pielikuma 29. punkts

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

 

(a) Vodka is a spirit drink produced by 
either rectifying ethyl alcohol of agricultural 
origin or filtering it through activated 
charcoal, possibly followed by 
straightforward distillation or an equivalent 
treatment, so that the organoleptic 
characteristics of the raw materials used 
are selectively reduced.

1) ko iegūst no lauksaimniecības 
izejmateriāliem fermentācijas rezultātā ar 
raugu;
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2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības. 
Šim procesam var sekot redestilācija un/vai 
apstrāde ar attiecīgiem pārstrādes 
līdzekļiem, ietverot apstrādi ar aktivizēto 
kokogli, lai tam piešķirtu īpašas 
organoleptiskās īpašības,
Maksimālajam nogulu līmenim jābūt 
atbilstošam I pielikumā attiecībā uz etilspirtu 
noteiktajam līmenim, izņemot to, ka 
metanola nogulas nedrīkst pārsniegt 
10 gramus uz hektolitru tīra alkohola.

Maximum levels of residue shall meet those 
laid down in Annex I for ethyl alcohol, 
except that the methanol residue in the final 
product shall not exceed 10 grams per 
hectolitre of pure alcohol.

Or. en

Pamatojums

The existing definition must be kept as it is stated in Regulation No 1576/89 with minor 
changes.  

Additionally, Article 5 enables any Member State to set out stricter rules on description, 
labelling, packaging and presentation of spirit drinks produced on their own territory. It 
provides sufficient possibility to address specific consumers needs identified in individual 
Member States, on the basis of subsidiarity principle.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Grozījums Nr. 220
II pielikuma 29. punkta a) apakšpunkta 1. daļa

1) ko iegūst no lauksaimniecības 
izejmateriāliem fermentācijas rezultātā ar 
raugu;

(1)  obtained following fermentation, with 
yeast, from grain, potatoes and/or 
sugarbeet molasses,

Or. en

Pamatojums

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand.
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Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Grozījums Nr. 221
II pielikuma 29. punkta a) apakšpunkta 2. daļa

2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības.

(2) distilled and/or rectified to a minimum 
alcoholic strength of 96.0% by volume so 
that the organoleptic characteristics of the 
raw materials used and by-products formed 
in fermentation are selectively reduced, and 
in which the maximum levels of residue are 
those laid down in Annex I for ethyl 
alcohol, except that the methanol residue in 
the final product shall not exceed 30 grams 
per hectolitre of pure alcohol.

Or. en

Pamatojums

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Grozījums Nr. 222
II pielikuma 29. punkta a) apakšpunkta 2. daļa

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

This process may be followed by treatment 
with appropriate processing aids, including 
treatment with activated charcoal, to give it 
special organoleptic characteristics, 

Or. en

Pamatojums

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Grozījums Nr. 223
II pielikuma 29. punkta a) apakšpunkta 2. daļa

Maksimālajam nogulu līmenim jābūt 
atbilstošam I pielikumā attiecībā uz 
etilspirtu noteiktajam līmenim, izņemot to, 

deleted
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ka metanola nogulas nedrīkst pārsniegt 
10 gramus uz hektolitru tīra alkohola.

Or. en

Pamatojums

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Grozījums Nr. 224
II pielikuma 29. punkta d) apakšpunkts

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

deleted

Or. en

Pamatojums

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand

Grozījumu iesniedza Jiří Maštálka

Grozījums Nr. 225
II pielikuma 29. punkta d) apakšpunkts

d) Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
nosacījumus, degvīna nosaukumā, 
noformējumā vai etiķetējumā tajā pašā 
vizuālajā laukā, kurā norādīts tirdzniecības 
nosaukums, jānorāda lauksaimniecības 
izcelsmes etilspirta ražošanai izmantotie 
izejmateriāli. Burtiem jābūt ne lielākiem 
par pusi un ne mazākiem par vienu 
trešdaļu no tirdzniecības nosaukumā 

(d) Member States may lay down stricter or 
additional rules on the description, 
labelling, packaging and presentation of 
vodka in accordance with Article 5.
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izmantoto burtu izmēra.

Or. en

Pamatojums

See justification to Annex II, point 29, letter a) by Jiří Maštálka

Grozījumu iesniedza Linda McAvan, Riitta Myller

Grozījums Nr. 226
II pielikuma 29. punkta d) apakšpunkts

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

(d) Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the description, presentation or 
labelling of vodka not produced from 
potatoes, cereals or molasses shall bear, in 
the same visual field as the sales 
denomination, the indication 'made from...', 
supplemented by the raw material utilised to 
produce the ethyl alcohol of agricultural 
origin. Labelling shall be in accordance 
with Directive 2000/13/EC. The characters 
shall be no larger than half and no smaller 
than one third of the size of the characters 
used for the sales denomination.

Or. en

Pamatojums

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 227
II pielikuma 29. punkta d) apakšpunkts

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

(d) Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the description, presentation or 
labelling of vodka which was not produced 
from potatoes, grain or molasses shall 
include in the same visual field as the sales 
denomination the words 'produced from ...' 
together with the name of the basic 
material utilised to produce the ethyl alcohol 
of agricultural origin. The labelling shall be 
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izmēra. consistent with the provisions of Directive 
2000/13/EC. The characters shall be no 
smaller than two thirds of the size of the 
characters used for the sales denomination.

Or. de

Pamatojums

Vodka produced from grain, potatoes and molasses can be described as a traditional product. 
For that reason, this product should not contain any additional ingredients. Since the ethyl 
alcohol in vodka can also be derived from other agricultural products, the product in 
question should be specified so that consumers can tell more easily precisely what kind of 
vodka they are buying.

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 228
II pielikuma 31. punkta d) apakšpunkta 1. daļa

d) Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta 
izmantošanas gadījumā, lai atspoguļotu 
tradicionālās ražošanas metodes, Kopienā 
ražoto liķieru noformēšanai var izmantot 
šādus saliktus terminus:

(d) The following compound terms may be 
used in the presentation of liqueurs produced 
in the Community in the case of use of ethyl 
alcohol of wine origin to mirror traditional 
production methods:

Or. es

Pamatojums

The term 'brandy' must continue to be restricted to the spirit drink derived from wine spirit in 
order not to confuse consumers and to ensure complete consistency with the definition of 
brandy to be laid down in the future regulation.

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 229
II pielikuma 40. punkta a) apakšpunkts

a) Nocino ir liķieris, kura aromātu 
galvenokārt dod veselu, zaļu valriekstu 
kodolu (Jugians regia L.) mērcēšana un/vai 
destilācija un kura minimālais cukura 

a) Nocino is a liqueur the flavour of which is 
given mainly by maceration and/or 
distillation of whole green walnut (Juglans
regia L.) with a minimum sugar content 
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daudzums ir ekvivalents 100 gramiem 
invertcukura uz vienu litru.

equivalent to 100 grams per litre of invert 
sugar.

Or. en

Pamatojums

The English text of the definition of ‘nocino’ contains an error, in that the product is obtained 
by means of the maceration and/or distillation of whole walnuts, and not just the kernels.  In 
addition, there is a misprint in the scientific name for the walnut.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 230
II pielikuma 40. punkta a) apakšpunkts

a) Nocino ir liķieris, kura aromātu 
galvenokārt dod veselu, zaļu valriekstu 
kodolu (Jugians regia L.) mērcēšana un/vai 
destilācija un kura minimālais cukura 
daudzums ir ekvivalents 100 gramiem 
invertcukura uz vienu litru.  

(a) Nocino is a liqueur the flavour of which 
is given mainly by maceration and/or 
distillation of whole green walnut (Juglans 
regia L.) with a minimum sugar content 
equivalent to 100 grams per litre of invert 
sugar.  

Or. en

Pamatojums

The English text of the definition of ‘nocino’ contains an error, in that the product is obtained 
by means of the maceration and/or distillation of whole walnuts, and not just the kernels.  
There is also a misprint (Juglans, not Jugians).     

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 231
II pielikuma 41. punkta c) apakšpunkts

c) Gatavojot olu liķieri advocaat, jeb avocat, 
jeb Advokat drīkst izmantot tikai dabīgās 
aromatizētājvielas un preparātus, kas 
definēti Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 2. 
punkta b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 2. 
punkta c) apakšpunktā.

(c) No dried egg products may be used in 
the preparation of egg liqueur or advocaat or 
avocat or Advokat.

Or. de
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Pamatojums

In order to obviate any need to use colourings such beta carotene, only pure egg yolk (with no 
traces of egg white) must be used. The use of dried egg products must be banned for high-
quality products produced using traditional methods.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 232
II pielikuma B. kategorijas 44.a punkts (jauns)

44a. 'Vruchtenjenever' or ‘Jenever met 
vruchten’
(a) 'Vruchtenjenever' or 'Jenever met 
vruchten' shall mean a liqueur or other 
spirit drink which meets the following 
conditions:
1. the drink is obtained either by flavouring 
‘jenever’ with fruit or plants and/or parts of 
fruit or plants or by adding fruit juice 
and/or distillates of fruit or plants or 
distillates of concentrated flavours 
extracted from fruit or plants;
2. it may be given additional flavouring by 
natural and/or nature-identical flavours;
3. the drink may be sweetened;
4. the drink possesses the organoleptic 
characteristics of the fruit concerned;
- with a minimum alcoholic strength by 
volume of 20%.
The name of the fruit concerned may 
replace ‘vruchten’.

Or. nl

Pamatojums

The definition of 'vruchtenjenever' should be retained (see annex to Regulation (EC) No 
1014/90), as the characteristics of this drink do not fully coincide with those of jenever. 
Vruchtenjenever can therefore not be regarded as a product the protection of whose name is 
guaranteed by means of the geographical indication for jenever listed in Annex III.

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 233
II pielikuma B. kategorijas 45. punkta a) apakšpunkts
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a) Topinambur ir stiprs alkoholisks dzēriens, 
ko ražo, fermentējot vienīgi topinambūra 
gumus (Helianthus tuberosus L.).

(a) Topinambur is a spirit drink produced 
solely by fermentation and distillation of 
Jerusalem artichoke tubers (Helianthus 
tuberosus L.) exclusively with an alcoholic 
strength by volume of less than 86%.

Or. de

Pamatojums

What we are dealing with here is a spirit, so that distillation must produce a maximum 
alcoholic strength by volume of 86%.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 234
II pielikuma C. kategorijas virsraksts

C kategorija. Citi stiprie alkoholiskie 
dzērieni  

Other Spirit Drinks    

Or. en

Pamatojums

This is a consequential amendment to delete the reference to Category C in the title for 
categories 46 a and b which follows on from the deletion of the three categories in Article 3.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 235
II pielikuma C. kategorijas 2. punkts

2. Rum-Verschnitt ražo Vācijā, un to iegūst, 
sajaucot rumu un spirtu, kur minimālajai 
5 % spirta daļai, ko satur galīgais produkts, 
jābūt rumam. Attiecībā uz produkta Rum-
Verschnitt etiķetēšanu un noformējumu 
vārdam Verschnitt jābūt nosaukumā, 
noformējumā vai etiķetējumā rakstītam ar 
tāda paša veida, izmēra un krāsas burtiem kā 
vārdam „Rum”, un jābūt pudeles priekšpusē 
uz etiķetes. Ja šo produktu pārdod ārpus 
Vācijas tirgus, tā spirta sastāvs jānorāda uz 
priekšējās etiķetes.   

45a. Rum-Verschnitt is produced in 
Germany and obtained by mixing rum and 
alcohol, whereby a minimum proportion of 
5% of the alcohol contained in the final 
product must come from rum. As regards the 
labelling and presentation of the product 
Rum-Verschnitt the word Verschnitt must 
appear on the description, presentation or 
labelling in characters of the same type, size 
and colour as, and on the same line as, the 
word "Rum" and, in the case of bottles, on 
the front label. Where this product is sold 
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outside the German market, its alcoholic 
composition must appear on the label.  

Or. de

Pamatojums

This is a consequential amendment following the deletion of the three categories in Article 3.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 236
II pielikuma C. kategorijas 3. punkts

3. Slivovice ražo Čehijas Republikā, un to 
iegūst, pirms galīgās destilācijas plūmju 
destilātam pievienojot maksimālo daļu 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta ar 
spirta tilpumkoncentrāciju 30 %.  Šis 
produkts jāsauc par „stipru alkoholisku 
dzērienu”, un tā apzīmēšanai var izmantot 
arī nosaukumu Slivovice tajā pašā 
redzamības laukā uz priekšējās etiķetes.  Ja 
šo produktu pārdod Kopienas tirgū, tā spirta 
sastāvs jānorāda uz etiķetes. Šis nosacījums 
neierobežo nosaukuma Slivovice lietojumu 
attiecībā uz augļu spirtiem saskaņā ar A 
kategorijas 9. punktu.

45b. Slivovice is produced in the Czech 
Republic and obtained by the addition to the 
plum distillate, before the final distillation, 
of a maximum proportion of 30% by volume 
of ethyl alcohol of agricultural origin.  This 
product must be described as "spirit drink" 
and may also use the name Slivovice in the 
same visual field on the front label.  If this 
Czech Slivovice is marketed in the 
Community, its alcoholic composition must 
appear on the label. This provision is 
without prejudice to the use of the name 
Slivovice for fruit spirits according to 
category 9.   

Or. en

Pamatojums

This is a consequential amendment following the deletion of the three categories in Article 3.   

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 237
II pielikuma C. kategorijas 1. punkts

1. Visi stiprie alkoholiskie dzērieni, kas All spirit drinks which meet the definition of 
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atbilst definīcijai 1. pantā, bet neiekļaujas A 
vai B kategorijā, tiek nosaukti, noformēti un 
etiķetēti ar tirdzniecības nosaukumu „stiprs 
alkoholisks dzēriens”.  

Article 1 but do not qualify for inclusion in 
categories 1 to 45 shall be described, 
presented and labelled with the sales 
denomination "spirit drink".  

Or. en

Pamatojums

This is a consequential amendment following the deletion of the three categories in Article 3. 

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 238
III. pielikuma 1. punkta tabula

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 Malaga Ron de Malaga
Ron de Granada Ron de Granada

Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Pamatojums

Given that it is defined in point 1 of Annex II, the term 'traditional' need no longer appear in 
the geographical indications.

Provision must be made for new geographical indications to take account of both the diversity 
and the specific nature of rum production in the French overseas departments.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Grozījums Nr. 239
III. pielikuma 1. punkta tabula

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

Pamatojums

Given that it is defined in point 1 of Annex II, the term 'traditional' need no longer appear in 
the geographical indications.

Provision must be made for new geographical indications to take account of both the diversity 
and the specific nature of rum production in the French overseas departments.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Jill Evans

Grozījums Nr. 240
III. pielikuma 2. punkta tabulas 1.a ieraksts (jauns)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Pamatojums

This amendment seeks to give the same legal protection to the Scots Gaelic phrase as is 
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already afforded to the English version and its Irish equivalent, whilst not obliging Scotch 
whisky producers to use Gaelic labelling if they do not wish to.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 241
III. pielikuma 2. punkta tabula

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español

(Šos nosaukumus var papildināt ar terminu 
„malt” vai „grain”)

(These denominations may be supplemented 
by the terms ‘malt’ or ‘grain’)

Irish Whiskey Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey
(Šos nosaukumus var papildināt ar vārdiem 
„Pot Still” vai „malt”, vai „grain”)

(These denominations may be supplemented 
by the words ‘Pot Still’ or ‘malt’ or ‘grain’)

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(the entry changed place)

Pamatojums

Current provisions needs to be maintained permitting geographical indications to be 
accompanied by additional particulars, subject to regulation by the relevant authority of the 
country in question.  While the terms ‘malt’ and ‘grain’ are commonly used for Scotch 
Whisky, they are not the only permitted additional terms.  It is important to remove any 
ambiguity that permitted supplementary terms for Scotch Whisky should be determined by the 
relevant UK authority.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 242
III. pielikuma 5. punkta tabulas 3. - 5. ieraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Brandy Αττικής / Brandy of Attica
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Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

Parlamenta izdarītie grozījumi

Brandy Αττικής / Brandy of Attica Greece
Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Greece

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

Greece

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 243
III. pielikuma 6. punkta tabulas 34.a ieraksts (jauns)

Tsikoudia                            Greece

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 244
III. pielikuma 6. punkta tabulas 35.a ieraksts (jauns)

Tsipouro                             Greece

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 245
III. pielikuma 10. punkta tabulas 9.a ieraksts (jauns)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Pamatojums

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand is produced from common pears and is a typical local high-
quality fruit spirit. For that reason, this regional spirit should be identified by means of an 
indication of geographical origin.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 246
III. pielikuma 10. punkta tabulas 9.b ieraksts (jauns)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Pamatojums

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand is produced from common pears and is a typical local 
high-quality fruit spirit. For that reason, this regional spirit should be identified by means of 
an indication of geographical origin.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 247
III. pielikuma 10. punkta tabulas 9.c ieraksts (jauns)

Pregler

Or. de

Pamatojums

Pregler is made from apples and pears and is a typical local high-quality fruit spirit from 
eastern Tirol. For that reason, this regional spirit should be identified by means of an 
indication of geographical origin.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 248
Annex III, point 23, table, entries 7 a - 7 e (new)

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  ...
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Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 249
III. pielikuma 31. punkta tabulas 26. ieraksts

Jägertee / Jagertee / Jagatee     Austria Jagertee/Jagatee                     Austria

Jägertee                                     Austria,
Germany                                           

Or. de

Pamatojums

In Austria's Act of Accession the terms Jägertee, Jagertee and Jagatee were reserved by 
mistake for Austrian products, even thought there is a similar tradition in Germany. The 
amendment reflects pledges given by the Commission and the actual use of linguistic variants 
in Germany and Austria.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 250
III. pielikuma 31. punkta tabulas 31.a - 31.d ieraksts (jauni)

Μαστίχα Χίου/Mastic of Chios     Greece

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos         ...

Κουμκουάτ Κέρκυρας/                  ...

Koum Kouat of Corfu

Τεντούρα/Tentoura                       ...

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 251
III. pielikuma 31. punkta tabulas 31.a - 31.d ieraksts (jauni)

Liquore di limoni di Sorrento                         Italia

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte                                      ...

Genepì della Val d'Aosta           ...
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Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 252
III. pielikuma 31. punkta tabulas 31.a - 31.d ieraksts (jauni)

Liquore di limoni di Sorrento                         Italy

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte                                       ...

Genepì della Val d'Aosta                                ...

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 253
III. pielikuma 31. punkta tabulas 31.a ieraksts (jauns)

Nocino di Modena Italy

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 254
III. pielikuma 31. punkta tabulas 31.a ieraksts (jauns)

Nocino di Modena Italy

Or. it

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 255
III pielikuma C. kategorijas tabulas 4.a ieraksts (jauns)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Pamatojums

Wildschönauer Krautinger is produced from turnips which are grown in the area around 
Wildschönau. This typical local high-quality fruit spirit is also distilled and produced in this 
area. This regional spirit should therefore be identified by means of an indication of 
geographical origin.



AM\633686LV.doc PE 378.844v01-00 82/99 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 256
III pielikuma C. kategorijas tabulas 4.b ieraksts (jauns)

Krautinger

Or. de

Pamatojums

Krautinger is made from turnips and is a typical local high-quality fruit spirit. For that 
reason, this regional spirit should be identified by means of an indication of geographical 
origin.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 217
II pielikuma B. kategorijas 29. punkta a) apakšpunkta ievaddaļa

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

a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo no etilspirta, kas iegūts no graudiem, 
kartupeļiem un/vai cukurbiešu melases:

Or. pl

Pamatojums

Degvīns ir dzēriens, ko tradicionāli ražo no graudiem, kartupeļiem un/vai cukurbiešu 
melases. Saskaņā ar Regulas priekšlikuma mērķi šis dzēriens būtu tāpat jāatbalsta kā citi 
destilētie dzērieni (piemēram, rums un viskijs). No tā labumu gūs gan degvīna ražotāji, gan 
patērētāji.

Iepriekš minēto noteikumu pieņēma Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komiteja savā 
atzinumā un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sava atzinuma galīgajā versijā. 
Turklāt COPA-COGECA formālā paziņojumā atbalstīja vajadzību noteikt precīzu definīciju 
degvīnam. 

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Grozījums Nr. 218
II pielikuma B. kategorijas 29. punkta a) apakšpunkta ievaddaļa

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

a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo no etilspirta, kas iegūts no graudiem, 
kartupeļiem un/vai cukurbiešu melases:
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Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu II pielikuma B kategorijas 29. punkta grozījumam, ko iesniedza A. Tarand.

Grozījumu iesniedza Jiří Maštálka

Grozījums Nr. 219
II pielikuma B. kategorijas 29. punkta a) apakšpunkts

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

  

a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo, vai nu rektificējot lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai filtrējot to caur 
aktivizētu kokogli, kam iespējams seko 
vienkārša destilācija vai līdzvērtīga 
apstrāde, lai selektīvi vājinātu izmantoto 
izejmateriālu īpašās organoleptiskās 
īpašības.

1) ko iegūst no lauksaimniecības 
izejmateriāliem fermentācijas rezultātā ar 
raugu;

2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības. 
Šim procesam var sekot redestilācija un/vai 
apstrāde ar attiecīgiem pārstrādes 
līdzekļiem, ietverot apstrādi ar aktivizēto 
kokogli, lai tam piešķirtu īpašas 
organoleptiskās īpašības,
Maksimālajam nogulu līmenim jābūt 
atbilstošam I pielikumā attiecībā uz etilspirtu 
noteiktajam līmenim, izņemot to, ka 
metanola nogulas nedrīkst pārsniegt 
10 gramus uz hektolitru tīra alkohola.

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

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošā definīcija ir jāsaglabā tā, kā tā ir noteikta Regulā Nr. 1576/89, izdarot nelielas 
izmaiņas.  
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Papildus tam dalībvalstis saskaņā ar 5. pantu var noteikt stingrākus noteikumus par to 
teritorijā ražoto alkoholisko dzērienu aprakstīšanu, marķēšanu, iepakošanu un noformēšanu. 
Tas dod iespēju pietiekami apmierināt patērētāju īpašās vajadzības katrā dalībvalstī, ņemot 
vērā subsidiaritātes principu.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Grozījums Nr. 220
II pielikuma B. kategorijas 29. punkta a) apakšpunkta 1. daļa

1) ko iegūst no lauksaimniecības 
izejmateriāliem fermentācijas rezultātā ar 
raugu;

1) ko iegūst no graudiem, kartupeļiem 
un/vai cukurbiešu melases fermentācijas 
rezultātā ar raugu;

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu II pielikuma B kategorijas 29. punkta grozījumam, ko iesniedza A. Tarand.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Grozījums Nr. 221
II pielikuma B. kategorijas 29. punkta a) apakšpunkta 2. daļa

2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības.

2) ko filtrē un/vai rektificē līdz minimālajam 
alkohola saturam 96.0% apmērā tā, lai 
selektīvi vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības un lai maksimālais 
atlikuma līmenis tajā nepārsniegtu I 
pielikumā noteikto etilspirta daudzumu, 
izņemot gala produktu, kurā metanola 
atlikums nedrīkst pārsniegt 30 gramus uz 
hektolitru tīrā alkohola.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu II pielikuma B kategorijas 29. punkta grozījumam, ko iesniedza A. Tarand.
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Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Grozījums Nr. 222
II pielikuma B. kategorijas 29. punkta a) apakšpunkta 2. daļa

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

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

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu II pielikuma B kategorijas 29. punkta grozījumam, ko iesniedza A. Tarand.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Grozījums Nr. 223
II pielikuma B. kategorijas 29. punkta a) apakšpunkta 2. daļa

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu II pielikuma B kategorijas 29. punkta grozījumam, ko iesniedza A. Tarand.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Grozījums Nr. 224
II pielikuma B. kategorijas 29. punkta d) apakšpunkts

d) Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
nosacījumus, degvīna nosaukumā, 
noformējumā vai etiķetējumā tajā pašā 
vizuālajā laukā, kurā norādīts tirdzniecības 
nosaukums, jānorāda lauksaimniecības 
izcelsmes etilspirta ražošanai izmantotie 
izejmateriāli. Burtiem jābūt ne lielākiem 
par pusi un ne mazākiem par vienu 

svītrots
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trešdaļu no tirdzniecības nosaukumā 
izmantoto burtu izmēra.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu II pielikuma B kategorijas 29. punkta grozījumam, ko iesniedza A. Tarand.

Grozījumu iesniedza Jiří Maštálka

Grozījums Nr. 225
II pielikuma B. kategorijas 29. punkta d) apakšpunkts

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

d) dalībvalstis var izdot stingrākus vai 
papildu noteikumus par degvīna 
aprakstīšanu, marķēšanu, iepakošanu un 
noformēšanu saskaņā ar 5. pantu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu II pielikuma 29. punkta a) apakšpunktam, ko iesniedza Jiří Maštálka.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan, Riitta Myller

Grozījums Nr. 226
II pielikuma B. kategorijas 29. punkta d) apakšpunkts

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

d) Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
nosacījumus, no graudiem, kartupeļiem vai 
melases neražota degvīna nosaukumā, 
noformējumā vai etiķetējumā tajā pašā 
vizuālajā laukā, kurā norādīts tirdzniecības 
nosaukums, jāiekļauj norāde „izgatavots 
no…”, papildus norādot lauksaimniecības 
izcelsmes etilspirta ražošanai izmantotos 
izejmateriālus. Marķēšana ir jāveic 
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izmēra. saskaņā ar Direktīvu 2000/13/EK. Burtiem 
jābūt ne lielākiem par pusi un ne mazākiem 
par vienu trešdaļu no tirdzniecības 
nosaukumā izmantoto burtu izmēra.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu II pielikuma B kategorijas 29. punkta grozījumam, ko iesniedza A. Tarand.

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 227
II pielikuma B. kategorijas 29. punkta d) apakšpunkts

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

d) Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
nosacījumus, no graudiem, kartupeļiem vai 
melases neražota degvīna nosaukumā, 
noformējumā vai etiķetējumā tajā pašā 
vizuālajā laukā, kurā norādīts tirdzniecības 
nosaukums, jāiekļauj vārdi „ražots no…” 
kopā ar lauksaimniecības izcelsmes 
etilspirta ražošanai izmantoto pamatvielu 
nosaukumiem. Marķēšana ir jāveic 
saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 
noteikumiem. Burtiem jābūt ne mazākiem 
par divām trešdaļām no tirdzniecības 
nosaukumā izmantoto burtu izmēra.

Or. de

Pamatojums

Degvīnu, kas ražots no graudiem, kartupeļiem un melases, var aprakstīt kā tradicionālu 
produktu. Tādēļ šim produktam nebūtu jāsatur papildu sastāvdaļas. Tā kā degvīna sastāvā 
esošo etilspirtu var iegūt arī no citiem lauksaimnieciskas izcelsmes produktiem, norādes par 
minēto produktu būtu jāsniedz tā, lai patērētāji varētu skaidrāk zināt, kāda veida degvīnu viņi 
pērk.

Grozījumu iesniedza Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Grozījums Nr. 228
II pielikuma B. kategorijas 29. punkta d) apakšpunkta 1. daļa
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d) Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta 
izmantošanas gadījumā, lai atspoguļotu 
tradicionālās ražošanas metodes, Kopienā 
ražoto liķieru noformēšanai var izmantot 
šādus saliktus terminus:

d) Vīna izcelsmes etilspirta izmantošanas 
gadījumā, lai atspoguļotu tradicionālās 
ražošanas metodes, Kopienā ražoto liķieru 
noformēšanai var izmantot šādus saliktus 
terminus:

Or. es

Pamatojums

Vārds „brendijs” ir jāattiecina uz alkoholiskiem dzērieniem, kurus iegūst no vīna spirta, lai 
nemulsinātu patērētājus un nodrošinātu pilnīgu atbilstību brendija definīcijai, ko nosaka 
paredzētajā regulā.

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 229
II pielikuma B. kategorijas 40. punkta a) apakšpunkts

a) Nocino ir liķieris, kura aromātu 
galvenokārt dod veselu, zaļu valriekstu 
kodolu (Jugians regia L.) mērcēšana un/vai 
destilācija un kura minimālais cukura 
daudzums ir ekvivalents 100 gramiem 
invertcukura uz vienu litru.

a) Nocino ir liķieris, kura aromātu 
galvenokārt dod veselu, zaļu valriekstu 
(Juglans regia L.) mērcēšana un/vai 
destilācija un kura minimālais cukura 
daudzums ir ekvivalents 100 gramiem 
invertcukura uz vienu litru.

Or. en

Pamatojums

Nocino definīcija angļu valodā ir kļūdaina, jo produktu iegūst veselu valriekstu un nevis tikai 
kodolu mērcēšanas un/vai destilācijas rezultātā. Turklāt valriekstu zinātniskajā nosaukumā ir 
drukas kļūda.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 230
II pielikuma B. kategorijas 40. punkta a) apakšpunkts

a) Nocino ir liķieris, kura aromātu 
galvenokārt dod veselu, zaļu valriekstu 
kodolu (Jugians regia L.) mērcēšana un/vai 
destilācija un kura minimālais cukura 
daudzums ir ekvivalents 100 gramiem 
invertcukura uz vienu litru.  

a) Nocino ir liķieris, kura aromātu 
galvenokārt dod veselu, zaļu valriekstu 
(Juglans regia L.) mērcēšana un/vai 
destilācija un kura minimālais cukura 
daudzums ir ekvivalents 100 gramiem 
invertcukura uz vienu litru.  
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Or. en

Pamatojums

Nocino definīcija angļu valodā ir kļūdaina, jo produktu iegūst veselu valriekstu un nevis tikai 
kodolu mērcēšanas un/vai destilācijas rezultātā. Turklāt nosaukumā ir arī drukas kļūda 
(Juglans un nevis Jugians).     

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 231
II pielikuma B. kategorijas 41. punkta c) apakšpunkts

c) Gatavojot olu liķieri advocaat, jeb avocat, 
jeb Advokat drīkst izmantot tikai dabīgās 
aromatizētājvielas un preparātus, kas 
definēti Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 2. 
punkta b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.

c) Gatavojot olu liķieri advocaat, jeb avocat, 
jeb Advokat nedrīkst izmantot olu pulveri.

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no vajadzības izmantot krāsvielas, piemēram, beta karotīnu, drīkst izmantot 
tikai svaigu olu dzeltenumus (bez olbaltuma piemaisījuma). Ir jāaizliedz olu pulvera 
izmantošana augstas kvalitātes produktos, kas ražoti, izmantojot tradicionālās metodes.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 232
II pielikuma B. kategorijas 44.a punkts (jauns)

44.a Vruchtenjenever jeb Jenever met 
vruchten
a) Vruchtenjenever jeb Jenever met 
vruchten ir liķieris vai cits stiprais 
alkoholiskais dzēriens, kas atbilst šādām 
prasībām:
1. dzēriens ir ražots, vai nu aromatizējot 
jenever ar augļu vai augu, un/vai to daļu 
palīdzību, vai pievienojot augļu sulu un/vai 
augļu vai augu destilātus, vai no augļiem 
vai augiem iegūtu koncentrētu aromātu 
destilātus;
2. papildu aromātu var pievienot, 
izmantojot dabiskas un/vai dabīgajām 
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identiskas aromatizētājvielas;
3. dzērienu var saldināt;
4. dzērienam ir attiecīgā augļa 
organoleptiskās īpašības;
- ar minimālo alkohola saturu 20 % 
apmērā.
Attiecīgā augļa nosaukumu var aizvietot ar 
vārdu „vruchten”.

Or. nl

Pamatojums

Vruchtenjenever definīcija ir jāsaglabā (skatīt Regulas (EK) Nr. 1014/90 pielikumu), jo šī 
dzēriena īpašības pilnībā nesakrīt ar jenever īpašībām. Tādēļ Vruchtenjenever nevar aplūkot 
kā produktu, kura nosaukuma aizsardzību garantē ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi III 
pielikumā minētajam jenever.

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 233
II pielikuma B. kategorijas 45. punkta a) apakšpunkts

a) Topinambur ir stiprs alkoholisks dzēriens, 
ko ražo, fermentējot vienīgi topinambūra 
gumus (Helianthus tuberosus L.).

a) Topinambur ir stiprs alkoholisks dzēriens, 
ko ražo, fermentējot un destilējot vienīgi 
topinambūra gumus (Helianthus 
tuberosus L.), ja alkohola saturs tajā 
nepārsniedz 86 %.

Or. de

Pamatojums

Šeit runa ir par spirtu, tāpēc destilācijas procesā iegūtais maksimālais alkohola saturs 
nedrīkst pārsniegt 86 %. 

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 234
II pielikuma C. kategorijas virsraksts

C kategorija. Citi stiprie alkoholiskie 
dzērieni  

Citi stiprie alkoholiskie dzērieni  

Or. en
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Pamatojums

Tas ir pamatots grozījums, lai svītrotu atsauci uz C kategoriju virsrakstā kategorijām 46.a un 
b, kas ir saistīts ar trīs kategoriju svītrojumu 3. pantā.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 235
II pielikuma C. kategorijas 2. punkts

2. Rum-Verschnitt ražo Vācijā, un to iegūst, 
sajaucot rumu un spirtu, kur minimālajai 
5 % spirta daļai, ko satur galīgais produkts, 
jābūt rumam. Attiecībā uz produkta Rum-
Verschnitt etiķetēšanu un noformējumu 
vārdam Verschnitt jābūt nosaukumā, 
noformējumā vai etiķetējumā rakstītam ar 
tāda paša veida, izmēra un krāsas burtiem kā 
vārdam „Rum”, un jābūt pudeles priekšpusē 
uz etiķetes. Ja šo produktu pārdod ārpus 
Vācijas tirgus, tā spirta sastāvs jānorāda uz 
priekšējās etiķetes.   

45.a Rum-Verschnitt ražo Vācijā, un to 
iegūst, sajaucot rumu un spirtu, kur 
minimālajai 5 % spirta daļai, ko satur 
galīgais produkts, jābūt rumam. Attiecībā uz 
produkta Rum-Verschnitt etiķetēšanu un 
noformējumu vārdam Verschnitt jābūt 
nosaukumā, noformējumā vai etiķetējumā 
rakstītam ar tāda paša veida, izmēra un 
krāsas burtiem kā vārdam „Rum”, un jābūt 
pudeles priekšpusē uz etiķetes. Ja šo 
produktu pārdod ārpus Vācijas tirgus, tā 
spirta sastāvs jānorāda uz priekšējās etiķetes.  

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, ņemot vērā trīs svītrotās kategorijas 3. pantā.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 236
II pielikuma C. kategorijas 3. punkts

3. Slivovice ražo Čehijas Republikā, un to 
iegūst, pirms galīgās destilācijas plūmju 
destilātam pievienojot maksimālo daļu 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta ar 
spirta tilpumkoncentrāciju 30 %.  Šis 
produkts jāsauc par „stipru alkoholisku 
dzērienu”, un tā apzīmēšanai var izmantot 
arī nosaukumu Slivovice tajā pašā 
redzamības laukā uz priekšējās etiķetes.  Ja 

45.b Slivovice ražo Čehijas Republikā, un to 
iegūst, pirms galīgās destilācijas plūmju 
destilātam pievienojot maksimālo daļu 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta ar 
spirta tilpumkoncentrāciju 30 %.  Šis 
produkts jāsauc par „stipru alkoholisku 
dzērienu”, un tā apzīmēšanai var izmantot 
arī nosaukumu Slivovice tajā pašā 
redzamības laukā uz priekšējās etiķetes.  Ja 
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šo produktu pārdod Kopienas tirgū, tā spirta 
sastāvs jānorāda uz etiķetes. Šis nosacījums 
neierobežo nosaukuma Slivovice lietojumu 
attiecībā uz augļu spirtiem saskaņā ar A 
kategorijas 9. punktu.

šo produktu pārdod Kopienas tirgū, tā spirta 
sastāvs jānorāda uz etiķetes. Šis nosacījums 
neierobežo nosaukuma Slivovice lietojumu 
attiecībā uz augļu spirtiem saskaņā ar 9. 
kategoriju.   

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, ņemot vērā trīs svītrotās kategorijas 3. pantā.   

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 237
II pielikuma C. kategorijas 1. punkts

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

Visi stiprie alkoholiskie dzērieni, kas atbilst 
definīcijai 1. pantā, bet neiekļaujas no 1. līdz 
45. kategorijai, tiek nosaukti, noformēti un 
etiķetēti ar tirdzniecības nosaukumu „stiprs 
alkoholisks dzēriens”.  

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, ņemot vērā trīs svītrotās kategorijas 3. pantā. 

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 238
III pielikuma 1. punkta tabula

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

Pamatojums

Ņemot vērā, ka II pielikuma 1. punktā ir dota ruma definīcija, nav vairs vajadzības vārdu 
„traditionnel” iekļaut ģeogrāfiskās izcelsmes norādē.

Noteikumam ir jāattiecas uz jaunām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, lai ņemtu vērā gan 
ruma ražošanas daudzveidību, gan īpatnības Francijas Aizjūras departamentu teritorijās.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Grozījums Nr. 239
III pielikuma 1. punkta tabula

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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Pamatojums

Ņemot vērā, ka II pielikuma 1. punktā ir dota ruma definīcija, nav vairs vajadzības vārdu 
„traditionnel” iekļaut ģeogrāfiskās izcelsmes norādē.

Noteikumam ir jāattiecas uz jaunām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, lai ņemtu vērā gan 
ruma ražošanas daudzveidību, gan īpatnības Francijas Aizjūras departamentu teritorijās.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Jill Evans

Grozījums Nr. 240
III pielikuma 2. punkta tabulas 1.a ievads (jauns)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt tādu pašu tiesisko aizsardzību nosaukumam gēlu valodā, 
kāda tā ir nosaukumam angliski un tā ekvivalentam īru valodā, nenosakot skotu viskija 
ražotājiem pienākumu lietot marķējumu gēlu valodā, ja viņi to nevēlas.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 241
III pielikuma 2. punkta tabula

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español

(Šos nosaukumus var papildināt ar terminu 
„malt” vai „grain”)

(Šos nosaukumus var papildināt ar terminu 
„malt” vai „grain”)

Irish Whiskey Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Šos nosaukumus var papildināt ar vārdiem 
„Pot Still” vai „malt”, vai „grain”)

(Šos nosaukumus var papildināt ar vārdiem 
„Pot Still” vai „malt”, vai „grain”)

Scotch Whisky / Scotch

Or. en
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(the entry changed place)

Pamatojums

Pašreizējie noteikumi ir jāsaglabā, pieļaujot ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm pievienot 
papildu elementus, ievērojot attiecīgās valsts varas iestādes izdotus noteikumus.  Lai arī 
termini „malt” vai „grain” tiek bieži izmantoti saistībā ar skotu viskiju, tie nav vienīgie 
atļautie papildtermini.  Ir svarīgi likvidēt jebkādas neskaidrības attiecībā uz to, ka atļautos 
papildterminus skotu viskijam nosaka attiecīgās Apvienotās Karalistes valsts varas iestādes.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 242
III pielikuma 5. punkta tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Brandy Αττικής / Brandy of Attica

Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

Parlamenta izdarītie grozījumi

Brandy Αττικής / Brandy of Attica Grieķija
Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Grieķija

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

Grieķija

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 243
III pielikuma 6. punkta tabulas 34.a ieraksts (jauns)

Tsikoudia                            Grieķija

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 244
III pielikuma 6. punkta tabulas 35.a ieraksts (jauns)
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Tsipouro                             Grieķija

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 245
III pielikuma 10. punkta tabulas 9.a ieraksts (jauns)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Pamatojums

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand tiek ražots no gataviem bumbieriem un ir tipisks vietējā 
ražojuma augstas kvalitātes augļu spirts. Tāpēc šis vietējā ražojuma spirts būtu jāidentificē, 
lietojot ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 246
III pielikuma 10. punkta tabulas 9.b ieraksts (jauns)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Pamatojums

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand tiek ražots no gataviem bumbieriem un ir tipisks vietējā 
ražojuma augstas kvalitātes augļu spirts. Tāpēc šis vietējā ražojuma spirts būtu jāidentificē, 
lietojot ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 247
III pielikuma 10. punkta tabulas 9.c ieraksts (jauns)

Pregler

Or. de

Pamatojums

Pregler tiek gatavots no āboliem un bumbieriem un ir tipisks vietējā ražojuma augstas 
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kvalitātes augļu spirts Austrumtirolē. Tāpēc šis vietējā ražojuma spirts būtu jāidentificē, 
lietojot ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 248
III pielikuma 23. punkta 7.a - 7.e ieraksts (jauns)

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      ...

Grozījumu iesniedza Christa Klaß

Grozījums Nr. 249
III pielikuma 31. punkta tabulas 26. ieraksts

Jägertee / Jagertee / Jagatee     Austria Jagertee/Jagatee                          Austria

Jägertee                                     Austrija,
Vācija                                           

Or. de

Pamatojums

Austrijas Pievienošanās aktā vārdi Jägertee, Jagertee un Jagatee kļūdainā kārtā tika 
attiecināti tikai uz Austrijas ražojumiem, pat ja to ražošanai ir līdzīgas tradīcijas ar Vācijas 
ražojumiem. Grozījums atspoguļo Komisijas apņemšanos un lingvistisko formu pašreizējo 
lietojumu Vācijā un Austrijā.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 250
III pielikuma 31. punkta tabulas 31.a -31.d ieraksts (jauns)

Μαστίχα Χίου/Mastic of Chios     Grieķija

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

Koum Kouat of Corfu

Τεντούρα/Tentoura                       ...

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 251
III pielikuma 31. punkta tabulas 31.a -31.d ieraksts (jauns)

Liquore di limoni di Sorrento                         Itālija

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte                                      ...

Genepì della Val d'Aosta           ...

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 252
III pielikuma 31. punkta tabulas 31.a -31.d ieraksts (jauns)

Liquore di limoni di Sorrento                         Itālija

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte                                       ...

Genepì della Val d'Aosta                                ...

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 253
III pielikuma 31. punkta tabulas 31.a ieraksts (jauns)

Nocino di Modena Itālija

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 254
III pielikuma 31. punkta tabulas 31.a ieraksts (jauns)

Nocino di Modena Itālija

Or. it
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 255
III pielikuma C. kategorijas tabulas 4.a ieraksts (jauns)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Pamatojums

Wildschönauer Krautinger tiek ražots no rāceņiem, kas aug Wildschönau apkārtnē. Šis 
tipiskais vietējā ražojuma augstas kvalitātes augļu spirts tiek arī destilēts un ražots šajā 
teritorijā. Tāpēc šis vietējā ražojuma spirts būtu jāidentificē, lietojot ģeogrāfiskās izcelsmes
norādi.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 256
III pielikuma C. kategorijas tabulas 4.b ieraksts (jauns)

Krautinger

Or. de

Pamatojums

Krautinger tiek ražots no rāceņiem un ir tipisks vietējā ražojuma augstas kvalitātes augļu 
spirts. Tāpēc šis vietējā ražojuma spirts būtu jāidentificē, lietojot ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi.


