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Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 102

zavrača predlog Komisije.

Or. sv

Obrazložitev

Žgane pijače izvirajo iz specifičnih regij, kjer se držijo tradicionalnih postopkov, medtem ko v 
regijah, kamor se pijače pozneje razširijo, uporabljajo druge načine proizvodnje. Takšni 
proizvodi potem običajno niso dovoljeni na ozemlju EU. Po drugi strani pa lahko za vodko, ki 
se je na tržišču pojavila pod tem imenom, čeprav je bila proizvajana kot rum ali grappa, 
rečemo, da nima niti tradicije niti porekla. Bolje bi bilo čim bolj zmanjšati predpise EU za 
žgane pijače in namesto njih zahtevati, da so vse surovine in uporabljeni postopki navedeni 
na etiketi. To bi na primer tudi pomagalo odpraviti omejitve za uvoz viskija iz Indije.

Osnutek zakonodajne resolucije
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Christofer Fjellner

Predlog spremembe 103
Odstavek 1 a (novo)

1a. Poziva Komisijo, naj predloži nov predlog, ki bo enako obravnaval vse vrste žganj;

Or. sv

Obrazložitev

Žgane pijače izvirajo iz specifičnih regij, kjer se držijo tradicionalnih postopkov, medtem ko v 
regijah, kamor se pijače pozneje razširijo, uporabljajo druge načine proizvodnje. Takšni 
proizvodi potem običajno niso dovoljeni v EU. Po drugi strani pa lahko za vodko, ki se je na 
tržišču pojavila pod tem imenom, čeprav je bila proizvajana kot rum ali grappa, rečemo, da 
nima niti tradicije niti porekla. Bolje bi bilo čim bolj zmanjšati predpise EU za žgane pijače 
in namesto njih  zahtevati, da so vse surovine in uporabljeni postopki navedeni na etiketi. To 
bi na primer tudi pomagalo odpraviti omejitve za uvoz viskija iz Indije.

Predlog Uredbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alessandro Foglietta, Sergio Berlato in Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 104
Navedba 1

- ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95,

- ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti členov 95 in 37,

Or. it

Obrazložitev

Z namenom, da se v tej uredbi poudari pomen kmetijstva.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 105
Uvodna izjava 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti členov 37 in 95 
Pogodbe,

Or. pl

Obrazložitev

Člen 37 je bil vključen v pravno podlago v skladu s cilji ureditve. Kot potrjuje uvodna izjava 5 
predloga Komisije, so žganja in kmetijski sektorji neločljivo povezani.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 106
Uvodna izjava 1

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

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

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se zagotovi, da je predmet uredbe tudi označevanje.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 107
Uvodna izjava 2

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

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

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe je pojasnjeno, da je treba upoštevati tehnološke inovacije, po potrebi 
s spremembami opredelitev iz Priloge II, vendar s temi spremembami ne bi smeli 
spodkopavati tradicionalnih proizvodnih načinov. Namen predloga je doseči ravnovesje med 
obema ciljema.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alessandro Foglietta, Sergio Berlato in Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 108
Uvodna izjava 3

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

črtano

Or. it
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Obrazložitev

Načelo uredbe je ohranitev visoke kakovosti vseh žganih pijač. Na podlagi predlagane 
razvrstitve pa se lahko predpostavlja, da je kategorija 1 "najbolj pristna oblika proizvoda" ter 
da sta drugi dve kategoriji slabše kakovosti, zato je tako razvrstitev treba zavrniti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dorette Corbey, Åsa Westlund in Anna Hedh

Predlog spremembe 109
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Kronično uživanje alkohola lahko 
povzroča duševne in telesne motnje (jetrna 
in kardiovaskularna obolenja) ter škoduje 
zarodkom. Pretirano uživanje alkohola je 
povezano s socialnimi težavami, nasiljem in 
usodnimi prometnimi nezgodami. 
Alkoholizem je ena najdražjih odvisnosti na 
svetu. V večini držav EU uživanje alkohola 
narašča. Zaskrbljujoče je, da uživanje 
alkohola narašča med mladimi. Države 
članice lahko zdaj uvedejo obvezna 
zdravstvena opozorila glede alkoholnih 
pijač. K temu jih je treba spodbujati zlasti 
zaradi opozarjanja na nevarnosti, povezane 
z uživanjem alkohola med nosečnostjo. 
Komisija bi morala preučiti, ali je potrebno 
zdravstvena opozorila uskladiti.  

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 110
Uvodna izjava 5

(5) Zlasti etanol, ki se uporablja pri 
proizvodnji žganih pijač, mora biti izključno 
kmetijskega porekla, da izpolni pričakovanja 
potrošnikov in da je v skladu s 
tradicionalnimi postopki. S tem se zagotovi 
tudi možnost prodaje osnovnih kmetijskih 
proizvodov.

(5) Zlasti je treba poudariti, da mora etanol, 
ki se uporablja pri proizvodnji žganih pijač, 
še naprej ostati izključno kmetijskega 
porekla, da izpolni pričakovanja potrošnikov 
in da je v skladu s tradicionalnimi postopki. 
S tem se zagotovi tudi možnost prodaje 
osnovnih kmetijskih proizvodov.

Or. es
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Obrazložitev

Treba je jasno določiti, da se v skladu s sedanjo uredbo ne sme uporabljati etanola, ki ni 
kmetijskega porekla.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alessandro Foglietta, Sergio Berlato in Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 111
Člen 1, odstavek 1, točka (c)

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

c) z najmanjšo vsebnostjo alkohola 
15 vol %,

Or. it

Obrazložitev

Opredelitev žganih pijač se ne sme nanašati le na to uredbo, ampak mora na splošno veljati 
za vsa živila. Najvišja vrednost 80 % bi izključila različne tipične lokalne obrtniške 
proizvodnje, ki so zelo razširjene na italijanskem ozemlju.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Ria Oomen-Ruijten in Albert Jan Maat

Predlog spremembe 112
Člen 1, odstavek 1, točka (c)

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

(c) z najmanjšo vsebnostjo alkohola 15 % 
vol in največjo 80 % vol., ob upoštevanju 
izjem k tem vrednostim, navedenih v 
prilogah k tej uredbi. 

Or. nl

Obrazložitev

Priloge navajajo izjeme k tem vrednostim, na primer za jajčni liker in advocaat.  (Priloga II, 
točka 41).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 113
Člen 1, odstavek 1, točka (c)
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(c) z najmanjšo vsebnostjo alkohola 15 % 
vol in največjo 80 % vol.,

(c) z najmanjšo vsebnostjo alkohola 20 % 
vol in največjo 80 % vol.,

Or. pl

Obrazložitev

Bolj natančna opredelitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 114
Člen 1, odstavek 1, točka (c)

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

(c) z najmanjšo vsebnostjo alkohola 15% vol 
in največjo 80 % vol., ob upoštevanju izjem 
k tem vrednostim, navedenih v prilogah k 
tej uredbi, 

Or. pl

Obrazložitev

Priloge navajajo izjeme k tem vrednostim, na primer pri jajčnem likerju ali pijači advocaat 
ali avokat ali Advokat (Priloga II, točka 41).'

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 115
Člen 1, odstavek 1, točka (c)

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

(c) z najmanjšo vsebnostjo alkohola 15 % 
vol in, če je njen končni namen, da jo 
užijejo ljudje, največjo 80 % vol., 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da 80-odstotna meja velja za žgane pijače, ki jih uživajo 
ljudje, in ne predstavlja zgornje meje za destilacijo (omejitev vol. deleža pri destilaciji za 
nekatere pijače v Prilogi II presega 80%).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 116
Člen 1, odstavek 1, točka (d), točka (i), alinea 2

- z maceracijo rastlinskih snovi in/ali - z maceracijo ali podobnim načinom 
obdelave rastlinskih snovi v etanolu 
kmetijskega porekla in/ali destilatih 
kmetijskega porekla in/ali žganih pijačah v 
smislu te uredbe in/ali  

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe vnaša v besedilo večjo jasnost, saj natančneje določa, katero tekoče 
sredstvo se uporablja pri postopku maceracije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 117
Člen 1, odstavek 1, točka (d), točka (ii), alinea 4

– pijačami. črtano

Or. pl

Obrazložitev

Bolj natančna opredelitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 118
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

Najnižja vsebnost alkohola, določena v 
točki (c), velja brez poseganja v opredelitev 
proizvoda v kategoriji 41 Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

V zadnjem odstavku je predvidena izjema za advocaat (kategorija 41, Priloga II), saj je 
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njegova vsebnost alkohola 14-odstotna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 119
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

1a. Brez poseganja v posebna pravila, 
določena za posamezne proizvode, ki so 
našteti v členu 1, za „žganja“ velja, da:
(a) se lahko njihov okus zaokroži v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami iz 
Priloge I ter s posebno zakonodajo v 
državah članicah;
(b) se lahko sladkajo v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in skladno s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami iz 
Priloge I. Sladila, kot so opredeljena v 
Direktivi 94/35/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta1, pa se lahko uporabljajo zgolj za 
proizvodnjo žganih pijač, ki ne ustrezajo 
nobeni od tehničnih opredelitev v Prilogi II 
te priloge;
(c) se lahko aromatizirajo v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami iz 
Priloge I;
(d) lahko vsebujejo dodan etanol 
kmetijskega porekla ali destilat 
(kmetijskega porekla);
(e) se lahko obarvajo v skladu s tehničnimi 
opredelitvami in zahtevami iz Priloge I.
2. Postopki, navedeni v odstavku 1, so 
dovoljeni za vse žgane pijače brez 
poseganja v določbe iz Priloge II.
3. Postopki, navedeni v odstavku 1, 
upoštevajo obstoječe tradicionalne načine 
proizvodnje žganj.
1 UL L 237, 10.9.1994, str. 3. Direktiva, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/52/ES 
(UL L 204, 26.7.2006, str. 10). 

Or. en
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Obrazložitev

Namen predloga spremembe je strniti vse za žganje dovoljene postopke v en splošni člen. 
Zakonodaja ne bi bila dosledna, če bi nekatera žganja (tista pod točkami od 1 do 13 v členu 
1.2a poročila) veljal en seznam, za druga (od točke 14 naprej) pa drugi. Ločitev opredelitev 
ne bi koristila niti proizvajalcem žganih pijač niti potrošnikom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 120
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

1a. Brez poseganja v posebna pravila, 
določena za vsakega od proizvodov, ki so 
našteti v členu 1, za „žganja“ velja, da:
(a) se lahko njihov okus zaokroži v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami iz 
Priloge I ter s posebno zakonodajo v 
državah članicah;
(b) se lahko sladkajo v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in skladno s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami iz 
Priloge I. Sladila, kot so opredeljena v 
Direktivi 94/35/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta, pa se lahko uporabljajo zgolj za 
proizvodnjo žganih pijač, ki ne ustrezajo 
nobeni od tehničnih opredelitev v Prilogi II 
te uredbe;
(c) se lahko aromatizirajo v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami iz 
Priloge I;
(d) lahko vsebujejo dodan etanol 
kmetijskega porekla ali destilat 
(kmetijskega porekla);
(e) se lahko obarvajo v skladu s tehničnimi 
opredelitvami in zahtevami iz Priloge I.
2. Postopki, navedeni v odstavku 1, so 
dovoljeni za vse žgane pijače brez 
poseganja v določbe iz Priloge II.
3. Postopki, navedeni v odstavku 1, 
upoštevajo obstoječe tradicionalne načine 
proizvodnje žganj.
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Or. en

Obrazložitev

Razvrstitev v tri kategorije, ki jo uvaja predlog, je nepotrebna in tehnično nepravilna. Žgane 
pijače bi lahko natančno razvrstili le v obliki, ki ji sledita Uredbi št. 1576/89 in 1014/90, na 
primer tako, da bi določili opredelitve glede na prodajna imena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Renate Sommer

Predlog spremembe 121
Člen 2, odstavek 3 a (novo)

Proizvodi, ki vsebujejo etanol in 
denaturant, se po carinski klasifikaciji EU 
ne glede na vsebnost etanola razvrstijo kot 
„etanol in druga žganja, denaturirana, s 
kakršno koli vsebnostjo etanola” in se ne 
smejo uporabljati za proizvodnjo žganih 
pijač.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev etanola glede na kmetijsko poreklo samo po sebi ne zadostuje. Prepoved je 
potrebna, da se takšne prakse preprečijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 122
Člen 3

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

Or. pl
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Obrazložitev

Razvrstitev premalo in premalo jasno poudarja razlike med posameznimi kategorijami.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alessandro Foglietta, Sergio Berlato in Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 123
Člen 3

Žgane pijače se razvrstijo takole: Obenem v Prilogi II črtati naslednja 
poimenovanja:

a) "žganja": proizvodi, našteti v 
kategoriji A Priloge II;

Kategorija A: Žganja

b) "posebne žgane pijače": proizvodi, 
našteti v kategoriji B Priloge II;

Kategorija B: Posebne žgane pijače

c) "druge žgane pijače": proizvodi, našteti 
v kategoriji C Priloge II;

Kategorija C: Druge žgane pijače

Or. it

Obrazložitev

Ta razvrstitev ni ne logična, ne pregledna, poleg tega pa uvrsti nekatere proizvode v napačno 
skupino in tako zavaja potrošnika o kakovosti, ker se razlikuje od običajnih razvrstitev. Poleg 
tega pa zmotno navaja k domnevi o obstoju kakovostne lestvice teh proizvodov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 124
Člen 4

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

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

a) proizvedena so z alkoholnim vretjem in 
destilacijo in so izključno pridobljena iz 
surovih materialov v skladu z opredelitvami 
v Prilogi II;
b) ne vsebujejo dodanega etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov 
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(kmetijskega porekla),
c) ne vsebujejo aromatičnih snovi, razen 
naravnih aromatičnih snovi in pripravkov, 
kakor je opredeljeno v členu 1 (2)(b)(i) in 
členu 1(2)(c) Direktive 88/388/EGS;
d) sladkajo se samo, da se zaokroži končni 
okus proizvoda v skladu s tehničnimi 
opredelitvami in zahtevami iz Priloge I k tej 
uredbi in ob upoštevanju posebne
zakonodaje v državah članicah.

d) njihov okus se lahko zaokroži v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami iz 
Priloge I ter s posebno zakonodajo v 
državah članicah;

2. Brez poseganja v posebna pravila, 
določena za vsakega od proizvodov, ki so 
našteti v kategoriji B Priloge II, za 
„posebne žgane pijače“ velja naslednje:
a) lahko se pridobijo iz katerega koli 
kmetijskega proizvoda, naštetega v Prilogi I 
k Pogodbi;
b) lahko vsebujejo dodan etanol kmetijskega 
porekla ali destilat (kmetijskega porekla);

b) lahko vsebujejo dodan etanol kmetijskega 
porekla ali destilat (kmetijskega porekla);

c) lahko vsebujejo naravne ali naravnim 
enake aromatične snovi in pripravke, kakor 
je opredeljeno v členu 1 (2)(b)(i) in (ii) ter v 
členu 1(2)(c) Direktive 88/388/EGS;

c) lahko vsebujejo naravne ali naravnim 
enake aromatične snovi in pripravke, kakor 
je opredeljeno v členu 1 (2)(b)(i) in (ii) ter v 
členu 1(2)(c) Direktive 88/388/EGS;

d) lahko so sladkane v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I k tej uredbi.

d) lahko so sladkane v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I k tej uredbi. Sladila, kot so 
opredeljena v Direktivi 94/35/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, pa se 
lahko uporabljajo samo za proizvodnjo 
žganih pijač, ki ne ustrezajo nobeni od 
tehničnih opredelitev v Prilogi II te uredbe;

3. Brez poseganja v pravila, določena za 
vsakega od proizvodov, ki so našteti v 
kategoriji C Priloge II, za „druge žgane 
pijače“ velja naslednje:
a) lahko se pridobijo iz katerega koli 
kmetijskega proizvoda, naštetega v Prilogi I 
k Pogodbi in/ali živila, namenjenega za 
prehrano ljudi;
b) lahko vsebujejo dodan etanol 
kmetijskega porekla ali destilat 
(kmetijskega porekla);
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c) lahko vsebujejo aromatične snovi ali 
pripravke, kakor je opredeljeno v 
Direktivi 88/388/EGS;

(c) lahko se aromatizirajo v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami iz 
Priloge I. 

d) lahko so sladkane v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I k tej uredbi.

da) lahko se obarvajo v skladu s tehničnimi 
opredelitvami in zahtevami iz Priloge I.
3a. Postopki, navedeni v odstavku 1, so 
dovoljeni za vse žgane pijače brez 
poseganja v določbe iz Priloge II.
3b. Postopki, navedeni v odstavku 1, 
upoštevajo obstoječe tradicionalne načine 
proizvodnje žganj.

Or. en

Obrazložitev

Razvrstitev v tri kategorije, ki jo uvaja predlog, je nepotrebna in tehnično nepravilna. Žgane 
pijače bi lahko natančno razvrstili le v obliki, ki ji sledita Uredbi št. 1576/89 in 1014/90, na 
primer tako, da bi določili opredelitve glede na prodajna imena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 125
Člen 4, odstavek 1, uvodni del

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

1. Brez poseganja v posebna pravila, 
določena za vsakega od proizvodov, ki so 
našteti v kategorijah od 1 do 12 Priloge II, 
za „žganja“ velja naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja treh kategorij v členu 3.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Alessandro Foglietta, Sergio Berlato in Adriana Poli Bortone

Predlog spremembe 126
Člen 4, odstavek 1, uvodni del

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

1. Brez poseganja v posebna pravila, ki se 
nahajajo v posameznih opredelitvah, 
proizvodi iz točk od 1-12 Priloge II:

Or. it

Obrazložitev

Črtanje razvrstitve v tri kategorije morajo spremljati predvidevanja o splošnih značilnostih 
nekaterih skupin proizvodov. Pri žganjih (točke 1-14) je treba ohraniti možnost uporabe 
naravnih arom, razen če ni to izrecno prepovedano v posameznih opredelitvah.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Giuseppe Castiglione in Amalia Sartori

Predlog spremembe 127
Člen 4, odstavek 1, uvodni del in točka (a)

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

1. Brez poseganja v posebna pravila, ki se 
nahajajo v posameznih opredelitvah, 
proizvodi iz točk od 1-12 Priloge II:

a) proizvedena so z alkoholnim vretjem in 
destilacijo in so izključno pridobljena iz 
surovih materialov v skladu z opredelitvami 
v Prilogi II;

a) pridobljena so z alkoholnim vretjem in 
destilacijo in so izključno pridobljena iz 
surovih materialov v skladu z opredelitvami 
v Prilogi II;

Or. it

Obrazložitev

Črtanje razvrstitve v tri kategorije morajo spremljati predvidevanja o splošnih značilnostih 
nekaterih skupin proizvodov. Pri žganjih (točke 1-14) je treba ohraniti možnost uporabe 
naravnih arom, razen če ni to izrecno prepovedano v posameznih opredelitvah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 128
Člen 4, odstavek 1, točka (b)
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b) ne vsebujejo dodanega etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov 
(kmetijskega porekla),

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pl

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 129
Člen 4, odstavek 1, točka (b)

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

(b) ne vsebujejo (črtano) etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov 
kmetijskega porekla, razen tistih, ki so 
pridobljeni iz surovine, ki jo vsebuje 
opredelitev,

Or. es

Obrazložitev

Opredelitev brendija iz Priloge II (5)(a)(1) dovoljuje tipiziranje te pijače z vinskim 
destilatom.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 130
Člen 4, odstavek 1, točka (c)

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

(c) ne vsebujejo aromatičnih snovi, razen 
naravnih aromatičnih snovi in pripravkov, 
kakor je opredeljeno v členu 1 (2)(b)(i) in 
členu 1(2)(c) Direktive 88/388/EGS, pod 
pogojem, da je to navedeno v njihovi 
opredelitvi in doseženo z naravnimi 
postopki, kot je med destilacijo običajna 
praksa v nekaterih območjih ;

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 131
Člen 4, odstavek 1, točka (d)

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

d) sladkajo se samo, da se zaokroži končni 
okus proizvoda v skladu s tehničnimi 
opredelitvami in zahtevami iz Priloge I k tej 
uredbi in ob upoštevanju posebne 
zakonodaje v državah članicah. Dovoljeno je 
"zaokrožiti okus" v skladu z opredelitvijo iz 
Priloge I, člen 1(a)(novo).

Or. fr

Obrazložitev

Opredelitev o izboljšanju proizvoda na koncu proizvodnega cikla je potrebna zaradi 
ohranitve tradicionalnih načinov proizvodnje in zlasti žganj, kot so viski, rum in konjak.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Giuseppe Castiglione in Amalia Sartori

Predlog spremembe 132
Člen 4, odstavek 2

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

2. Brez poseganja v posebna pravila, ki se 
nahajajo v posameznih opredelitvah, 
proizvodi iz točk od 13-45b Priloge II:

a) lahko se pridobijo iz katerega koli 
kmetijskega proizvoda, naštetega v Prilogi I 
k Pogodbi;

a) se lahko pridobijo iz katerega koli 
kmetijskega proizvoda, naštetega v Prilogi I 
k Pogodbi;

b) lahko vsebujejo dodan etanol kmetijskega 
porekla ali destilat (kmetijskega porekla);

b) lahko vsebujejo dodan etanol kmetijskega 
porekla ali destilat (kmetijskega porekla);

c) lahko vsebujejo naravne ali naravnim 
enake aromatične snovi in pripravke, kakor 
je opredeljeno v členu 1 (2)(b)(i) in (ii) ter v 
členu 1(2)(c) Direktive 88/388/EGS;

c) lahko vsebujejo naravne ali naravnim 
enake aromatične snovi in pripravke, kakor 
je opredeljeno v členu 1 (2)(b)(i) in (ii) ter v 
členu 1(2)(c) Direktive 88/388/EGS;

d) lahko so sladkane v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I k tej uredbi.

d) so lahko sladkani v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I k tej uredbi.

Or. it
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Obrazložitev

Črtanje razvrstitve v tri kategorije morajo spremljati predvidevanja o splošnih značilnostih 
nekaterih skupin proizvodov. Pri žganjih (točke 1-14) je treba ohraniti možnost uporabe 
naravnih arom, razen če ni to izrecno prepovedano v posameznih opredelitvah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 133
Člen 4, odstavek 2, uvodni del

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

2. Brez poseganja v posebna pravila, 
določena za vsakega od proizvodov, ki so 
našteti v kategorijah od 13 do 45 Priloge II, 
za za „posebne žgane pijače“ velja 
naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja treh kategorij v členu 3.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alessandro Foglietta, Sergio Berlato in Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 134
Člen 4, odstavek 2, uvodni del

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

2. Brez poseganja v posebna pravila, ki se 
nahajajo v posameznih opredelitvah, 
proizvodi iz točk od 13-45b Priloge II:

Or. it

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe odstavka 1.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 135
Člen 4, odstavek 2, točka (d)

d) lahko so sladkane v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I k tej uredbi.

d) lahko so sladkane v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I k tej uredbi. Dovoljeno je 
"zaokrožiti okus" v skladu z opredelitvijo iz 
Priloge I, člen 1(a)(novo).

Or. fr

Obrazložitev

Opredelitev o izboljšanju proizvoda na koncu proizvodnega cikla je potrebna zaradi 
ohranitve tradicionalnih načinov proizvodnje ter zlasti žganj (z imenom sadja), pridobljenih z 
maceracijo in destilacijo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Giuseppe Castiglione in Amalia Sartori

Predlog spremembe 136
Člen 4, odstavek 3

3. Brez poseganja v pravila, določena za 
vsakega od proizvodov, ki so našteti v 
kategoriji C Priloge II, za "druge žgane 
pijače" velja naslednje:

3. Brez poseganja v posebna pravila, ki se 
nahajajo v posameznih opredelitvah, 
proizvodi, ki ne spadajo v točke od 1-45b 
Priloge II:

a) lahko se pridobijo iz katerega koli 
kmetijskega proizvoda, naštetega v Prilogi I 
k Pogodbi in/ali živila, namenjenega za 
prehrano ljudi;

a) se lahko pridobijo iz katerega koli 
kmetijskega proizvoda, naštetega v Prilogi I 
k Pogodbi in/ali živila, namenjenega za 
prehrano ljudi;

b) lahko vsebujejo dodan etanol kmetijskega 
porekla ali destilat (kmetijskega porekla);

b) lahko vsebujejo dodan etanol kmetijskega 
porekla ali destilat (kmetijskega porekla);

c) lahko vsebujejo aromatične snovi in
pripravke, kakor je opredeljeno v 
Direktivi 88/388/EGS;

c) lahko vsebujejo aromatične snovi in 
pripravke, kakor je opredeljeno v 
Direktivi 88/388/EGS;

d) lahko so sladkane v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I k tej uredbi.

d) so lahko sladkani v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I k tej uredbi.

Or. it
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Obrazložitev

Črtanje razvrstitve v tri kategorije morajo spremljati predvidevanja o splošnih značilnostih 
nekaterih skupin proizvodov. Pri žganjih (točke 1-14) je treba ohraniti možnost uporabe 
naravnih arom, razen če ni to izrecno prepovedano v posameznih opredelitvah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 137
Člen 4, odstavek 3, uvodni del

3. Brez poseganja v pravila, določena za 
vsakega od proizvodov, ki so našteti v 
kategoriji C Priloge II, za „druge žgane 
pijače“ velja naslednje:

3. Brez poseganja v pravila, določena za 
vsakega od proizvodov, ki so našteti v 
kategorijah 45a in 45b Priloge II, za „druge 
žgane pijače“ velja naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja treh kategorij v členu 3.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alessandro Foglietta, Sergio Berlato in Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 138
Člen 4, odstavek 3, uvodni del

3. Brez poseganja v pravila, določena za 
vsakega od proizvodov, ki so našteti v 
kategoriji C Priloge II, za "druge žgane 
pijače" velja naslednje:

3. Brez poseganja v posebna pravila, ki se 
nahajajo v posameznih opredelitvah, 
proizvodi, ki ne spadajo v točke od 1-45b 
Priloge II:

Or. it

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 4, odstavek 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 139
Člen 4, odstavek 3, točka (d)



AM\633686SL.doc 21/81 PE 378.844v01-00

SL

d) lahko so sladkane v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I k tej uredbi. 

d) lahko so sladkane v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda in v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami v 
Prilogi I k tej uredbi. Dovoljeno je 
"zaokrožiti okus" v skladu z opredelitvijo iz 
Priloge I, člen 1(a)(novo).

Or. fr

Obrazložitev

Opredelitev o izboljšanju proizvoda na koncu proizvodnega cikla je potrebna tudi zaradi 
ohranitve tradicionalnih načinov proizvodnje "drugih žganih pijač".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 140
Člen 5

Države članice lahko določijo strožja ali 
dodatna pravila poleg tistih iz Priloge II o 
proizvodnji, opisu, označevanju, pakiranju 
in predstavitvi žganih pijač, ki so 
proizvedene na njihovem ozemlju, če so 
združljiva z zakonodajo Skupnosti.

Države članice lahko določijo strožja ali 
dodatna pravila poleg tistih iz Priloge II o 
proizvodnji, opisu, označevanju, pakiranju 
in predstavitvi žganih pijač, navedenih v 
Prilogi III, ki so proizvedene na njihovem 
ozemlju, če so združljiva z zakonodajo 
Skupnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost sprejemanja posebnih ukrepov ter prispevati k 
izboljšanju kakovosti žganih pijač. Vendar morajo imeti ti ukrepi pravni okvir ter ustrezati 
geografskim označbam v Prilogi III. Ti proizvodi morajo biti zlahka prepoznavni, v 
nasprotnem primeru postane vprašljiva koristnost zakonodaje Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 141
Člen 5

Države članice lahko določijo strožja ali 
dodatna pravila poleg tistih iz Priloge II o 
proizvodnji, opisu, označevanju, pakiranju 
in predstavitvi žganih pijač, ki so 

Države članice lahko določijo strožja ali 
dodatna pravila poleg tistih iz Priloge III o 
proizvodnji, opisu, označevanju, pakiranju 
in predstavitvi žganih pijač, ki so 
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proizvedene na njihovem ozemlju, če so 
združljiva z zakonodajo Skupnosti.

proizvedene na njihovem ozemlju, če so 
združljiva z zakonodajo Skupnosti.

Or. pl

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je omogočiti spremembe geografskih označb, ne pa tudi 
sprememb opredelitev žganih pijač. Pomagal bo zagotoviti večjo preglednost in zanesljivost.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dorette Corbey, Åsa Westlund in Anna Hedh

Predlog spremembe 142
Člen 5 a (novo)

Člen 5a
Zdravstvena opozorila

1. Države članice lahko od proizvajalcev ali 
uvoznikov alkoholnih pijač zahtevajo, da 
na etikete dopisujejo zdravstvena opozorila. 
Na etiketah na sprednji strani embalaže je 
lahko opozorilo, da lahko alkohol povzroča 
hude zdravstvene in duševne težave, da 
povzroča odvisnost in da lahko uživanje 
alkohola med nosečnostjo škoduje zarodku. 
2. Podobno kot zdravstvena opozorila glede 
tobaka bo morda potrebno uskladiti 
zdravstvena opozorila glede alkohola. 
Komisija do 1. januarja 2010 objavi 
zakonodajni predlog o uvedbi zdravstvenih 
opozoril na alkoholnih pijačah ali 
sporočilo, v katerem pojasni, zakaj 
uskladitev zdravstvenih opozoril glede 
alkohola za razliko od tistih na tobačnih 
izdelkih ni potrebna.

Or. en

Obrazložitev

Podobno kot pri tobačnih izdelkih bi se morala zdravstvena opozorila nahajati tudi na 
alkoholnih pijačah. Medtem ko uživanje alkohola v skromnih količinah (ponavadi 14 enot na 
teden pri ženskah in 21 pri moških) ne bi smelo povzročati zdravstvenih težav, si je večina 
soglasna in izkušnje kažejo, da je prekomerno uživanje alkohola nevarno in zdravju škodljivo, 
njegovo uživanje med nosečnostjo pa lahko škoduje zarodku.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 143
Člen 7, odstavek 1

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

1. Žgane pijače, ki ustrezajo specifikacijam 
za proizvode, opredeljene v kategorijah od 1 
do 45 Priloge II, nosijo prodajno 
poimenovanje, ki je tam določeno za te 
proizvode. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja treh kategorij v členu 3.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 144
Člen 7, odstavek 2

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

2. Žgane pijače, ki ustrezajo specifikacijam 
za proizvode, opredeljene v kategorijah 45a 
in 45b Priloge II, nosijo prodajno 
poimenovanje „žgana pijača“. To prodajno 
poimenovanje se ne sme dodajati, 
dopolnjevati ali spremeniti.  

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja treh kategorij v členu 3.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 145
Člen 7, odstavek 2

2. Žgane pijače, ki ustrezajo specifikacijam 
za proizvode, opredeljene v kategoriji C 
Priloge II, nosijo prodajno poimenovanje 

2. Žgane pijače, ki ne ustrezajo 
specifikacijam za proizvode, opredeljene v 
kategorijah A in B Priloge II, ne smejo 
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„žgana pijača“.  To prodajno poimenovanje 
se ne sme dodajati, dopolnjevati ali
spremeniti.

nositi tam naštetih prodajnih poimenovanj.
Opisane morajo biti kot"žgane pijače". Ne 
glede na določbe iz člena 5 se teh prodajnih 
poimenovanj ne sme spremeniti.

Or. de

Obrazložitev

Ker se zavrača predlagano razvrstitev, je treba zavrniti tudi pravila za prodajno 
poimenovanje. Ohraniti je treba nespremenjeno stanje. Sprememba odstavka 2 je preprosto 
pojasnilo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Ria Oomen-Ruijten in Albert Jan Maat

Predlog spremembe 146
Člen 7, odstavek 2

2. Žgane pijače, ki ustrezajo specifikacijam 
za proizvode, opredeljene v kategoriji C 
Priloge II, nosijo prodajno poimenovanje 
„žgana pijača“. To prodajno poimenovanje 
se ne dodaja, dopolnjuje ali spreminja.

2. Žgane pijače, ki ustrezajo specifikacijam 
za proizvode, opredeljene v kategoriji C 
Priloge II, nosijo prodajno poimenovanje 
„žgana pijača“.

Or. nl

Obrazložitev

Takšna dvojna zahteva je preveč omejujoča.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 147
Člen 7, odstavek 3

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Da ne bi zavajali potrošnikov, je treba v skladu z nespremenjenim stanjem ohraniti obveznost, 
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da se žgane pijače prodajajo zgolj pod enim imenom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 148
Člen 7, odstavek 4

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

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

Or. en

Obrazložitev

V členu 7.4 je določeno splošno pravilo, da se imena opredeljenih žganih pijač v Prilogi II 
lahko uporabijo le za pijačo, ki ustreza ustrezni opredelitvi iz Priloge II, vendar se v 
nadaljnjem besedilu v členu 7.8 in členu 8.1 pojavljajo izjeme pri tem pravilu (sklicevanje na 
določene žgane pijače v sestavljenem imenu). Vključiti bi bilo treba sklicevanje na oba člena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 149
Člen 7, odstavek 5

5. Prodajna poimenovanja se lahko 
dopolnijo ali nadomestijo z geografskimi 
označbami, naštetimi v Prilogi III, in v 
skladu s Poglavjem III, pod pogojem, da to 
ne zavaja potrošnikov.

5 (a) Prodajna poimenovanja se lahko 
dopolnijo ali nadomestijo z geografskimi 
označbami, naštetimi v Prilogi III, in v
skladu s Poglavjem III, pod pogojem, da to 
ne zavaja potrošnikov.

(b) Geografske označbe, naštete v Prilogi 
III, lahko spremljajo dodatni podatki, pod 
pogojem, da so ti podatki urejeni s predpisi 
nacionalnih ali regionalnih organov v 
državah članicah ali na podlagi ustrezne 
tehnične mape, predvidene v drugem 
odstavku člena 16.
(c) Imena žganih pijač, našteta v Prilogi II, 
se lahko dopolnijo z geografskimi 
označbami, ki niso naštete v Prilogi III, pod 
pogojem, da te ne zavajajo potrošnika.
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Or. en

Obrazložitev

Novi odstavek (b) zagotavlja, da geografske označbe v Prilogi III lahko spremljajo dodatne 
podrobnosti, pod pogojem da a) so urejene s predpisi na nacionalni ali regionalni ravni ali b) 
so navedene v tehnični mapi. Npr. izrazi kot so "single malt" in/ali "Highland" za škotski 
viski.

Novi odstavek (c) omogoča, da se za žgane pijače, naštete v Prilogi II lahko uporabljajo 
geografski izrazi (npr. za škotski viski "Orkney" ali "Dufftown"), pod pogojem, da ti izrazi 
niso formalno registrirani kot geografske označbe v Prilogi III in da ne zavajajo potrošnika.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 150
Člen 7, odstavek 8

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 151
Člen 8, odstavek 1

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

1. Uporaba prodajnih poimenovanj, naštetih 
v kategorijah od 1 do 45 Priloge II, ali
geografskih označb, naštetih v Prilogi III, ali 
namigovanje nanje v sestavljenem izrazu ali 
pri predstavitvi živila je dovoljena le, če 
alkohol 100 % izvira iz žgane pijače, ki se 
omenja v sestavljenem izrazu. Taki 
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sestavljeni izrazi nastopajo poleg 
prodajnega opisa.
Uporaba teh sestavljenih izrazov je 
prepovedana, če je žgana pijača razredčena 
z vodo na način, pri katerem je vsebnost 
alkohola pod najmanjšo vrednostjo, 
določeno v opredelitvi te žgane pijače.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je po vsebini enak predlogu spremembe 70, ki ga je vložil 
poročevalec, razen zadnjega stavka prvega odstavka, ki pojasnjuje, da morajo sestavljeni 
izrazi nastopati poleg prodajnega opisa (in ne namesto njega).  To je v skladu s trenutno 
veljavnimi zahtevami iz Uredbe 1576/89.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 152
Člen 8, odstavek 1

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

1. Uporaba prodajnih poimenovanj, 
omenjenih v kategoriji A ali B Priloge II, ali
geografskih označb, naštetih v Prilogi III, v 
sestavljenih izrazih ali namigovanje na 
enega od njih v katerem koli živilu sta 
dovoljena le, če živilo vsebuje omenjeno 
žgano pijačo in če alkohol 100 % izvira iz 
žgane pijače, ki se omenja v sestavljenem 
izrazu.

Uporaba teh sestavljenih izrazov je 
prepovedana, če je žgana pijača razredčena 
z vodo na način, pri katerem je vsebnost 
alkohola pod najmanjšo vrednostjo, 
določeno v opredelitvi te žgane pijače.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je širše besedilo, da bi se izognili zlorabam na področju generičnih prodajnih 
poimenovanj pijač in geografskih označb, ne le glede drugih žganih pijač, ampak tudi glede 
vseh drugih živil. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 153
Člen 8, odstavek 1

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

1. Uporaba prodajnih poimenovanj, 
omenjenih v kategoriji A ali B Priloge II, ali
geografskih označb, omenjenih v Prilogi III,
v sestavljenih izrazih ali namigovanje na 
enega od njih v živilu sta dovoljena le, če
živilo vsebuje omenjeno žgano pijačo in če
alkohol 100 % izvira iz žgane pijače, 
omenjene v sestavljenem izrazu.

Uporaba teh sestavljenih izrazov je 
prepovedana, če je žgana pijača razredčena 
z vodo na način, pri katerem je vsebnost 
alkohola pod najmanjšo vrednostjo, 
določeno v opredelitvi te žgane pijače.

Or. en

Obrazložitev

To besedilo bi bilo bolj izčrpno. Generična prodajna poimenovanja pijač in geografske 
označbe bi zaščitilo pred zlorabami, ne le glede drugih žganih pijač, ampak tudi glede vseh 
drugih živil (npr. rumovi piškoti z rumom, konjakova omaka).

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 154
Člen 8, odstavek 3

Z odstopanjem od odstavka 1 in da bi se 
upoštevale tradicionalne metode 
proizvodnje, se sestavljeni izrazi, našteti v 
točki 31(d) Priloge II, lahko uporabijo za 
predstavitev likerjev, proizvedenih v 
Skupnosti pod pogoji, določenimi v tisti 
točki.

Vendar se – odvisno od prevladujočih 
razmer v času začetka veljavnosti te uredbe 
– sestavljeni izrazi, našteti v točki 31(d) 
Priloge II, lahko uporabijo za predstavitev 
likerjev, proizvedenih v Skupnosti pod 
pogoji, določenimi v tisti točki.

Or. es

Obrazložitev

Omenjene izraze (ki vključujejo besedo "brandy") ne smemo obravnavati kot tradicionalne. V 
primerih, ko predstavljajo izjemo, je treba uporabiti besedilo iz sedanjega člena 7(b)(2) 
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Uredbe (ES) št. 1014/1990.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 155
Člen 9, odstavek 1, uvodni del

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

1. Prodajno poimenovanje „žgana pijača“ se 
označi jasno in vidno na vidnem mestu na 
oznaki, če se žgana pijača v kategorijah od 
1 do 12 Priloge II meša z:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja treh kategorij v členu 3.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 156
Člen 9, odstavek 2

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

2. Odstavek 1 ne velja za opis, predstavitev 
ali označevanje mešanic, navedenih v tistem 
odstavku 1, če ne ustrezajo opredelitvam, 
določenim v kategorijah od 1 do 45 Priloge 
II.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja treh kategorij v členu 3.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 157
Člen 9, odstavek 3

3. Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES 
lahko opis, predstavitev ali označevanje 
proizvodov, pridobljenih iz mešanic, 

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

enega ali več od izrazov, naštetih v 
kategorijah od 1do 45 Priloge II, če izraz ni 
del prodajnega poimenovanja, ampak je 
vključen v isto vidno polje samo v okviru 
seznama vseh alkoholnih sestavin, ki jih 
vsebuje mešanica, pred katerim je naveden 
izraz „mešana žgana pijača“.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje besed "brez poseganja v ... " zagotavlja, da bodo bolj specifična pravila iz te uredbe 
ohranila prednost pred bolj splošnimi pravili o označevanju iz Direktive 2000/13/ES in da jih 
slednja ne bodo oslabila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 158
Člen 10, odstavek 1

1. Kjer opis, predstavitev ali označevanje 
žgane pijače navaja surovino, uporabljeno za 
proizvodnjo etanola kmetijskega porekla, je 
treba vsak uporabljen kmetijski alkohol
navesti v padajočem vrstnem redu glede na 
uporabljeno količino.

1. Kjer opis, predstavitev ali označevanje 
žgane pijače navaja surovino, uporabljeno za 
proizvodnjo etanola ali destilata kmetijskega 
porekla, je treba vsak uporabljen etanol ali 
destilat kmetijskega porekla navesti v 
padajočem vrstnem redu glede na 
uporabljeno količino.

Or. pl

Obrazložitev

Kjer opis, predstavitev ali označevanje žgane pijače navaja surovino, uporabljeno za njeno 
proizvodnjo, je surovina lahko etanol kmetijskega porekla ali destilat kmetijskega porekla. 
Zahteva po vključitvi te opredelitve bi porabnikom priskrbela dodatno informacijo. Poleg 
tega to ne bi privedlo do diskriminacije specifičnih žganih pijač, kot bi se zgodilo, če bi 
morali surovine navajati samo za pijače, narejene iz etanola. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 159
Člen 10, odstavek 2
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2. Opis, predstavitev ali označevanje žgane 
pijače se lahko dopolni z izrazom 
„tipizirana“ (blend) samo, če je bil proizvod 
narejen s postopkom tipiziranja.

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

Or. en

Obrazložitev

Besedilo predloga bi lahko pripeljalo do zaključka, da je izraz "tipizirana" v zvezi z žganimi 
pijačami nekoliko drugačen od izrazov "tipizirano" ali "tipiziranje", v resnici pa se vsi 
nanašajo na isti postopek.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 160
Člen 10, odstavek 3

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

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

Or. en

Obrazložitev

Cilj revidiranega besedila, predlaganega v tem predlogu spremembe, je zagotoviti, da je 
postopek staranja pod ustreznim nadzorom, s čimer bi utemeljili vsako takšno izjavo glede 
staranja/zorenja, v skladu z obstoječimi zakonodajnimi določbami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 161
Člen 10, odstavek 3

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

3. Razen v primeru izjem se starost lahko 
označi samo kadar se nanaša na najmlajšo 
izmed alkoholnih sestavin, in samo, če je 
izpolnjen pogoj, da se je proizvod staral pod 
uradnim nadzorom ali nadzorom, ki daje 
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nadzorom, ki daje enakovredna jamstva. enakovredna jamstva.

Or. es

Obrazložitev

Treba je ohraniti status quo. Sedanje besedilo ne upošteva metod staranja, ki se uporabljajo 
za criaderas y soleras Jerez brandy.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Ria Oomen-Ruijten in Albert Jan Maat

Predlog spremembe 162
Člen 10, odstavek 3

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

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

Or. nl

Obrazložitev

'Omenjen' je preveč nejasen izraz, kar je pomembno, na primer, ko gre za 'star' ali 'mlad' 
jenever (holandski gin).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 163
Člen 10, odstavek 3

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

3. Če je v opisu, predstavitvi ali označevanju 
žgane pijače določen ali omenjen čas, se 
nanaša na najmlajšo alkoholno sestavino, 
pod pogojem, da se je proizvod staral pod 
uradnim nadzorom ali nadzorom, ki daje 
enakovredna jamstva, in brez poseganja v 
posebne določbe, ki jih je vsaka država
članica določila v svoji domači zakonodaji, 
da bi zajele proizvode, narejene na njenem 
ozemlju s tradicionalnimi metodami.
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Or. es

Obrazložitev

Ta člen ne upošteva posebne narave nekaterih metod staranja, kot je sistem criaderas y
soleras, ki se uporablja pri proizvodnji pijače Jerez brandy.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 164
Člen 10, odstavek 3 a (novo)

3a. Odstavek 3 se ne nanaša na noben opis, 
predstavitev ali označevanje, katerih namen 
je razlikovanje med proizvodnimi postopki. 

Or. nl

Obrazložitev

V primeru pijač 'oude jenever' in 'jonge jenever' (navedenih v prilogi III, oddelek B, točka 
17), na primer, se besedi 'oud' in 'jong' ('old' in 'young') ne nanašata na starost proizvoda, 
temveč na uporabljeni proizvodni postopek. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 165
Člen 13, odstavek 1 a (novo)

(1a) Nekatera tradicionalna geografska ali 
negeografska imena, ki opisujejo kmetijski 
proizvod ali hrano, ki izvira iz nekega 
območja ali specifičnega mesta in katerih 
kakovost in značilnosti lahko v glavnem ali 
v celoti pripišemo geografskemu okolju, ki 
ga označujejo zadevni naravni in človeški 
dejavniki, ter  katerih proizvodnja, 
pridelava in predelava potekajo na točno 
določenem geografskem območju, prav 
tako pomenijo označbo porekla.

Or. el



PE 378.844v01-00 34/81 AM\633686SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 166
Člen 14, odstavek 1, točka (a)

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

a) vsako neposredno ali posredno 
komercialno uporabo geografske označbe za
kakršno koli žgano pijačo, ki ni zajeta v
ustreznih nacionalnih ali regionalnih 
določbah ali tehnični mapi, navedeni v 
členu 15, ali za kateri koli drug proizvod, če 
uporaba izkorišča ugled registrirane 
geografske označbe;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje izvorno besedilo z:
a) zagotovitvijo, da so geografske označbe zaščitene pred uporabo z drugimi žganimi 
pijačami (razen tistimi, ki so dejansko proizvedene pod geografsko označbo) in drugimi 
enakovrednimi proizvodi;
b) zagotovitvijo, da geografska oznaka lahko temelji na nacionalnih ali regionalnih določbah 
kot tudi na tehnični mapi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 167
Člen 14, odstavek 2 a (novo)

2a. Žgane pijače z geografsko označbo, 
naštete v Prilogi III, izpolnjujejo vse 
specifikacije glede proizvodnje, 
označevanja in predstavitve ter druge 
specifikacije, vključene v tehnično mapo, 
kot je določeno v členu 15(2), in/ali z 
nacionalnimi ali regionalnimi določbami.

Or. en

Obrazložitev

Prodaja žganih pijač z zaščiteno geografsko označbo je dovoljena samo, če pijače ustrezajo 
vsebini tehnične mape in/ali nacionalnim in/ali regionalnim določbam. S tem se zagotovi 
dosledno izvajanje vseh predpisov o označevanju, proizvodnji in predstavitvi po celotni EU.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 168
Člen 14, odstavek 3, pododstavek 1

3. Če je bila blagovna znamka uporabljena 
ali registrirana v dobri veri ali če so bile 
pravice do blagovne znamke pridobljene 
prek uporabe v dobri veri pred 1. januarjem 
1996 ali preden je bila geografska označba 
zaščitena v svoji državi porekla, ta uredba ne 
škodi upravičenosti do registracije blagovne 
znamke ali njeni veljavnosti ali pravici do 
uporabe blagovne znamke, z utemeljitvijo, 
da je takšna blagovna znamka enaka ali 
podobna zaščiteni geografski označbi v 
skladu s to uredbo.

3. Če je bila blagovna znamka uporabljena 
ali registrirana v dobri veri ali če so bile 
pravice do blagovne znamke pridobljene 
prek uporabe v dobri veri pred 1. junijem 
1989 ali preden je bila geografska označba 
zaščitena v svoji državi porekla, ta uredba ne 
škodi upravičenosti do registracije blagovne 
znamke ali njeni veljavnosti ali pravici do 
uporabe blagovne znamke, z utemeljitvijo, 
da je takšna blagovna znamka enaka ali 
podobna zaščiteni geografski označbi v 
skladu s to uredbo.

Or. it

Obrazložitev

Treba se je sklicevati na začetek veljavnosti Uredbe 1576/89 in ne na podpis sporazumov 
TRIP. Zaželeno je, da veljavni predpisi ne dopuščajo možnih registracij, navedb ali 
poimenovanj, ki bi lahko ogrozili izvirne blagovne znamke in označbe, ki jih Evropa občasno 
pozabi varovati.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Giuseppe Castiglione in Amalia Sartori

Predlog spremembe 169
Člen 14, odstavek 3, pododstavek 1

3. Če je bila blagovna znamka uporabljena 
ali registrirana v dobri veri ali če so bile 
pravice do blagovne znamke pridobljene 
prek uporabe v dobri veri pred 1. januarjem 
1996 ali preden je bila geografska označba 
zaščitena v svoji državi porekla, ta uredba ne 
škodi upravičenosti do registracije blagovne 
znamke ali njeni veljavnosti ali pravici do 
uporabe blagovne znamke, z utemeljitvijo, 
da je takšna blagovna znamka enaka ali 
podobna zaščiteni geografski označbi v 
skladu s to uredbo.

3. Če je bila blagovna znamka uporabljena 
ali registrirana v dobri veri ali če so bile 
pravice do blagovne znamke pridobljene 
prek uporabe v dobri veri pred 1. junijem 
1989 ali preden je bila geografska označba 
zaščitena v svoji državi porekla, ta uredba ne 
škodi upravičenosti do registracije blagovne 
znamke ali njeni veljavnosti ali pravici do 
uporabe blagovne znamke, z utemeljitvijo, 
da je takšna blagovna znamka enaka ali 
podobna zaščiteni geografski označbi v 
skladu s to uredbo.
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Or. it

Obrazložitev

Začetek veljavnosti te določbe se mora sklicevati na začetek veljavnosti Uredbe 1576/89 in ne 
na podpis sporazumov TRIP v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Potrebno je, da 
stopijo v veljavo predpisi, ki ne dopuščajo možnih registracij nekaterih navedb ali 
poimenovanj, ki bi lahko ogrozili izvirne znamke in označbe.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alessandro Foglietta, Sergio Berlato in Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 170
Člen 14, odstavek 3, pododstavek 1

3. Če je bila blagovna znamka uporabljena 
ali registrirana v dobri veri ali če so bile 
pravice do blagovne znamke pridobljene 
prek uporabe v dobri veri pred 1. januarjem 
1996 ali preden je bila geografska označba 
zaščitena v svoji državi porekla, ta uredba ne 
škodi upravičenosti do registracije blagovne 
znamke ali njeni veljavnosti ali pravici do 
uporabe blagovne znamke, z utemeljitvijo, 
da je takšna blagovna znamka enaka ali 
podobna zaščiteni geografski označbi v 
skladu s to uredbo.

3. Če je bila blagovna znamka uporabljena 
ali registrirana v dobri veri ali če so bile 
pravice do blagovne znamke pridobljene 
prek uporabe v dobri veri pred 1. junijem 
1989 ali preden je bila geografska označba 
zaščitena v svoji državi porekla, ta uredba ne 
škodi upravičenosti do registracije blagovne 
znamke ali njeni veljavnosti ali pravici do 
uporabe blagovne znamke, z utemeljitvijo, 
da je takšna blagovna znamka enaka ali 
podobna zaščiteni geografski označbi v 
skladu s to uredbo.

Or. it

Obrazložitev

Začetek veljavnosti te določbe se mora sklicevati na začetek veljavnosti Uredbe 1576/89 in ne 
na podpis sporazumov TRIP v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 171
Člen 14, odstavek 3

Če je bila blagovna znamka uporabljena ali 
registrirana v dobri veri ali če so bile 
pravice do blagovne znamke pridobljene 
prek uporabe v dobri veri pred 1. januarjem 
1996 ali preden je bila geografska označba 

črtano 
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zaščitena v svoji državi porekla, ta uredba 
ne škodi upravičenosti do registracije 
blagovne znamke ali njeni veljavnosti ali 
pravici do uporabe blagovne znamke z 
utemeljitvijo, da je takšna blagovna znamka 
enaka ali podobna zaščiteni geografski 
označbi v skladu s to uredbo.
Ta odstavek ne škodi pravici imetnika 
geografske označbe do njene uporabe v 
skladu z dobrimi poslovnimi običaji v 
industrijskih in trgovinskih zadevah v 
skladu s členom 6(1)(b) Direktive Sveta 
89/104/EGS in členom 12(b) Uredbe Sveta 
(ES) št. 40/9.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 172
Člen 15, odstavek 1, pododstavek 1

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

1. Zahteve za vključitev geografskih označb 
v Prilogo III se predložijo Komisiji v enem 
od uradnih jezikov Skupnosti ali skupaj s 
prevodom v enega od uradnih jezikov 
Skupnosti. Država članica ustrezno utemelji 
takšne zahteve, ki vključujejo tehnično 
mapo, kjer so podrobno razložene
specifikacije, ki jih mora izpolnjevati žgana 
pijača. Glavni elementi specifikacij v 
tehnični mapi, navedeni v odstavku 2, se 
objavijo v Uradnem listu Evropske unije, 
serija C.

Or. en

Obrazložitev

Novo besedilo pojasnjuje, da morajo države članice izvora utemeljiti zahteve za geografske 
označbe.  Ta pristop je tudi v skladu s tistim v predpisih za geografske označbe za vina.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 173
Člen 15, odstavek 2, točka (b)

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

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

Or. en

Obrazložitev

Kot v predlogu spremembe 80 poročevalca, je tudi v tem predlogu spremembe črtano 
sklicevanje na "mikrobiološke lastnosti", ki za opis žgane pijače niso pomembne.

Poleg tega je jasno določeno, da morajo biti namesto vseh elementov s tega seznama 
vključene le tiste specifikacije, ki so relevantne za geografsko označbo.  

Prav tako je treba črtati sklicevanje na "živilo", saj se registracija geografske označbe brez 
dvoma nanaša samo na žgane pijače.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 174
Člen 15, odstavek 2, točka (f)

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

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

Or. en

Obrazložitev

Nekatere žgane pijače temeljijo tudi na zakonodaji, sprejeti na regionalni ravni, zato jo je 
treba prav tako vključiti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 175
Člen 15, odstavek 2, točka (f)

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

(f) kakršne koli zahteve določb Skupnosti 
in/ali pristojnega nacionalnega ali 
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regionalnega organa; Kadar je treba 
zaščititi kakovost, zagotoviti poreklo ali 
zagotoviti nadzor, lahko ta pravila 
vključujejo zahtevo, da je žgana pijača, ki 
je upravičena do geografske oznake, za 
prodajo končnemu potrošniku 
ustekleničena in označena v državi ali regiji 
ali okolišu, kjer je žgana pijača 
proizvedena;

Or. en

Obrazložitev

Predlog (člen 13) priznava, da je kakovost pijač z geografskimi označbami neločljivo 
povezana z njihovim poreklom.  Nekatere žgane pijače in kakovostna vina so že zaščitena z 
obveznim ustekleničenjem v kraju izvora, Uredba 510/2006 pa v ta namen vključuje 
pooblastitveno določbo za določena kakovostna živila z zaščitenimi oznakami 
porekla/zaščitenimi geografskimi označbami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 176
Člen 15, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Države članice lahko za žgane pijače, 
proizvedene na njihovem ozemlju, ki so 
navedene v Prilogi III in izvožene, 
zahtevajo, da jih podpira sistem 
dokumentacije o dokazani pristnosti.

Or. en

Obrazložitev

Člen 10.2 Uredbe 1576/89 omogoča državam članicam, da obdržijo lastne sisteme 
dokumentov o dokazani pristnosti pri izvozu žganih pijač z geografsko označbo. Ohranitev 
take določbe je pomembna, da se prizna pomen takih nacionalnih sistemov za dokazovanje 
pristnosti pri preprečevanju goljufij in ponaredkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 177
Člen 18
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Žgane pijače, izvožene iz Skupnosti, so v 
skladu z določbami te uredbe, razen če so 
bila sprejeta odstopanja v skladu s 
postopkom iz člena 19(2), na osnovi 
ustrezno utemeljene vloge.

Žgane pijače, izvožene iz Skupnosti, so v 
skladu z določbami te uredbe. V izjemnih 
primerih, kadar tako določa zakon tretje 
države uvoznice, se lahko odobri odstopanje 
od določb iz Priloge I in II v skladu s 
postopkom iz člena 19(2), na osnovi 
ustrezno utemeljene vloge.

Or. en

Obrazložitev

Za ohranitev ugleda in kakovosti žganih pijač iz EU na svetovnih trgih je nujno, da žgane 
pijače, ki se izvozijo iz EU, upoštevajo to uredbo Vendar mora v izjemnih okoliščinah 
obstajati možnost zahtev za odstopanje, če je to potrebno za izpolnitev zakonodajnih zahtev 
tretjih držav.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alessandro Foglietta, Sergio Berlato in Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 178
Člen 19, odstavek 1

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

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

Or. it

Obrazložitev

V okviru predpisov o žganih pijačah trenutno ne obstajajo tržni mehanizmi, kot tudi ne 
obstajajo za druge skupne trge. Izraz "Regulativni odbor" se zdi zatorej ustreznejši od 
predlaganega. Poleg tega v okviru postopka komitologije Regulativni odbor razpolaga z 
mehanizmom manjšinske blokade, kar utrjuje moč držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 179
Člen 19

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

1. Komisiji pomaga Regulativni odbor za 
žgane pijače, v nadaljevanju imenovan 
„Odbor“.
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2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES 
ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES 
ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES 
se določi na en mesec.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES 
se določi na tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik. 3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Or. pl

Obrazložitev

Komisija predlaga, da se uporabi upravljalni odbor, čeprav namen te uredbe ni zagotoviti 
pravilno delovanje trga. Naloga odbora za žgane pijače je, da sprejema in posodablja 
zakonodajo. Regulativni odbor bi se zato zdel primernejši. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alessandro Foglietta, Sergio Berlato in Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 180
Člen 19, odstavek 2, pododstavek 1

2. Kadar koli se navaja ta odstavek, veljata 
člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 
upoštevanju določb iz člena 8 tega sklepa.

2. Kadar koli se navaja ta odstavek, veljata 
člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob 
upoštevanju določb iz člena 8 tega sklepa.

Or. it

Obrazložitev

V okviru predpisov o žganih pijačah trenutno ne obstajajo tržni mehanizmi, kot tudi ne 
obstajajo za druge skupne trge. Izraz "Regulativni odbor" se zdi zatorej ustreznejši od 
predlaganega. Poleg tega v okviru postopka komitologije Regulativni odbor razpolaga z 
mehanizmom manjšinske blokade, kar utrjuje moč držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 181
Člen 20

Priloge se spremenijo v skladu s postopkom 
iz člena 19(2).

Prilogi I in III se spremenita v skladu s 
postopkom iz člena 19(2).

Or. pl



PE 378.844v01-00 42/81 AM\633686SL.doc

SL

Obrazložitev

Spremembe opredelitev različnih vrst žganih pijač so tako pomemben del uredbe, da bi 
morala imeti možnost to spremeniti le Evropski parlament in Svet skupaj, v okviru postopka 
soodločanja, ne pa, da to lahko stori odbor, kot to predlaga Komisija.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 182
Člen 22, točka (a)

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

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

Or. es

Obrazložitev

V primeru prehodnih ukrepov je treba določiti najdaljše obdobje, da bi preprečili nezaželjene 
razmere trajale v nedogled. Časovna omejitev dveh let je bila določena v času priprave 
Uredbe 1576/89.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Ria Oomen-Ruijten in Albert Jan Maat

Predlog spremembe 183
Člen 22, točka (c)

(c) za odstopanje od nekaterih določb te 
uredbe v ustrezno utemeljenih primerih.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Čeprav je postopek odbora primeren za sprejetje izvedbenih določb in vsakršnih prehodnih 
določb, je za popolno ali delno opustitev uredbe kot take vseeno potreben parlamentarni 
nadzor. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 184
Priloga I, točka 1 a (novo)

1a. Zaokrožitev okusa ali izboljšanje: 
tradicionalna uporaba proizvodov iz točke 1 
Priloge I o sladkanju do največ 2 %, da bi 
žgane pijače dobile svoje končne 
značilnosti brez poseganja posebne 
zakonodaje države članice, sprejete pred 
začetkom izvajanja uredbe 1576/89.

Or. fr

Obrazložitev

Opredelitev o izboljšanju proizvoda na koncu proizvodnega cikla je potrebna zaradi 
ohranitve tradicionalnih načinov proizvodnje vseh žganih pijač.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 185
Priloga I, točka 8 a (novo)

8a. Zaokrožitev končnega okusa 
Zaokrožitev končnega okusa pomeni 
tradicionalno uporabo proizvodov, 
navedenih v točki 1 te Priloge, v količinah, 
določenih za posamezne žgane pijače v 
temu namenjenih opredelitvah v Prilogi II z 
namenom, da se doseže končni značilni 
okus.

Or. pl

Obrazložitev

Zaokrožitev končnega okusa je postopek, ki se tradicionalno uporablja v proizvodnji 
nekaterih žganih pijač. Ločiti je treba med zaokrožitvijo končnega okusa in sladkanjem. 
Tehnika se po tradiciji uporablja v proizvodnji žganih pijač, kot so žganje iz vina, brandy in 
vodka.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 186
Priloga I, točka 13

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 187
Priloga I, točka 16

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 188
Priloga II, kategorija A, naslov

Kategorija A: Žganja Žganja

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja sklica na kategorijo A v naslovu za kategorije od 
1 do 12, kar izhaja iz črtanja treh kategorij v členu 3.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Jean-Claude Fruteau

Predlog spremembe 189
Priloga II, kategorija A, točka 1

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

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

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

2) žgana pijača, pridobljena izključno z 
alkoholnim vretjem in destilacijo soka 
sladkornega trsa, ki ima aromo, značilno za 
rum, in vsebuje najmanj 225 gramov 
hlapljivih snovi na hektoliter, računano na 
100 vol % alkohola. To žganje se lahko 
prodaja z navedbo "kmetijski"kot dopolnilo 
k poimenovanju "rum", ki ga spremlja še 
geografska označba enega od francoskih 
prekomorskih departmajev, kot je navedeno 
v kategoriji 1 Priloge III.

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

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

c) Rum ne vsebuje dodanega etanola 
kmetijskega porekla.

c) Rum ne vsebuje dodanega etanola 
kmetijskega porekla, razredčenega ali 
nerazredčenega, ali (kljub mešanicam) 
dodanega destilata kmetijskega porekla.

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

d) Rum ne sme biti aromatiziran.

d a) Rum sme vsebovati le toliko 
karamelnega sladkorja, kolikor je potrebno 
za prilagoditev barve staranih in/ali 
izboljšanih proizvodov.

e) Besedi "traditionnel" se lahko doda 
geografske označbe, omenjene v točki 1

e) Besedi "traditionnel" se lahko doda 
geografske označbe, omenjene v kategoriji 1
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Priloge III, če je rum proizveden z 
destilacijo do največ 80 vol %, po 
alkoholnem vretju surovin, ki dajejo alkohol 
in izvirajo izključno iz zadevnega kraja 
proizvodnje. Imeti morajo 225 gramov ali 
več hlapljivih snovi na hektoliter, računano 
na 100 vol % alkohola, ter ne smejo biti 
sladkane ali aromatizirane. Uporaba besede 
"traditionnel" ne prepreči uporabe izrazov 
"iz proizvodnje sladkorja" ali "kmetijsko", ki 
sta lahko dodana poimenovanju "rum".

Priloge III, če je rum proizveden z 
destilacijo do največ 90 vol %, po 
alkoholnem vretju surovin, ki dajejo alkohol 
in izvirajo izključno iz zadevnega kraja 
proizvodnje. Rum mora imeti 225 gramov 
ali več hlapljivih snovi na hektoliter, 
računano na 100 vol % alkohola, ter ne sme 
biti sladkan. Uporaba besede "traditionnel" 
ne prepreči uporabe izrazov "iz proizvodnje 
sladkorja" ali "kmetijsko", ki sta lahko 
dodana prodajnim poimenovanjem "rum" 
in geografskim označbam.

Ta določba v nobenem primeru ne vpliva na 
uporabo besede "traditionnel" za vse 
proizvode, za katere ta določba, glede na 
njihova posebna merila, ne velja.

Ta določba v nobenem primeru ne vpliva na 
uporabo besede "traditionnel" za vse 
proizvode, za katere ta določba, glede na 
njihova posebna merila, ne velja.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je še naprej zaščititi označbi "kmetijski rum" in "tradicionalni rum", ki omogočata 
potrošniku takojšnje prepoznavanje kakovostnih proizvodov. Zato je treba prepovedati 
splošno dovoljevanje dodajanja etanola ali aromatičnih snovi, ne glede na to, ali se 
uporabljajo naravne ali naravnim enake aromatične snovi. Le tako je možno zagotoviti 
proizvod najvišje kakovosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 190
Priloga II, kategorija A, točka 1, točka (a), odstavek 2

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

2) Žgana pijača, pridobljena izključno z 
alkoholnim vretjem in destilacijo soka 
sladkornega trsa, ki ima aromo, značilno za 
rum, in vsebuje najmanj 225 gramov
hlapljivih snovi na hektoliter, računano na 
100 vol % alkohola. To žganje se lahko 
prodaja z navedbo "kmetijski" kot 
dopolnilo k poimenovanju "rum", ki ga 
spremlja še geografska označba enega od 
francoskih prekomorskih departmajev, kot 
je navedeno v kategoriji 1 Priloge III.

Or. fr
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Obrazložitev

Treba je še naprej zaščititi označbi "kmetijski rum" in "tradicionalni rum", ki omogočata 
potrošniku takojšnje prepoznavanje kakovostnih proizvodov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Giuseppe Castiglione in Amalia Sartori

Predlog spremembe 191
Priloga II, kategorija A, točka 1, točka (d)

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

d) Z izjemo "snovi za izboljšavo" se ruma 
ne sme aromatizirati.

Or. it

Obrazložitev

Enako kot "brandy" se tudi rum "izboljšuje" v lesenih sodih od 6 mesecev do treh let, 
"starani" rum celo dlje. Ta postopek daje enoten okus zaradi hranjenja ruma v lesenih sodih. 
Treba je dovoliti dodajanje "snovi za izboljšavo", torej naravnih arom, ki izvirajo iz lesa. 
Snovi za izboljšavo kljub temu, da ne prevladajo pri okusu, omogočajo, da ima rum enotne 
organoleptične značilnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 192
Priloga II, kategorija A, točka 5, točka (d)

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

d) Brandy or Weinbrand ni aromatiziran. 
To ne izključuje tradicionalnih metod 
proizvodnje.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba aromatičnih snovi za končno zaokrožitev tradicionalnih organoleptičnih značilnosti 
pijače Brandy ali Weinbrand je starodavna praksa. Teh tradicionalnih metod proizvodnje se 
pri pijači Brandy ali Weinbrand ne bo postavljalo pod vprašaj.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 193
Priloga II, kategorija A, točka 1, točka (d a) (novo)

d a) Rum sme vsebovati le toliko 
karamelnega sladkorja, kolikor je potrebno 
za prilagoditev barve staranih in/ali 
izboljšanih proizvodov.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je še naprej zaščititi označbi "kmetijski rum" in "tradicionalni rum", ki omogočata 
potrošniku takojšnje istovetenje kakovostnih proizvodov. Zato je treba prepovedati splošno 
dovoljevanje dodajanja etanola ali aromatičnih snovi, ne glede na to, ali se uporabljajo 
naravne ali naravnim enake aromatične snovi. Le tako je možno zagotoviti proizvod najvišje 
kakovosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 194
Priloga II, kategorija A, točka 1, točka (e), odstavek 1

e) Besedi "traditionnel" se lahko doda 
geografske označbe, omenjene v točki 1
Priloge III, če je rum proizveden z 
destilacijo do največ 80 vol %, po 
alkoholnem vretju surovin, ki dajejo alkohol 
in izvirajo izključno iz zadevnega kraja 
proizvodnje.  Imeti morajo 225 gramov ali 
več hlapljivih snovi na hektoliter, računano 
na 100 vol % alkohola, ter ne smejo biti 
sladkane ali aromatizirane. Uporaba besede 
"traditionnel" ne prepreči uporabe izrazov 
"iz proizvodnje sladkorja" ali "kmetijsko", ki 
sta lahko dodana poimenovanju "rum".

e) Besedi "traditionnel" se lahko doda 
geografske označbe, omenjene v kategoriji 1
Priloge III, če je rum proizveden z 
destilacijo do največ 90 vol %, po 
alkoholnem vretju surovin, ki dajejo alkohol 
in izvirajo izključno iz zadevnega kraja 
proizvodnje. Rum mora imeti 225 gramov 
ali več hlapljivih snovi na hektoliter, 
računano na 100 vol % alkohola, ter ne sme 
biti sladkan. Uporaba besede "traditionnel" 
ne prepreči uporabe izrazov "iz proizvodnje 
sladkorja" ali "kmetijsko", ki sta lahko 
dodana prodajnim poimenovanjem "rum" 
in geografskim označbam.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je še naprej zaščititi označbi "kmetijski rum" in "tradicionalni rum", ki omogočata 
potrošniku takojšnje prepoznavanje kakovostnih proizvodov. Zato je treba prepovedati 
splošno dovoljevanje dodajanja etanola ali aromatičnih snovi, ne glede na to, ali se 
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uporabljajo naravne ali naravnim enake aromatične snovi. Le tako je možno zagotoviti 
proizvod najvišje kakovosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 195
Priloga II, kategorija A, točka 2, točka (c)

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, da se viskiju v skladu z obstoječimi določbami iz Uredbe 1576/89 in Uredbe 
1014/90 ne sme dodati destilata.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 196
Priloga II, kategorija A, točka 2, točka (d)

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe jasno določa, da viski ne sme biti "zaokrožen" – dodajanje sladkorja z 
zaokrožanjem okusa ni tradicionalna praksa. Te nejasnosti je treba nujno odpraviti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Carmen Fraga Estévez in Pilar Ayuso

Predlog spremembe 197
Priloga II, kategorija A, točka 3, točka (e)

(e) Da bi lahko žitno žganje označili kot 
„žitni brandy“, mora biti dobljeno z 

(e) Da bi lahko žitno žganje označili kot 
takšno, mora biti dobljeno z destilacijo do 
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destilacijo do največ 95 vol % alkohola iz 
fermentirane žitne drozge in mora imeti 
organoleptične lastnosti, ki izhajajo iz 
uporabljenih surovin.

največ 95 vol % alkohola iz fermentirane 
žitne drozge in mora imeti organoleptične 
lastnosti, ki izhajajo iz uporabljenih surovin.

Or. es

Obrazložitev

Izraz "brandy" mora ostati omejen na žgane pijače, pridobljene iz žganja iz vina, z namenom 
da se ne zavaja potrošnikov in da se zaogtovi popolno usklajenost z opredelitvijo pijače 
brandy, ki bo podana v bodoči uredbi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 198
Priloga II, kategorija A, točka 5, točka (c)

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

c) Brez poseganja v točko (a)(1), Brandy ali 
Weinbrand ne vsebuje dodanega etanola ali 
drugega destilata kmetijskega porekla.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 199
Priloga II, kategorija A, točka 5, točka (c)

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

(c) Brez poseganja v točko (a)(1), Brandy 
ali Weinbrand ne vsebuje dodanega etanola 
ali drugega destilata kmetijskega porekla.

Or. en

Obrazložitev

Splošni člen, ki bi vseboval vse dovoljene prakse za žganja (kot je opisano v prejšnjem 
predlogu spremembe), bi pomenil, da v opredelitvi pijače Brandy omemba aromatiziranja ni 
potrebna (ker ni prepovedano, je torej dovoljeno).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 200
Priloga II, kategorija A, točka 5, točka (d)

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe točke (c).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 201
Priloga II, kategorija A, točka 6, točka (d)

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

(d) Za pripravo žganja iz grozdnih tropin ali 
grozdnega tropinovca se lahko uporabljajo 
samo naravne snovi in pripravki, kakor je 
opredeljeno v členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS. Kombinirana 
destilacija grozdnih tropin s prisotnimi 
semeni aromatičnih rastlin janeža in 
koromača, ki je običajna praksa v 
nekaterih območjih EU, ni aromatizacija. 

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 202
Priloga II, kategorija A, točka 11, točka (e)

(e) Ime, pod katerim se prodaja Hefebrand, 
se lahko dopolni z imenom uporabljene 
osnovne surovine.

(e) Ime, pod katerim se prodaja Hefebrand, 
je treba dopolniti z imenom uporabljene 
osnovne surovine.

Or. de
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Obrazložitev

Osnovno surovino je treba navesti, da je potrošnik obveščen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 203
Priloga II, kategorija B, naslov

Kategorija B: Posebne žgane pijače Posebne žgane pijače

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja sklica na kategorijo B v naslovu za kategorije od 
13 do 45, kar izhaja iz črtanja treh kategorij v členu 3.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 204
Priloga II, kategorija B, točka 13, odstavek 1

1) proizvedena z maceracijo, z najnižjim 
deležem 100 kilogramov sadja na 20 litrov s 
100 vol % alkohola, nekaterega jagodičja in 
drugega sadja, kot so maline, robidnice, 
borovnice in druge, delno fermentirane ali 
nefermentirane, v etanolu kmetijskega 
porekla ali v žganju ali v destilatu, ki ji sledi 
destilacija.

1) proizvedena izključno z maceracijo, z 
najnižjim deležem 100 kilogramov sadja na 
20 litrov s 100 vol % alkohola, nekaterega 
jagodičja in drugega sadja, kot so maline, 
robidnice, borovnice in druge, delno 
fermentirane ali nefermentirane, v etanolu 
kmetijskega porekla ali v žganju ali v 
destilatu, ki ji sledi destilacija.

Or. fr

Obrazložitev

Dodani izraz "izključno " omogoča ohranjanje tradicije teh žganj in ščiti proizvod pred 
barvili, sladkanjem ali izboljšanjem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 205
Priloga II, kategorija B, točka 16, točka (a)
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(a) Žganje iz encijana, proizvedeno iz 
destilata encijana, dobljenega s fermentacijo 
korenine encijana z ali brez dodatka etanola 
kmetijskega porekla.

(a) Žganje iz encijana, proizvedeno iz 
destilata encijana, dobljenega s fermentacijo 
korenine encijana z ali brez dodatka etanola 
kmetijskega porekla in/ali sadnega destilata 
in/ali sadnega žganja.

Or. de

Obrazložitev

Zlasti v alpskem prostoru se za razredčevanje destilata encijana namesto etanola uporablja 
sadni destilat (npr. jabolčno žganje). Ker je žganje iz encijana izrazitega okusa, ta prekrije 
okus žganja, uporabljenega za razredčevanje. Sprememba je potrebna, ker je razredčevanje s 
sadnimi destilati standardni in tradicionalni postopek v mnogih majhnih žganjarnah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 206
Priloga II, kategorija B, točka 16 a (novo)

16a. Meisterwurz 
(a) Meisterwurz je žgana pijača, 
proizvedena iz destilata korenin jaščarice 
(peucedanum ostruthium), maceriranih v 
maceratu koščičastega sadja, z ali brez 
dodatka etanola kmetijskega porekla in/ali 
sadnih destilatov.
b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
Meisterwurzu je 37,5 %. 
c) Meisterwurz ne sme biti aromatiziran.

Or. de

Obrazložitev

Žganjarji v alpskih deželah že od nekdaj izdelujejo „Meisterwurz” po tem postopku, ki ga je 
treba zaradi ohranjanja kakovosti upoštevati kot tradicionalni postopek.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 207
Priloga II, kategorija B, točka 17, točka (a)



PE 378.844v01-00 54/81 AM\633686SL.doc

SL

(a) Žgane pijače z aromo brinja so alkoholne 
pijače, proizvedene z aromatiziranjem 
etanola kmetijskega porekla in/ali žitnega 
žganja in/ali žitnega destilata z brinovimi 
jagodami (juniperus communis).

(a) Žgane pijače z aromo brinja so alkoholne 
pijače, proizvedene z aromatiziranjem 
etanola kmetijskega porekla in/ali žitnega 
žganja in/ali žitnega destilata in/ali sadnega 
destilata in/ali sadnega žganja z brinovimi 
jagodami (juniperus communis).

Or. de

Obrazložitev

Etanol kmetijskega porekla in/ali žitno žganje in/ali žitni destilat z brinovimi jagodami se že 
lahko dodaja žganim pijačam z aromo brinja. Dovoliti je treba tudi uporabo sadnih 
destilatov. Sprememba je potrebna, ker je maceracija brinja v sadnih destilatih v mnogih 
majhnih žganjarnah standardni in tradicionalni postopek, končni proizvod pa ima tako močan 
okus po brinju, da okus prvotnega destilata ni več prepoznaven.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Carmen Fraga Estévez in Pilar Ayuso

Predlog spremembe 208
Priloga II, kategorija B, točka 17, točka (d)

(d) Žgane pijače z aromo brinja se lahko 
prodajajo pod imeni „Wacholder“, 
„ginebra“, ali „genebra“.

(d) Žgane pijače z aromo brinja se lahko 
prodajajo pod imeni „Wacholder“, 
„genevere“, ali „genebra“.

Or. es

Obrazložitev

Izraz "ginebra" mora biti omejen na pijačo, ki je opredeljena v odstavku 18 Priloge II k 
predlogu, njena vsebnost alkohola pa mora biti precej višja (vol. 37,5 %). Sicer bi to lahko 
povzročilo zmedo med španskimi potrošniki, saj se izraz "ginebra" v uporablja le v Španiji in 
ima povsem enak pomen kot izraz "gin". Poleg tega bi lahko predlog Komisije povzročil 
nelojalno konkurenco, saj bi morali proizvajalci pijače "gin" (katerih proizvodi morajo imeti 
vsaj vol. 37,5 %) na španskem trgu delovati skupaj s proizvajalci pijače "ginebra" – proizvod, 
pri katerem je zahtevana vsebnost alkohola le vol. 15 %.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 209
Priloga II, kategorija B, točka 20 (a), točke 1 - 4

(1) ki se pridobiva izključno iz etanola 
kmetijskega porekla z največjo vsebnostjo 

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

metanola, ki ne presega 5 gramov na 
hektoliter alkohola s 100 vol %, ki se 
aromatizira izključno z redestilacijo v 
tradicionalnih destilarnah etanola v 
navzočnosti vseh uporabljenih naravnih 
rastlinskih snovi,

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

(3) katerega destilat vsebuje vsaj 70 vol % 
alkohola,

(3) katerega destilat vsebuje vsaj 70 vol % 
alkohola,

(4) kjer mora morebitni pozneje dodani 
etanol izhajati izključno iz enakih surovin,

(4) kjer mora biti morebitni pozneje dodani 
etanol kmetijskega porekla v skladu z 
značilnostmi, naštetimi v Prilogi I(3), toda z 
največjo vsebnostjo metanola, ki ne presega 
5 gramov na hektoliter alkohola s 100 vol. 
%,

(5) ki ne vsebuje dodanih sladil ali barvil, (5) ki ne vsebuje dodanih sladil, ki presegajo 
0,1 grama sladkorjev na liter končnega 
proizvoda, ali barvil,

(6) ki ne vsebuje dodanih sestavin razen 
vode.

(6) ki ne vsebuje dodanih sestavin razen 
vode.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana opredelitev preureja predlagano besedilo Komisije, da bi postalo bolj jasno. 
Dodatno besedilo pri točki 4 dovoljuje dodajanje sladkorja za namene ugotavljanja pristnosti, 
ki industriji omogoča preprečevanje goljufij in ponarejanja proizvodov.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone in Inese 
Vaidere

Predlog spremembe 210
Priloga II, Točka 29

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

a) Vodka je žgana pijača, izdelana iz etanola 
iz žita, krompirja in/ali melase iz sladkorne 
pese:

(1) proizvedena s fermentacijo kmetijskih 
surovin s kvasom,

(1) proizvedena s fermentacijo žita, 
krompirja ali melase iz sladkorne pese s 
kvasom,
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(2) ali z destilacijo in/ali rektifikacijo, tako 
da so selektivno zmanjšane organoleptične 
lastnosti uporabljenih surovin in stranskih 
proizvodov, ki nastanejo pri fermentaciji.

- destilirana in/ali rektificirana do 
najmanjšega volumenskega deleža 
alkohola 96,0 % tako da so selektivno 
zmanjšane organoleptične lastnosti 
uporabljenih surovin in stranskih 
proizvodov, ki nastanejo pri fermentaciji, in 
v kateri so najvišje vrednosti ostanka enake 
tistim iz Priloge I za etanol, z razliko, da 
ostanek metanola v končnem proizvodu ne 
preseže meje 30 gramov na hektoliter 
čistega alkohola.

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

Temu procesu lahko sledi enakovredna 
obdelava, vključno z obdelavo z aktivnim 
ogljem, zato da pijača pridobi posebne 
organoleptične lastnosti,

Največja vrednost ostanka mora biti taka, 
kot je določeno v Prilogi I za etanol, razen 
da ostanek metanola v končnem proizvodu 
ne sme presegati 10 gramov na hektoliter 
čistega alkohola.
(b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
vodki je 37,5%.

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Vodko se tradicionalno proizvaja iz žita, krompirja in/ali melase iz sladkorne pese, zato je 
ključnega pomena, da se jo zaščiti tako, kot druge vrste žganih pijač, kot so rum ali viski itd. 
Takšna opredelitev bo prispevala k ohranitvi kakovostnih standardov za to pomembno 
kategorijo žganih pijač EU.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Andres Tarand in Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 211
Priloga II, Točka 29

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

a) Vodka je žgana pijača, izdelana iz etanola 
iz žita, krompirja in/ali melase iz sladkorne 
pese:

(1) proizvedena s fermentacijo kmetijskih 
surovin s kvasom,

(1) proizvedena s fermentacijo žita, 
krompirja ali melase iz sladkorne pese s 
kvasom,

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

- destilirana in/ali rektificirana do 
najmanjšega volumenskega deleža 
alkohola 96,0 % tako da so selektivno 
zmanjšane organoleptične lastnosti 
uporabljenih surovin in stranskih 
proizvodov, ki nastanejo pri fermentaciji, in 
v kateri so najvišje vrednosti ostanka enake 
tistim iz Priloge I za etanol, z razliko, da 
ostanek metanola v končnem proizvodu ne 
preseže meje 30 gramov na hektoliter 
čistega alkohola.

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

Temu procesu lahko sledi enakovredna 
obdelava, vključno z obdelavo z aktivnim 
ogljem, zato da pijača pridobi posebne 
organoleptične lastnosti,

Največja vrednost ostanka mora biti taka, 
kot je določeno v Prilogi I za etanol, razen 
da ostanek metanola v končnem proizvodu 
ne presega 10 gramov na hektoliter čistega 
alkohola.
(b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
vodki je 37,5%.

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Vodko se tradicionalno proizvaja iz žita, krompirja in/ali melase iz sladkorne pese, zato je 
ključnega pomena, da se jo zaščiti tako, kot druge vrste žganih pijač, kot so rum ali viski itd. 
Izbira sestavin vpliva na organoleptične značilnosti (okus), zato morajo biti te omejene na 
žito, krompir in melase iz sladkorne pese.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter 
Olajos, Anders Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 212
Priloga II, Točka 29, točka (a), uvodni del in odstavek 1

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

(a) Vodka je žgana pijača, izdelana iz 
etanola iz žita, krompirja in/ali melase iz 
sladkorne pese:

(1) proizvedena s fermentacijo kmetijskih 
surovin s kvasom,

1) proizvedena s fermentacijo žita, 
krompirja in/ali melase iz sladkorne pese s 
kvasom,

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k Prilogi II, točka 29, ki ga vlagata Andres Tarand in 
Genowefa Grabowska.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 213
Priloga II, Točka 29

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

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

1) proizvedena s fermentacijo kmetijskih 
surovin s kvasom,

1) proizvedena s fermentacijo žita, 
krompirja ali melase iz sladkorne pese s 
kvasom,

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

selektivno zmanjšane organoleptične 
lastnosti uporabljenih surovin in stranskih 
proizvodov, ki nastanejo pri fermentaciji.

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

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

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

Največja vrednost ostanka mora biti taka, 
kot je določeno v Prilogi I za etanol, razen 
da ostanek metanola v končnem proizvodu 
ne sme presegati 15 gramov na hektoliter 
čistega alkohola.

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

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

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

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

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

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

Or. pl

Obrazložitev

Cilj omejitve seznama surovin, ki se uporabljajo pri proizvodnji vodke, na žita, krompir ali 
melaso iz sladkorne pese, je, ohranjati obstoječo visoko raven kakovosti in dobro ime vodke 
ter zagotoviti, da se bo tradicionalni, več sto let star proizvodni postopek še naprej 
uporabljal. Zgornja opredelitev se nanaša na okoli 96 odstotkov vodke, ki je trenutno na voljo 
na trgih EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Liam Aylward

Predlog spremembe 214
Priloga II, kategorija B, točka 29
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(a) Vodka je žgana pijača, izdelana iz 
etanola kmetijskega porekla:

(a) Vodka je žgana pijača, izdelana iz 
etanola kmetijskega porekla, proizvedena s 
fermentacijo:

(1) proizvedena s fermentacijo kmetijskih 
surovin s kvasom,

(1) žita, krompirja in/ali melase, ali
(2) drugih kmetijskih surovin s kvasom,

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

destilirana in rektificirana, tako da so 
selektivno zmanjšane organoleptične 
lastnosti uporabljenih surovin in stranskih 
proizvodov, ki nastanejo pri fermentaciji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(d) Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES 
imajo opis, predstavitev in etiketiranje 
vodke, proizvedene iz surovin razen žita, 
krompirja in melase, v istem vidnem polju, 
kot je prodajno poimenovanje, navedbo 
„destilirano iz ...“, dopolnjeno s
surovinami, uporabljenimi za proizvodnjo 
etanola kmetijskega porekla.  Etiketiranje se 
izvede v skladu z Direktivo 2000/13/ES. 
Črke ne smejo biti večje kot polovica in ne 
manjše od ene tretjine velikosti črk, 
uporabljenih za prodajno poimenovanje.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bi nadomestil predlog spremembe 40, ki ga je vložil poročevalec in je 
sestavljen iz dveh delov.
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Najprej začrta jasno razliko med vodko, proizvedeno iz žita, krompirja, sladkorne pese ali 
sladkornega trsa, in vodko, narejeno iz drugih surovin.  Ta predlog spremembe vključuje 
sladkorni trs na seznam surovin v členu 1(a) glede na to, da bi bila nevključitev v nasprotju s 
pravili STO.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 215
Priloga II, kategorija B, točka 29

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

(a) Vodka je žgana pijača, izdelana iz 
etanola kmetijskega porekla, proizvedena s 
fermentacijo:

(1) proizvedena s fermentacijo kmetijskih 
surovin s kvasom,

(1) žita, krompirja in/ali melase, ali
(2) drugih kmetijskih surovin s kvasom,

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

destilirana in rektificirana, tako da so 
selektivno zmanjšane organoleptične 
lastnosti uporabljenih surovin in stranskih 
proizvodov, ki nastanejo pri fermentaciji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(d) Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES 
imajo opis, predstavitev in etiketiranje 
vodke, proizvedene iz surovin razen žita, 
krompirja in melase, v istem vidnem polju, 
kot je prodajno poimenovanje, navedbo 
„destilirano iz ...“, dopolnjeno s
surovinami, uporabljenimi za proizvodnjo 
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prodajno poimenovanje. etanola kmetijskega porekla.  Etiketiranje je 
v skladu z Direktivo 2000/13/ES. Črke ne 
smejo biti večje kot polovica in ne manjše 
od ene tretjine velikosti črk, uporabljenih za 
prodajno poimenovanje.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bi nadomestil predlog spremembe 40, ki ga je vložil poročevalec in je 
sestavljen iz dveh delov.

Najprej začrta jasno razliko med vodko, proizvedeno iz žita, krompirja, sladkorne pese ali 
sladkornega trsa, in vodko, narejeno iz drugih surovin.  Ta predlog spremembe vključuje 
sladkorni trs na seznam surovin v členu 1(a) glede na to, da bi bila nevključitev v nasprotju s 
pravili STO.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 216
Priloga II, kategorija B, točka 29

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

a) Vodka je žgana pijača, izdelana iz etanola 
iz žita, krompirja in/ali melase iz sladkorne 
pese:

1) proizvedena s fermentacijo kmetijskih 
surovin s kvasom,

1) proizvedena s fermentacijo žita, 
krompirja ali melase iz sladkorne pese s 
kvasom,

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

- destilirana in/ali rektificirana do 
najmanjšega volumenskega deleža 
alkohola 96,0 % tako da so selektivno 
zmanjšane organoleptične lastnosti 
uporabljenih surovin in stranskih 
proizvodov, ki nastanejo pri fermentaciji, in 
v kateri je najvišja vrednost ostanka 
skladna s tisto iz Priloge I za etilni alkohol, 
z razliko, da ostanek metanola v končnem 
proizvodu ne preseže 10 gramov na 
hektoliter čistega alkohola.

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

Temu procesu lahko sledi enakovredna 
obdelava, vključno z obdelavo z aktivnim 
ogljem, zato da pijača pridobi posebne 
organoleptične lastnosti,

Največja vrednost ostanka mora biti taka, 
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kot je določeno v Prilogi I za etanol, razen 
da ostanek metanola v končnem proizvodu 
ne preseže 10 gramov na hektoliter čistega 
alkohola.
b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
vodki je 37,5%.

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k Prilogi II, kategorija B, točka 29, ki ga je vložil 
Andres Tarand.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 217
Priloga II, kategorija B, točka 29, točka (a), uvodni del

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

a) Vodka je žgana pijača, izdelana iz etanola 
iz žita, krompirja in/ali melase iz sladkorne 
pese:

Or. pl

Obrazložitev

a) Vodka je pijača, ki se po tradiciji izdeluje iz žita, krompirja in/ali melase iz sladkorne pese. 
V skladu s cilji tega predloga uredbe bi morala uživati enako podporo kot druge destilirane 
pijače (npr. rum in viski). To bi koristilo proizvajalcem vodke, predvsem pa porabnikom.
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Gornjo določbo je v svojem mnenju sprejel Odbor EP za kmetijstvo in razvoj podeželja, v 
končni verziji svojega mnenja pa Evropski ekonomski in socialni odbor.  Poleg tega sta 
združenji COPA-COGECA v uradni izjavi podprli potrebo po omejeni opredelitvi izraza 
vodka.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Georgs Andrejevs, Niels Busk in Henrik Lax

Predlog spremembe 218
Priloga II, kategorija B, točka 29, točka (a), uvodni del

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

a) Vodka je žgana pijača, izdelana iz etanola 
iz žita, krompirja in/ali melase iz sladkorne 
pese:

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k Prilogi II, kategorija B, točka 29, ki ga je vložil 
Andres Tarand.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jiří Maštálka

Predlog spremembe 219
Priloga II, kategorija B, točka 29, točka (a)

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

a) Vodka je žgana pijača, izdelana z 
rektifikacijo etanola kmetijskega porekla ali 
z njegovo filtracijo z aktivnim ogljem, ki ji 
morebiti sledi preprosta destilacija ali temu 
enakovredna obdelava, tako da so 
organoleptične lastnosti surovin selektivno 
zmanjšane.

1) proizvedena s fermentacijo kmetijskih 
surovin s kvasom,
2) ali z destilacijo in/ali rektifikacijo, tako 
da so organoleptične lastnosti uporabljenih 
surovin in stranskih proizvodov, ki 
nastanejo pri fermentaciji, selektivno 
zmanjšane. 
Temu procesu lahko sledi redestilacija 
in/ali enakovredna obdelava, vključno z 
obdelavo z aktivnim ogljem, zato da pijača 
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pridobi posebne organoleptične lastnosti.
Največja vrednost ostanka mora biti taka, 
kot je določeno v Prilogi I za etanol, razen 
da ostanek metanola v končnem proizvodu 
ne presega 10 gramov na hektoliter čistega 
alkohola.

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

Or. en

Obrazložitev

Obstoječa opredelitev mora biti z manjšimi spremembami usklajena z Uredbo št. 1576/89. 
Poleg tega člen 5 omogoča vsaki državi članici, da oblikuje strožja pravila glede opisa, 
označevanja, pakiranja in predstavitve žganih pijač, proizvedenih na njenem ozemlju. Ob 
upoštevanju načela subsidiarnosti ponuja dovolj možnosti za zadovoljevanje potreb 
potrošnikov, ugotovljenih v posameznih državah članicah.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Georgs Andrejevs, Niels Busk in Henrik Lax

Predlog spremembe 220
Priloga II, kategorija B, točka 29, točka (a), točka 1

1) proizvedena s fermentacijo kmetijskih 
surovin s kvasom,

1) proizvedena s fermentacijo žita, 
krompirja ali melase iz sladkorne pese s 
kvasom,

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k Prilogi II, kategorija B, točka 29, ki ga je vložil 
Andres Tarand.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Georgs Andrejevs in Henrik Lax

Predlog spremembe 221
Priloga II, kategorija B, točka 29, točka (a), točka 2

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

(2) destilirana in/ali rektificirana do 
najmanjšega volumenskega deleža 
alkohola 96,0 % tako da so selektivno 
zmanjšane organoleptične lastnosti 
uporabljenih surovin in stranskih 
proizvodov, ki nastanejo pri fermentaciji, in 
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v kateri je najvišja vrednost ostanka 
skladna s tisto iz Priloge I za etilni alkohol, 
z razliko, da ostanek metanola v končnem 
proizvodu ne preseže meje 30 gramov na 
hektoliter čistega alkohola.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k Prilogi II, kategorija B, točka 29, ki ga je vložil 
Andres Tarand.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Georgs Andrejevs in Henrik Lax

Predlog spremembe 222
Priloga II, kategorija B, točka 29, točka (a), točka 2, pododstavek 2

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

Temu procesu lahko sledi enakovredna 
obdelava, vključno z obdelavo z aktivnim 
ogljem, zato da pijača pridobi posebne 
organoleptične lastnosti, 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k Prilogi II, kategorija B, točka 29, ki ga je vložil 
Andres Tarand.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Georgs Andrejevs in Henrik Lax

Predlog spremembe 223
Priloga II, kategorija B, točka 29, točka (a), točka 2, pododstavek 3

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

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k Prilogi II, kategorija B, točka 29, ki ga je vložil 
Andres Tarand.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Georgs Andrejevs in Henrik Lax

Predlog spremembe 224
Priloga II, kategorija B, točka 29, točka (d)

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k Prilogi II, kategorija B, točka 29, ki ga je vložil 
Andres Tarand.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jiří Maštálka

Predlog spremembe 225
Priloga II, kategorija B, točka 29, točka (d)

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

(d) Države članice lahko v skladu s členom 
5 določijo strožja ali dodatna pravila o 
opisu, označevanju, pakiranju in 
predstavitvi vodke.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k Prilogi II, točka 29, črka a) Jiříja Maštálke.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Linda McAvan in Riitta Myller

Predlog spremembe 226
Priloga II, kategorija B, točka 29, točka (d)

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

(d) Brez vpliva na Direktivo 2000/13/ES 
vsebujejo opis, predstavitev ali etiketiranje 
vodke, ki ni proizvedena iz krompirja, 
žitaric ali melase, v istem vidnem polju, kot 
je prodajno poimenovanje, navedbo 
„proizvedeno iz....“, dopolnjeno s surovino,
uporabljeno za proizvodnjo etanola 
kmetijskega porekla. Etiketiranje je v 
skladu z Direktivo 2000/13/ES. Črke ne 
smejo biti večje kot polovica in ne manjše 
od ene tretjine velikosti črk, uporabljenih za 
prodajno poimenovanje.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k Prilogi II, kategorija B, točka 29, ki ga je vložil 
Andres Tarand.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 227
Priloga II, kategorija B, točka 29, točka (d)

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

(d) Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES 
vključujejo opis, predstavitev ali etiketiranje 
vodke, ki ni bila proizvedena iz krompirja, 
žit ali melase, v istem vidnem polju, kot je 
prodajno poimenovanje, besede 
„proizvedeno iz....“, skupaj s surovino,
uporabljeno za proizvodnjo etanola
kmetijskega porekla. Etiketiranje je 
usklajeno z določbami Direktive 
2000/13/ES. Črke ne smejo biti manjše od
dveh tretjin velikosti črk, uporabljenih za 
prodajno poimenovanje.

Or. de
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Obrazložitev

Vodko, proizvedeno iz žit, krompirja in melase, lahko opišemo kot tradicionalni izdelek, zato 
ne bi smel vsebovati dodatnih sestavin. Ker se lahko etanol v vodki pridobiva tudi iz drugih 
kmetijskih izdelkov, je treba uporabljenega navesti, da bo potrošnik lažje razbral, kakšno 
vodko kupuje.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Carmen Fraga Estévez in Pilar Ayuso

Predlog spremembe 228
Priloga II, kategorija B, točka 31, točka (b), odstavek 1

(d) Pri predstavitvi likerjev, proizvedenih v 
Skupnosti z uporabo etanola kmetijskega
porekla, se lahko za ponazoritev 
tradicionalnih metod proizvodnje 
uporabljajo naslednji sestavljeni izrazi:

(d) Pri predstavitvi likerjev, proizvedenih v 
Skupnosti z uporabo etanola iz vina, se 
lahko za ponazoritev tradicionalnih metod 
proizvodnje uporabljajo naslednji sestavljeni 
izrazi:

Or. es

Obrazložitev

Izraz "brandy" mora ostati omejen na žgane pijače, pridobljene iz žganja iz vina, z namenom 
da se ne zavaja potrošnikov in da se zaogtovi popolno usklajenost z opredelitvijo pijače 
brandy, ki bo podana v bodoči uredbi.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alessandro Foglietta, Sergio Berlato in Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 229
Priloga II, kategorija B, točka 40, točka (a)

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

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

Or. en

Obrazložitev

V angleškem besedilu opredelitve 'nocino' je napaka, in sicer v navedbi, da se proizvod 
pridobiva z maceracijo in /ali destilacijo celih orehov in ne samo jedrc. (Ne zadeva slovenske 
različice). Poleg tega je napačno črkovano znanstveno ime za oreh. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 230
Priloga II, kategorija B, točka 40, točka (a)

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

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

Or. en

Obrazložitev

V angleškem besedilu opredelitve 'nocino' je napaka, in sicer v navedbi, da se proizvod 
pridobiva z maceracijo in /ali destilacijo celih orehov in ne samo jedrc. (Ne zadeva slovenske 
različice).  Gre tudi za napačno črkovanje (Juglans in ne Jugians).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 231
Priloga II, kategorija B, točka 41, točka (c)

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

c) Za pripravo jajčnega likerja ali pijače 
advocaat ali avocat ali Advokat se ne smejo 
uporabljati posušeni jajčni proizvodi.

Or. de

Obrazložitev

Da ne bi bilo treba uporabiti barvil, kot je beta karotin, se uporablja samo čisti jajčni 
rumenjak (brez sledi beljaka). Pri proizvodnji kakovostnih izdelkov po tradicionalnih 
postopkih je treba prepovedati uporabo posušenih jajčnih proizvodov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Ria Oomen-Ruijten in Albert Jan Maat

Predlog spremembe 232
Priloga II, kategorija B, točka 44 a (novo)
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44a. 'Vruchtenjenever' ali ‘Jenever met 
vruchten’
(a) 'Vruchtenjenever' ali 'Jenever met 
vruchten' je liker ali druga žgana pijača, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. pijača se pridobiva z aromatiziranjem 
pijače 'jenever' s sadjem ali rastlinami 
in/ali deli sadja ali rastlin ali z dodajanjem 
sadnega soka in/ali destilatov sadja ali 
rastlin ali destilatov koncentriranih arom, 
izločenih iz sadja ali rastlin; 
2. lahko se jo dodatno aromatizira z 
naravnimi in/ali naravnim enakimi 
aromami;
3. pijača je lahko sladkana;
4. pijača ima organoleptične lastnosti 
uporabljenega sadja;
- z najmanjšim volumenskim deležem 
alkohola 20 %.
Ime uporabljenega sadja lahko nadomesti 
besedo 'vruchten'.

Or. nl

Obrazložitev

Opredelitev za 'vruchtenjenever' je treba obdržati (glej prilogo k Uredbi (ES) št. 1014/90), saj 
značilnosti te pijače niso povsem enake značilnostim pijače 'jenever'. Vruchtenjenever zato ni 
proizvod z imenom, katerega zaščita je zajamčena z geografsko označbo za jenever, navedeno 
v Prilogi III.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 233
Priloga II, kategorija B, točka 45, točka (a)

a) Topinambur je žgana pijača, proizvedena 
izključno s fermentacijo laške repe 
(Helianthus tuberosus L.).

a) Topinambur je žgana pijača, proizvedena 
izključno s fermentacijo in destilacijo laške 
repe (Helianthus tuberosus L.), ki vsebuje 
izključno volumenski delež alkohola, nižji 
od 85 %.

Or. de
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Obrazložitev

Ker imamo opraviti z žganjem, je navečji volumenski delež alkohola, ki se lahko proizvede pri 
destilaciji, 86 %.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 234
Priloga II, kategorija C, naslov

Kategorija C: Druge žgane pijače Druge žgane pijače

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja sklicevanja na kategorijo C v naslovu za 
kategoriji 46 a in b, kar izhaja iz črtanja treh kategorij v členu 3.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 235
Priloga II, kategorija C, točka 2

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

45a. Rum-Verschnitt proizvajajo v Nemčiji z 
mešanjem ruma in alkohola. Najnižji delež 
alkohola 5%, ki ga vsebuje končni proizvod, 
mora izhajati iz ruma. Pri označevanju in 
predstavljanju proizvoda Rum-Verschnitt
mora biti beseda Verschnitt v opisu, 
predstavitvi ali oznaki v črkah iste vrste, 
velikosti in barve in v isti vrstici kot beseda 
„Rum“, pri steklenicah pa na sprednji 
oznaki. Kjer se ta proizvod prodaja zunaj 
nemškega trga, mora biti njegova alkoholna 
sestava navedena na oznaki.

Or. en

(Besedilo o stolpcu iz Priloge II, kategorija C, odstavek 2)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja treh kategorij v členu 3.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 236
Priloga II, kategorija C, točka 3

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

45b. Slivovice je proizvedena na Češkem in 
pridobljena z dodatkom največjega 
volumenskega deleža 30 % etanola 
kmetijskega porekla slivovemu destilatu 
pred končno destilacijo.   Ta proizvod se 
mora opisati kot „žgana pijača“ in lahko 
uporablja ime Slivovice v istem vidnem 
polju na nalepki spredaj.   Če se ta češka 
Slivovica trži v Skupnosti, mora biti na 
nalepki označena njena alkoholna sestava. 
Ta določba ne vpliva na uporabo imena 
Slivovice za sadna žganja v skladu s
kategorijo 9.

Or. en

(Besedilo o stolpcu iz Priloge II, kategorija C, odstavek 3)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja treh kategorij v členu 3.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 237
Priloga II, kategorija C, odstavek 1

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

Vse žgane pijače, ki so v skladu z definicijo 
iz člena 1, vendar ne morejo biti vključene v 
kategorije 1 do 45, je treba opisati, 
predstaviti in označiti s prodajno oznako 
„žgana pijača“.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja treh kategorij v členu 3.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 238
Priloga III, točka 1, razpredelnica

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
Ron de Madeira Ron de Madeira

Or. fr

Obrazložitev

Glede na to, da je izraz "traditionnel" opredeljen v točki 1 Priloge II, je nepotrebna njegova 
uporaba pri geografskih označbah.
Treba je predvideti nove geografske označbe, če se želi upoštevati različnost in posebnost 
proizvodnje ruma v francoskih prekomorskih departmajih.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Jean-Claude Fruteau

Predlog spremembe 239
Priloga III, točka 1, razpredelnica

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
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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

Obrazložitev

Glede na to, da je izraz "traditionnel" opredeljen v točki 1 Priloge II, je nepotrebna njegova 
uporaba pri geografskih označbah.

Treba je predvideti nove geografske označbe, če se želi upoštevati različnost in posebnost 
proizvodnje ruma v francoskih prekomorskih departmajih.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Carl Schlyter in Jill Evans

Predlog spremembe 240
Priloga III, točka 2, razpredelnica, vnos 1 a (novo)

Uisge Beatha Albannach/Scotch 
Whisky/škotski viski

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poskuša nuditi izrazu v škotski galščini isto pravno varstvo kot ga 
imata angleška verzija in njena irska istopomenka, ne da bi proizvajalci škotskega viskija zato 
morali uporabljati označevanje v galščini, če tega ne želijo. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 241
Priloga III, točka 2, razpredelnica

Scotch Whisky / Scotch / škotski viski



PE 378.844v01-00 76/81 AM\633686SL.doc

SL

Irish Whisky (irski viski) Irish Whisky (irski viski)
Whisky español Whisky español

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

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

Irish Whiskey (irski viski) Irish Whiskey (irski viski)

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

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

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

Scotch Whisky / Scotch (škotski viski)

Or. en

(vnos drugje)

Obrazložitev

Sedanje določbe je potrebno ohraniti, zato da bo možno geografske označbe pospremiti z 
dodatnimi podatki v skladu s predpisom ustreznega organa zadevne države. Oznaki ‘malt’ in 
‘grain’se ponavadi res uporabljata za škotski viski, vendar nista edina dodatna izraza, ki ju je 
dovoljeno uporabljati. Pomembno je odpraviti nejasnosti, ki so dopuščale uporabo dodatnih 
izrazov za škotski viski; to mora določiti ustrezni organ.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 242
Priloga III, točka 5, razpredelnica, vnosi 3 - 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Brandy Αττικης / Brandy iz Atike
Brandy Πελλοπονησου / Brandy s 
Peloponeza
Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy iz 
osrednje Grčije

Predlog spremembe Parlamenta

Brandy Αττικης / Brandy iz Atike Grčija
Brandy Πελλοπονησου / Brandy s 
Peloponeza

Grčija

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy iz Grčija
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osrednje Grčije

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 243
Priloga III, točka 6, razpredelnica, vnos 34 a (novo)

Τσικουδιά/Tsikoudia                  Grčija

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 244
Priloga III, točka 6, razpredelnica, vnos 35 a (novo)

Tsipouro                 Grčija

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 245
Priloga III, točka 10, razpredelnica, vnos 9 a (novo)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Obrazložitev

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand se proizvaja iz navadnih hrušk in je značilno lokalno, 
kakovostno žganje iz sadja, zato je treba to regionalno žganje označiti z navedbo 
geografskega porekla.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 246
Priloga III, točka 10, razpredelnica, vnos 9 b (novo)
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Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Obrazložitev

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand se proizvaja iz navadnih hrušk in je značilno lokalno, 
kakovostno žganje iz sadja, zato je treba to regionalno žganje označiti z navedbo 
geografskega porekla.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 247
Priloga III, točka 10, razpredelnica, vnos 9 c (novo)

Pregler

Or. de

Obrazložitev

Pregler se proizvaja iz jabolk in hrušk in je značilno lokalno, kakovostno žganje iz sadja iz 
vzhodne Tirolske, zato je treba to regionalno žganje označiti z navedbo geografskega porekla.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 248
Priloga III, točka 23, razpredelnica, vnosi 7 a -7 e (novo)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo iz Mitilene

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo iz Plomarija

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo iz Kalamate

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo iz Trakije

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo iz Makedonije

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 249
Priloga III, točka 31, razpredelnica, vnos 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee      Avstrija Jagertee / Jagatee                        Avstrija

Jägertee                                     Avstrija,
Nemčija                        

Or. de

Obrazložitev

V Aktu o pristopu Avstrije so bili pojmi Jägertee, Jagertee in Jagatee po pomoti pridržani 
izključno za avstrijske izdelke, čeprav ta tradicija obstaja tudi v Nemčiji. V predlogu 
spremembe se odražata privolitev Komisije in dejanska uporaba jezikovnih različic v Nemčiji 
in Avstriji. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 250
Priloga III, točka 31, razpredelnica, vnosi 31 a - 31 d (novo)

Μαστίχα Χίου/Mastika  s Kiosa, Grčija

Κίτρο Νάξου/Kitro z Naksosa

Κουμκουάτ Κέρκυρας

Koum Kouat s Krfa

Τεντούρα/Tentoura

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 251
Priloga III, točka 31, razpredelnica, vnosi od 31 a- 31 d (novo)

Liquore di limoni di Sorrento                         
Italija
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          
...
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Genepi`del Piemonte                                      
...
Genepi`della Val d'Aosta           

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alessandro Foglietta, Sergio Berlato in Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 252
Priloga III, točka 31, razpredelnica, vnosi od 31 a- 31 d (novo)

Liquore di limoni di Sorrento                         
Italija
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          
...
Genepi`del Piemonte                                      
...
Genepi`della Val d'Aosta

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alessandro Foglietta, Sergio Berlato in Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 253
Priloga III, točka 31, razpredelnica, vnos 31 a (novo)

Nocino di Modena Italija

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 254
Priloga III, točka 31, razpredelnica, vnos 31 a (novo)

Nocino di Modena Italija

Or. it
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 255
Priloga III, kategorija C, razpredelnica, vnos 4 a (novo)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Obrazložitev

Wildschönauer Krautinger se proizvaja iz vrste repe, ki jo gojijo v okolici območja 
Wildschönau. Značilno lokalno, kakovostno žganje na tem območju tudi destilirajo in 
proizvajajo, zato je treba to regionalno žganje označiti z navedbo geografskega porekla.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 256
Priloga III, kategorija C, razpredelnica, vnos 4 b (novo)

Krautinger

Or. de

Obrazložitev

Krautinger se proizvaja iz vrste repe in je značilno, lokalno, kakovostno žganje, zato je treba 
to regionalno žganje označiti z navedbo geografskega porekla.


