
PR\620548SL.doc PE 374.473v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

ZAČASNO
2005/0028(COD)

5. 10. 2006

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi in označevanju žganih pijač
(KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

Poročevalec: Horst Schnellhardt

Pripravljavec mnenja (*): Niels Busk, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(*) Okrepljeno sodelovanje med odbori – člen 47 Poslovnika



PE 374.473v02-00 2/50 PR\620548SL.doc

SL

PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Predlogi sprememb zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjen del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpusti v zadevni jezikovni različici). O 
teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi in 
označevanju žganih pijač
(KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0125)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu predložila predlog (C6-0440/2005),

– ob upoštevanju člena 62 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano ter mnenj Odbora 
za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 
(A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1Navedba sklicevanja 1

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

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

Obrazložitev

Predlog uredbe poudarja pomen kmetijskih proizvodov. Njihov pomen je treba tudi v novi 
uredbi upoštevati na podlagi dvojne pravne podlage. Razen tega temelji dosedanja uredba na 
dvojni pravni podlagi (notranjem trgu in kmetijstvu).

  
1 UL C ... /Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
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 
in zaščito nekaterih žganih pijač. Uredbi 
(EGS) št. 1576/89 in (EGS) št. 1014/90 je 
zato treba razveljaviti in ob upoštevanju 
tradicionalnih proizvodnih postopkov 
zamenjati z novo uredbo.

Obrazložitev

Upoštevanje tradicionalnih proizvodnih postopkov je temeljni element nove uredbe in ga je 
treba navesti pri obrazložitvi. Razen tega nova uredba zamenjuje obe veljavni uredbi.

Predlog spremembe 3
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 
kmetijske proizvajalce, proizvajalce in
potrošnike 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 v kmetijskem sektorju, 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.
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Obrazložitev

Predlog uredbe poudarja pomen kmetijskih proizvodov. Njihov pomen je treba upoštevati tudi 
v novi uredbi. Razen tega temelji dosedanja uredba na dvojni pravni podlagi (notranjem trgu 
in kmetijstvu). 

Predlog spremembe 4
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.

(3) Zakonodaja, ki ureja žgane pijače,
mora vsebovati dobro opredeljena merila
proizvodnje in označevanja teh pijač.

Obrazložitev

Načelo uredbe je ohranitev visoke kakovosti vseh žganih pijač. Predlagana kategorizacija v 
kategoriji 1 zajema „najčistejšo obliko proizvodov“. Ta kategorizacija kaže na nižjo kakovost 
obeh drugih kategorij in jo je zato treba izključiti.(3)

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 7

(7) Za zagotovitev visoke ravni kakovosti 
žganih pijač in raznolikosti na tem 
področju morajo imeti države članice 
možnost, da sprejmejo strožja ali dodatna 
pravila poleg tistih, določenih v tej uredbi, 
v zvezi s proizvodnjo, opisom, 
predstavitvijo in zlasti z označevanjem 
žganih pijač, proizvedenih na njihovem 
ozemlju.

(7) Za zagotovitev visoke ravni kakovosti 
žganih pijač in raznolikosti na tem 
področju morajo imeti države članice 
možnost, da sprejmejo strožja ali dodatna 
pravila poleg tistih, določenih v tej uredbi, 
v zvezi s proizvodnjo, opisom, 
predstavitvijo in zlasti z označevanjem 
žganih pijač, proizvedenih na njihovem 
ozemlju, če vodijo določeno politiko 
kakovosti, so združljivi z zakonodajo 
Skupnosti in veljajo za žgane pijače s 
podatki o geografskem izvoru.

Obrazložitev

Če bi bili strožji pravni predpisi poljubno dopustni, bi bilo to v nasprotju s temeljnim 
načelom uredbe, prilagajanjem zakonodaje, neposredno v pravni podlagi člena 95 Pogodbe 
ES.
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Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 12

(12) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

(12) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999, 
kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 
2006/512/ES z dne 17. julija 2006, o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

Obrazložitev

Nove ureditve postopka komitologije so bile sprejete 17. julija 2006 in jih je treba ustrezno 
upoštevati.

Predlog spremembe 7
Člen 1, odstavek 1, črka c

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

(c) z najmanjšo vsebnostjo alkohola 
15 vol %,

Obrazložitev

Opredelitev žganih pijač ne velja le za to uredbo, ampak na splošno za vsa živila. Razen tega 
bi predlagana zgornja meja 80 vol % izključila veliko žganih pijač (na primer whiskey in 
rum).

Predlog spremembe 8
Priloga II

PRILOGA II Priloga II se vključi v člen 1 pri 
naslednjih točkah:

Kategorija A: Žganja Člen 1, pododstavek 2a, točke 1–12a
Kategorija B: Posebne žgane pijače Člen 1, pododstavek 2a, točke 13–45b
Kategorija C: Druge žgane pijače

Obrazložitev

Priloga II se vključi v člen 1. O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej 
odločati v postopku soodločanja in zato spadajo v uradno besedilo.

Predlog spremembe 9
Člen 1, pododstavek 2 a (novo)
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KATEGORIJE ŽGANIH PIJAČ
Brez poseganja v posebna pravila, 
določena za vsakega od proizvodov, ki so 
našteti v členu 1, pododstavku 2a, točkah 
1–13, za žganja velja naslednje:
a) proizvedena so z alkoholnim vretjem in 
destilacijo in so izključno pridobljena iz 
surovih materialov v skladu z 
opredelitvami v členu 1, pododstavku 2a, 
točkah 1–13;
b) ne vsebujejo dodanega etanola 
kmetijskega porekla ali destilatov 
(kmetijskega porekla);
c) ne vsebujejo aromatičnih snovi;
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.

Obrazložitev

O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej odločati v postopku soodločanja in 
zato spadajo v uradno besedilo.

Predlog spremembe 10
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 1, črke a–d

a) Rum je a) Za namene te uredbe rum šteje za
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.  žgano pijačo, proizvedeno izključno z 
alkoholnim vretjem in destilacijo iz melase 
ali sirupa, dobljeno 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. žganje, proizvedeno 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.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
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rumu je 37,5 vol %. rumu je 37,5 vol %.
c) Rum ne vsebuje dodanega etanola 
kmetijskega porekla.

c) Rum ne vsebuje dodanega etanola ali 
drugega 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.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 1, črke a–d.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Zato je treba 
prepovedati splošno dovoljevanje za dodajanje etanola ali aromatičnih snovi, ne glede na to, 
ali se pri aromatiziranju uporabljajo naravne ali naravnim enake aromatične snovi. Veljavna 
prepoved dodajanja destilatov kmetijskega porekla se je do zdaj potrdila za učinkovito in jo je 
treba ohraniti, da se zagotovi prvorazredni proizvod.

Predlog spremembe 11
Člen 1, pododstavek 2 a, točka 2, črka a, uvodni del

a) Whisky ali whiskey je žgana pijača: a) Za namene te uredbe whisky ali 
whiskey šteje za žgano pijačo,

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 1.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Zato je treba 
prepovedati splošno dovoljevanje za dodajanje etanola ali na novo uveden in s tem povezan 
postopek zaokrožanja. Veljavna prepoved dodajanja destilatov kmetijskega porekla se je do 
zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba ohraniti, da se zagotovi prvorazredni proizvod.

Predlog spremembe 12
Člen 1, pododstavek 2 a, točka 2, črke c–d

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

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

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

d) Whisky ali whiskey ni zaokrožen ali 
sladkan ali aromatiziran, prav tako ne 
vsebuje nikakršnih dodatkov razen 
navadnega karamelnega sladkorja za barvo.
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(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 2.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Zato je treba 
prepovedati splošno dovoljevanje za dodajanje etanola ali na novo uveden in s tem povezan 
postopek zaokrožanja. Veljavna prepoved dodajanja destilatov kmetijskega porekla se je do 
zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba ohraniti, da se zagotovi prvorazredni proizvod.

Predlog spremembe 13
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 3

Za namene te uredbe šteje žitno žganje za 
žgano pijačo.

a) Žitno žganje je žgana pijača, 
proizvedena z destilacijo fermentirane 
žitne drozge, ki ima organoleptične 
lastnosti iz uporabljenih surovin.

a) Žitno žganje je žgana pijača, 
proizvedena z destilacijo fermentirane 
drozge iz celih raznovrstnih žit, ki ima 
organoleptične lastnosti iz uporabljenih 
surovin.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
žitnem žganju je 35 %.

b) Z izjemo žit je najmanjši volumenski 
delež alkohola v žitnem žganju 35 %.

c) Žitno žganje ne vsebuje dodanega 
etanola kmetijskega porekla.

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

d) Za pripravo žitnega žganja se lahko 
uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.
e) Da bi lahko žitno žganje označili kot 
„žitni brandy“, mora biti dobljeno z 
destilacijo do največ 95 vol % alkohola iz 
fermentirane žitne drozge in mora imeti 
organoleptične lastnosti, ki izhajajo iz 
uporabljenih surovin.

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

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 3.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Z omejitvijo na 
destilacijo fermentirane drozge iz celih raznovrstnih žit se prepreči uporaba žitnih ali 
škrobnih ostankov. S povečanjem vrednosti alkohola na 35 % pričakovanja strank ne bi bila 
izpolnjena. Okus bi bil povsem drugačen. Veljavna prepoved dodajanja destilatov kmetijskega 
porekla se je do zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba ohraniti, da se zagotovi 
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prvorazredni proizvod.

Predlog spremembe 14
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 4

a) Žganje iz vina je žgana pijača: a) Za namene te uredbe žganje iz vina 
šteje za žgano pijačo,

1. proizvedena izključno iz vinskega 
destilata, ki je pridobljen iz vina ali vina, 
obogatenega z destilacijo ali redestilacijo 
vinskega destilata na največ 86 vol % 
alkohola,

1. proizvedeno izključno iz vinskega 
destilata, ki je pridobljen iz vina ali vina, 
obogatenega z destilacijo ali redestilacijo 
vinskega destilata na največ 86 vol % 
alkohola,

2. ki vsebuje najmanj 125 gramov 
hlapljivih snovi na hektoliter, računano na 
100 vol % alkohola,

2. ki vsebuje najmanj 125 gramov 
hlapljivih snovi na hektoliter, računano na 
100 vol % alkohola,

3. katere največja vsebnost metanola je 
200 gramov na hektoliter, računano na 
100 vol % alkohola.

3. katere največja vsebnost metanola je 
200 gramov na hektoliter, računano na 
100 vol % alkohola.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
žganju iz vina je 37,5 vol %.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
žganju iz vina je 37,5 vol %.

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

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

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

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 4.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Veljavna prepoved 
dodajanja destilatov kmetijskega porekla se je do zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba 
ohraniti, da se zagotovi visokokakovostni proizvod.

Predlog spremembe 15
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 5, črka a, uvodni del

a) Brandy ali Weinbrand je žgana pijača: a) Za namene te uredbe Brandy ali 
Weinbrand šteje za žgano pijačo:
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(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 5.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. K tradicionalnim 
metodam proizvodnje spada aromatizacija proizvoda. Pri tem sta vrsta aromatične snovi in 
njena proizvodnja natančno omejeni.
Veljavna prepoved dodajanja destilatov kmetijskega porekla se je do zdaj potrdila za 
učinkovito in jo je treba ohraniti, da se zagotovi visokokakovostni proizvod.

Predlog spremembe 16
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 5, črke c–d

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

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

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) Za zaokroženje značilnosti vonja in 
okusa se lahko uporabijo le: izvlečki, 
proizvedeni

– s skladiščenjem vinskega destilata na 
hrastovini ali trski,
– s skladiščenjem vinskega destilata na 
posušenih slivah, zelenih (nezrelih) 
orehih, tudi posušenih, ali posušenih 
mandljevih lupinah (tudi praženih).

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 5.)

Obrazložitev
Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. K tradicionalnim 
metodam proizvodnje spada aromatizacija proizvoda. Pri tem sta vrsta aromatične snovi in 
njena proizvodnja natančno omejeni.
Veljavna prepoved dodajanja destilatov kmetijskega porekla se je do zdaj potrdila za 
učinkovito in jo je treba ohraniti, da se zagotovi visokokakovostni proizvod.

Predlog spremembe 17
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 6, črka a, uvodni del
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a) Žganje iz grozdnih tropin ali grozdni 
tropinovec je žgana pijača, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:

a) Za namene te uredbe žganje iz grozdnih 
tropin ali grozdni tropinovec šteje za žgano
pijačo:

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 6.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Veljavna prepoved 
dodajanja destilatov kmetijskega porekla se je do zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba 
ohraniti, da se zagotovi visokokakovostni proizvod.

Predlog spremembe 18
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 6, črke c–d

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

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

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.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 6.)

Obrazložitev

Glej obrazložitev k točki 6, črke a).

Predlog spremembe 19
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 7

a) Žganje iz sadnih tropin je žgana pijača, 
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

a) Za namene te uredbe šteje žganje iz 
sadnih tropin za žgano pijačo:

1. proizvedena je izključno s fermentacijo 
in destilacijo iz sadnih tropin, razen iz 
grozdnih tropin, na največ 86 vol % 
alkohola;

1. proizvedeno izključno s fermentacijo in 
destilacijo iz sadnih tropin, razen iz 
grozdnih tropin, na največ 86 vol % 
alkohola;

2. vsebuje najmanj 200 gramov hlapljivih 
snovi na hektoliter, računano na 100 vol % 
alkohola;

2. ki vsebuje najmanj 200 gramov 
hlapljivih snovi na hektoliter, računano na 
100 vol % alkohola;

3. največja vsebnost metanola na 3. z največjo vsebnostjo metanola na 
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hektoliter, računano na 100 vol % 
alkohola, je 1 500 gramov;

hektoliter, računano na 100 vol % 
alkohola, je 1 500 gramov.

4. pri žganju iz koščičastega sadja je 
največja vsebnost cianovodikove kisline na 
hektoliter, računano na 100 vol % 
alkohola, 10 gramov;

4. Pri žganju iz koščičastega sadja je 
največja vsebnost cianovodikove kisline na 
hektoliter, računano na 100 vol % 
alkohola, 7 gramov;

5. dovoljena je redestilacija pri enaki 
vsebnosti alkohola.

5. dovoljena je redestilacija pri enaki 
vsebnosti alkohola.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
žganju iz sadnih tropin je 37,5 %.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
žganju iz sadnih tropin je 37,5 %.

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

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

d) Za pripravo žganja iz sadnih tropin se 
lahko uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
Direktive 88/388/EGS.
e) Ime, pod katerim se prodaja žganje iz 
sadnih tropin, je „žganje iz tropin“, ki mu 
je dodano ime sadja. Če so uporabljene 
tropine različnih vrst sadja, je 
poimenovanje za trg „žganje iz sadnih 
tropin“.

e) Ime, pod katerim se prodaja žganje iz 
sadnih tropin, je „žganje iz tropin“, ki mu 
je dodano ime sadja. Če so uporabljene 
tropine različnih vrst sadja, je 
poimenovanje za trg „žganje iz sadnih 
tropin“.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 7.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Veljavna prepoved 
dodajanja destilatov kmetijskega porekla se je do zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba 
ohraniti, da se zagotovi visokokakovostni proizvod.

Predlog spremembe 20
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 8

a) Žganje iz rozin ali raisin brandy je 
žgana pijača, proizvedena z destilacijo 
alkoholno-fermentiranega ekstrakta rozin 
sorte „Corinth Black“ ali „Malaga 
muškat“, destiliranih na največ 
94,5 vol alkohola, tako da ima destilat 
aromo in okus uporabljenih surovin.

a) Za namene te uredbe se žganje iz rozin 
ali raisin brandy šteje za žgano pijačo, 
proizvedeno z destilacijo alkoholno-
fermentiranega ekstrakta rozin sorte 
„Corinth Black“ ali „Aleksandrijski 
muškat“, destiliranih na največ 
94,5 vol alkohola, tako da ima destilat 
aromo in okus uporabljenih surovin.
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b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
žganju iz rozin ali raisin brandy je 37,5 %.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
žganju iz rozin ali raisin brandy je 37,5 %.

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

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

d) Za pripravo žganja iz rozin ali raisin 
brandy 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.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 8.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Veljavna prepoved 
dodajanja destilatov kmetijskega porekla se je do zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba 
ohraniti, da se zagotovi visokokakovostni proizvod.

Predlog spremembe 21
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 9, črka a

a) Žganja iz sadja so žgane pijače: a) Za namene te uredbe se žganja iz sadja 
štejejo za žgane pijače:

1. proizvedene z alkoholnim vretjem in 
destilacijo mesnatega sadja ali mošta 
takega sadja s koščicami ali brez,

1. proizvedene izključno z alkoholnim 
vretjem in destilacijo mesnatega sadja ali 
mošta takega sadja s koščicami ali brez,

2. destilirane na največ 86 vol % alkohola, 
tako da ima destilat aromo in okus 
destiliranega sadja,

2. destilirane na največ 86 vol % alkohola, 
tako da ima destilat aromo in okus 
destiliranega sadja,

3. ki vsebuje najmanj 200 gramov 
hlapljivih snovi na hektoliter, računano na 
100 vol % alkohola,

3. ki vsebujejo najmanj 200 gramov 
hlapljivih snovi na hektoliter, računano na 
100 vol % alkohola,

4. pri žganju iz koščičastega sadja je 
največja vsebnost cianovodikove kisline na 
hektoliter, računano na 100 vol % 
alkohola, 10 gramov.

4. pri žganju iz koščičastega sadja je 
največja vsebnost cianovodikove kisline na 
hektoliter, računano na 100 vol % 
alkohola, 7 gramov.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 9.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Aromatiziranje ali 
slajenje sadne drozge je treba izrecno izključiti. Veljavna prepoved dodajanja destilatov 
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kmetijskega porekla se je do zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba ohraniti, da se zagotovi 
visokokakovostni proizvod. Vključitev marelic in breskev je smiselna zaradi praktičnih 
izkušenj.

Predlog spremembe 22
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 9, črka b

žganja iz sadja vsebujejo največ 
1000 gramov metanola na hektoliter 
alkohola s 100 vol % alkohola.

b) žganja iz sadja vsebujejo največ 
1000 gramov metanola na hektoliter 
alkohola s 100 vol % alkohola.

Vendar pa je največja vsebnost metanola: Vendar pa je za naslednja žganja iz sadja 
največja vsebnost metanola:

i) 1 200 gramov na hektoliter, 
računano na 100 vol % alkohola, 
dobljenega iz naslednjega sadja:

i) 1 200 gramov na hektoliter, 
računano na 100 vol % alkohola, 
dobljenega iz naslednjega sadja:

– sliv (Prunus domestica L.), – sliv (Prunus domestica L.),
– mirabel (Prunus domestica L. var 
syriaca),

– mirabel (Prunus domestica L. var 
syriaca),

– češpelj (Prunus domestica L.), – češpelj (Prunus domestica L.),

– jabolk (Malus domestica Borkh.), – jabolk (Malus domestica Borkh.),
– hrušk (Pyrus communis L.), z 
izjemo viljamovk (Pyrus communis 
Williams),

– hrušk (Pyrus communis L.), z 
izjemo viljamovk (Pyrus communis 
Williams),

– malin (Rubus idaeus L.), – malin (Rubus idaeus L.),
– robidnic (Rubus fruticosus L.); – robidnic (Rubus fruticosus L.);

– breskev (Prunus persica L),
– marelic (Prunus armeniaca L),

ii) 1 350 gramov na hektoliter, 
računano na 100 vol % alkohola, 
dobljenega iz naslednjega sadja:

ii) 1 350 gramov na hektoliter, 
računano na 100 vol % alkohola, 
dobljenega iz naslednjega sadja ali rozin:

– viljamovk (Pyrus communis 
Williams),

– viljamovk (Pyrus communis 
Williams),

– rdečega in črnega ribeza (Ribes 
species),

– rdečega in črnega ribeza (Ribes 
species),

– jerebik (Sorbus aucuparia), – jerebik (Sorbus aucuparia),

– bezgovih jagod (Sambucus nigra). – bezgovih jagod (Sambucus nigra),
– kutin (Cydonia oblonga).
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(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 10.)

Obrazložitev

Glej utemeljitev k točki 9, črka a.

Predlog spremembe 23
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 9, črka d

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

c) Žganje iz sadja ne vsebuje dodanega 
etanola ali drugega destilata kmetijskega 
porekla.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 9.)

Obrazložitev

Glej utemeljitev k točki 9, črka a.

Predlog spremembe 24
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 9, črka e

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

črtano

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 9.)

Obrazložitev

Glej utemeljitev k točki 9, črka a.

Predlog spremembe 25
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 10

a) Žganje iz jabolčnika, cider brandy ali 
žganje iz hruškovca:

a) Za namene te uredbe žganje iz 
jabolčnika, cider brandy ali žganje iz 
hruškovca šteje za žgano pijačo,

1. proizvedeno izključno z destilacijo 
jabolčnika ali hruškovca na največ 
86 vol % alkohola, tako da ima destilat 
aromo in okus destiliranega sadja,

1. proizvedeno izključno z destilacijo 
jabolčnika ali hruškovca na največ 
86 vol % alkohola, tako da ima destilat 
aromo in okus destiliranega sadja,
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2. ki vsebuje najmanj 200 gramov 
hlapljivih snovi na hektoliter, računano na 
100 vol % alkohola,

2. ki vsebuje najmanj 200 gramov 
hlapljivih snovi na hektoliter, računano na 
100 vol % alkohola,

3. katerega največja vsebnost metanola je 
1 000 gramov na hektoliter, računano na 
100 vol % alkohola.

3. katere največja vsebnost metanola je 
1 000 gramov na hektoliter, računano na 
100 vol % alkohola.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
žganju iz jabolčnika, cider brandy ali 
žganju iz hruškovca je 37,5 %.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
žganju iz jabolčnika, cider brandy ali 
žganju iz hruškovca je 37,5 %.

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

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

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

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 10.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Veljavna prepoved 
dodajanja destilatov kmetijskega porekla se je do zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba 
ohraniti, da se zagotovi visokokakovostni proizvod.

Predlog spremembe 26
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 11

a) Hefebrand je žgana pijača, proizvedena 
iz vinskih droži ali fermentiranega sadja.

a) Za namene te uredbe se Hefebrand šteje 
za žgano pijačo, proizvedeno izključno z 
destilacijo vinskih droži ali fermentiranega 
sadja.

b) Najmanjši volumenski delež 
alkohola v pijači Hefebrand je 38 %.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
pijači Hefebrand je 38 %.

c) Hefebrand ne vsebuje dodanega 
etanola kmetijskega porekla.

c) Hefebrand ne vsebuje dodanega etanola 
ali drugega destilata kmetijskega porekla.

d) Za pripravo pijače Hefebrand se lahko 
uporabljajo samo naravne snovi in 
pripravki, kakor je opredeljeno v 
členih 1(2)(b)(i) in 1(2)(c) 
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Direktive 88/388/EGS.
e) Ime, pod katerim se prodaja Hefebrand, 
se lahko dopolni z imenom uporabljene 
osnovne surovine.

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

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 11.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Veljavna prepoved 
dodajanja destilatov kmetijskega porekla se je do zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba 
ohraniti, da se zagotovi visokokakovostni proizvod.

Predlog spremembe 27
Člen 1, pododstavek 2 a (novo), točka 12

a) Bierbrand ali eau de vie de bière je 
žgana pijača, dobljena izključno z 
neposredno destilacijo svežega piva z 
volumenskim deležem alkohola največ 
86 %, tako da ima dobljeni destilat 
organoleptične lastnosti piva.

a) Za namene te uredbe se Bierbrand ali 
eau de vie de bière šteje za žgano pijačo, 
pridobljeno izključno z neposredno 
destilacijo svežega piva z volumenskim 
deležem alkohola največ 86 %, tako da ima 
dobljeni destilat organoleptične lastnosti 
piva.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
pijači Bierband ali eau de vie de bière je 
38 %.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
pijači Bierbrand ali eau de vie de bière je 
38 %.

c) Bierbrand ne vsebuje dodanega etanola 
kmetijskega porekla.

c) Bierbrand ne vsebuje dodanega etanola 
ali drugega destilata kmetijskega porekla.

d) Za pripravo pijače Bierbrand ali eau de 
vie de bière 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.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija A, točka 12.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Veljavna prepoved 
dodajanja destilatov kmetijskega porekla se je do zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba 
ohraniti, da se zagotovi visokokakovostni proizvod.

Predlog spremembe 28
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 12 a (novo)
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45. Topinambur 12a. Topinambur
a) Topinambur je žgana pijača, 
proizvedena izključno s fermentacijo laške 
repe (Helianthus tuberosus L.). 

a) Za namene te uredbe se Topinambur 
šteje za žgano pijačo, pridobljeno 
izključno s fermentacijo laške repe 
(Helianthus tuberosus L.).

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
pijači Topinambur je 38 %.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
pijači Topinambur je 38 %.

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

c) Topinambur ne sme vsebovati 
dodanega etanola ali drugega destilata 
kmetijskega porekla.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 45.)

Obrazložitev

Topinambur ni bil pravilno razvrščen. Spada v skupino žganih pijač iz člena 1, odstavek 2a, 
točke 1–12a. 

Predlog spremembe 29
Člen 1, pododstavek 2 b (novo)

1. Brez poseganja v posebne določbe za 
vsakega od proizvodov iz člena 1(2b)(13–
45b (novo)) velja naslednje:
a) lahko se pridobijo iz katerega koli 
kmetijskega proizvoda iz Priloge I k 
Pogodbi ES;
b) lahko vsebujejo dodan etanol 
kmetijskega porekla ali destilat 
(kmetijskega porekla);
c) lahko vsebujejo naravne ali naravnim 
enake aromatične snovi in pripravke iz 
člena 1(2)(b)(i) in (ii) ter 
člena 1(2)(c) Direktive 88/388/EGS;
d) lahko so sladkani v skladu z določenimi 
značilnostmi proizvoda ter v skladu s 
tehničnimi opredelitvami in zahtevami iz 
Priloge I k tej uredbi.

Obrazložitev

O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej odločati v postopku soodločanja in 
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zato spadajo v uradno besedilo.

Predlog spremembe 30
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 13 „ŽGANJA“, črka a, točka 2

2. Žgane pijače, dobljene iz naslednjega 
sadja:

2. Žgane pijače, dobljene iz naslednjega 
sadja:

– robidnic (Rubus fruticosus L.), – robidnic (Rubus fruticosus L.),

– jagod (Fragaria L.), – jagod (Fragaria L.),
– borovnic (Vaccinium myrtillus L.), – borovnic (Vaccinium myrtillus L.),

– malin (Rubus idaeus L.), – malin (Rubus idaeus L.),
– rdečega ribeza (Ribes vulgare 
Lam.),

– rdečega ribeza (Ribes vulgare 
Lam.),

– trnulj (Prunus spinosa L.), – trnulj (Prunus spinosa L.),

– jagod jerebike (Sorbus domestica 
L.),

– jagod jerebike (Sorbus domestica 
L.),

– plodov jerebike (Sorbus domestica 
L.),

– plodov jerebike (Sorbus domestica 
L.),

– slezovih jagod (Ilex cassine L.), – slezovih jagod (Ilex cassine L.),
– jagod breka (Sorbus turminalis L.), – jagod mokovca (Sorbus turminalis 

L.),

– jagod breka (Sorbus torminalis 
L.),
– skorša (Sorbus domestica L.),

– bezgovih jagod (Sambucus nigra), – bezgovih jagod (Sambucus nigra),
– šipka (Rosa canina L.), – šipka (Rosa canina L.),

– črnega ribeza (Ribes nigrum L.). – črnega ribeza (Ribes nigrum L.).
– banan (Musa paradisiaca), – banan (Musa paradisiaca),

– pasjonke (Passiflora edulis), – pasjonke (Passiflora edulis),
– rdečih sliv mombin (Spondias 
dulcis),

– rdečih sliv mombin (Spondias 
dulcis),

– rumenih sliv mombin (Spondias 
mombin).

– rumenih sliv mombin (Spondias 
mombin),
– marelic (Prunus armeniaca),
– breskev (Prunus persica).
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(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 13.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Veljavna prepoved 
aromatiziranja se je do zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba ohraniti, da se zagotovi 
visokokakovostni proizvod. Vključitev marelic in breskev je smiselna zaradi sedanje tradicije.

Predlog spremembe 31
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 13, črka c

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

c) Žganje, proizvedeno z maceracijo in 
destilacijo (pred katerim je navedeno ime 
sadja), se ne sme aromatizirati.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 13.)

Obrazložitev

Glej obrazložitev k točki 13, črka a, točka 2.

Predlog spremembe 32
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 14

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

a) Geist (z imenom sadja) je žgana pijača, 
dobljena z maceracijo nefermentiranega 
jagodičja, sadja in/ali zelenjave, oreškov 
ali drugih rastlinskih snovi, kot so zelišča 
ali vrtnični listi, v etanolu kmetijskega 
porekla z volumenskim deležem alkohola 
največ 86 %, ki ji sledi destilacija.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
pijači Geist (z imenom sadja) je 37,5 %.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
pijači Geist (z imenom sadja) je 37,5 %.

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

aromatizirati.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 14.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Veljavna prepoved 
aromatiziranja se je do zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba ohraniti, da se zagotovi 
visokokakovostni proizvod. Sadje, ki se uporablja za pripravo žganj, se tradicionalno 
uporablja tudi za pripravo pijače Geist.

Predlog spremembe 33
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 16, črka c

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

c) Žganje iz encijana se ne sme 
aromatizirati.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 16.)

Obrazložitev

Z zaščito tradicionalnih postopkov se zagotovi kakovost proizvodov. Veljavna prepoved 
aromatiziranja se je do zdaj potrdila za učinkovito in jo je treba ohraniti, da se zagotovi 
visokokakovostni proizvod.

Predlog spremembe 34
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 17

a) Žgane pijače z aromo brinja so 
alkoholne pijače, proizvedene z 
aromatiziranjem etanola kmetijskega 
porekla in/ali žitnega žganja in/ali žitnega 

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

destilata z brinovimi jagodami (juniperus 
communis in/ali Juniperus oxicedris).

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
žganih pijačah z aromo brinja je 15 %.

b) Najmanjši volumenski delež alkohola v 
žganih pijačah z aromo brinja je 30 %.

c) Dodatno se smejo uporabiti druge 
naravne in/ali naravnim enake aromatične 
snovi, opredeljene v členu 1(2)(b)(i) in (ii) 
Direktive 88/388/EGS, in/ali aromatični 
pripravki, opredeljeni v členu 1 (2)(c) te 
direktive, in/ali aromatične rastline ali deli 
teh rastlin, vendar morajo biti zaznavne 
organoleptične lastnosti brinja, tudi če so 
včasih oslabljene.

c) Dodatno se smejo uporabiti druge 
naravne in/ali naravnim enake aromatične 
snovi, opredeljene v členu 1(2)(b)(i) in (ii) 
Direktive 88/388/EGS, in/ali aromatični 
pripravki, opredeljeni v členu 1 (2)(c) te 
direktive, in/ali aromatične rastline ali deli 
teh rastlin, vendar morajo biti zaznavne 
organoleptične lastnosti brinja, tudi če so 
včasih oslabljene.

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“, 
„ginebra“, „genevere“ ali „genebra“.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 17.)

Obrazložitev

Ime genevere se je do zdaj uporabljalo kot poimenovanje za trg in mora ta status ohraniti tudi 
v novi zakonodaji.

Predlog spremembe 35
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 22, črka c

c) Dodatno se lahko uporabijo druge 
aromatizacijske snovi, vendar pa mora 
aroma teh pijač predvsem izhajati iz 
destilatov kumine in/ali semena kopra 
(Anethum graveolens L.), pri čemer je 
uporaba eteričnih olj prepovedana;

c) Dodatno se lahko uporabijo druge 
aromatične snovi, vendar pa mora aroma 
teh pijač predvsem izhajati iz destilatov 
kumine (Carum carvi L.) in/ali semena 
kopra (Anethum graveolens L.), pri čemer 
je uporaba eteričnih olj prepovedana;

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 22.)

Obrazložitev

O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej odločati v postopku soodločanja in 
zato spadajo v uradno besedilo.

Predlog spremembe 36
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 23, črka a, uvodni del
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a) Žgane pijače z aromo janeža so 
alkoholne pijače, proizvedene z 
aromatiziranjem etanola kmetijskega 
porekla z naravnimi ekstrakti zvezdastega 
janeža (Illicium verum), janeža (Pimpinella 
anisum), koromača (Foeniculum vulgare) 
ali katere koli druge rastline, ki vsebuje 
isto glavno sestavino, z uporabo enega od 
naslednjih postopkov ali njihove 
kombinacije:

a) Za namene te uredbe žgana pijača z 
aromo janeža šteje za žgano pijačo, 
proizvedeno z aromatiziranjem etanola 
kmetijskega porekla z naravnimi ekstrakti 
zvezdastega janeža (Illicium verum), 
janeža (Pimpinella anisum), koromača 
(Foeniculum vulgare) ali katere koli druge 
rastline, ki vsebuje isto glavno sestavino, z 
uporabo enega od naslednjih postopkov ali 
njihove kombinacije:

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 23.)

Obrazložitev

O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej odločati v postopku soodločanja in 
zato spadajo v uradno besedilo.

Predlog spremembe 37
Člen 1, Pododstavek 2 b (novo), točka 23, črka c

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

črtano

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 23.)

Obrazložitev

Glej obrazložitev k točki 23, črka a.

Predlog spremembe 38
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 24, črka c

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

črtano
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(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 24.)

Obrazložitev

O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej odločati v postopku soodločanja in 
zato spadajo v uradno besedilo.

Predlog spremembe 39
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 27, črka c

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

črtano

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 27.)

Obrazložitev

O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej odločati v postopku soodločanja in 
zato spadajo v uradno besedilo.

Predlog spremembe 40
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 29 „VODKA“, črki d in d a (novo)

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

d) Brez vpliva na Direktivo 2000/13/ES se 
opis, predstavitev ali etiketiranje vodke, ki 
ni proizvedena iz krompirja, žita ali 
melase iz sladkorne pese, navede v vidnem 
polju, kot je prodajno poimenovanje 
opombe „proizvedeno iz“, dopolnjeno z 
izhodiščnim proizvodom, uporabljenim za 
proizvodnjo etanola kmetijskega porekla. 
Etiketiranje je potrebno zaradi 
Direktive 2000/13/ES. Črke ne smejo biti 
manjše od dveh tretjin velikosti črk, 
uporabljenih za prodajno poimenovanje.

da) Če je vodka iz etanola, proizvedenega 
iz dveh ali več proizvodov kmetijskega 
porekla, nosi ime „blended vodka“ ne 
glede na ureditve iz člena 1(2a)(5).
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(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 29.)

Obrazložitev

Vodka iz žit, krompirja in melase iz sladkorne pese se lahko označi kot tradicionalno 
proizveden proizvod. Zato ta proizvod ne sme imeti dodatkov. Ker se lahko etanol v vodki 
proizvede tudi iz drugih kmetijskih proizvodov, je za boljše razlikovanje potreben podatek o 
kmetijskem proizvodu. Veliko posebnih vrst vodk je iz etanola, proizvedenega iz različnih 
kmetijskih proizvodov. Zaradi razlikovanja tako imenovane tradicionalno proizvedene vodke 
je treba mešanico označiti.

Predlog spremembe 41
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 31 „LIKER“, črka c, številka 1, tabela, novi vnosi

– ananas,
– robidnice,
– banana;

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 31.)

Obrazložitev

Predlog spremembe 42
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 31, črka d

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 kmetijskega 
porekla, se morajo za ponazoritev 
tradicionalnih metod proizvodnje 
uporabljajo naslednji sestavljeni izrazi:

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 31.)

Obrazložitev

O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej odločati v postopku soodločanja in 
zato spadajo v uradno besedilo.

Predlog spremembe 43
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 32, črki c in c a (novo)

c) Za ta izdelek veljajo pravila o 
aromatizacijskih snoveh in pripravkih za 
likerje, določena pod točko 31.

c) Za ta izdelek veljajo pravila o 
aromatičnih snoveh in pripravkih za 
likerje, določena v členu 1(2b)(31).
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ca) Prodajno poimenovanje se lahko 
dopolni z imenom „liker“.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 32.)

Obrazložitev

O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej odločati v postopku soodločanja in 
zato spadajo v uradno besedilo.

Predlog spremembe 44
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 33, črki c in c a (novo)

c) Za crème de cassis veljajo pravila o 
aromatizacijskih snoveh in pripravkih za 
likerje, določena pod točko 31.

c) Za crème de cassis veljajo pravila o 
aromatičnih snoveh in pripravkih za 
likerje, določena v členu 1(2b)(31).

ca) Prodajno poimenovanje se lahko 
dopolni z imenom „liker“.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 33.)

Obrazložitev

O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej odločati v postopku soodločanja in 
zato spadajo v uradno besedilo.

Predlog spremembe 45
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 34, črki c in c a (novo)

c) Za Guignolet veljajo pravila o 
aromatizacijskih snoveh in pripravkih za 
likerje, določena pod točko 31.

c) Za Guignolet veljajo pravila o 
aromatičnih snoveh in pripravkih za 
likerje, določena v členu 1(2b)(31).

ca) Prodajno poimenovanje se lahko 
dopolni z imenom „liker“.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 34.)

Obrazložitev

O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej odločati v postopku soodločanja in 
zato spadajo v uradno besedilo.

Predlog spremembe 46
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Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 35, črki c in c a (novo)

c) Za punch au rhum veljajo pravila o 
aromatizacijskih snoveh in pripravkih za 
likerje, določena pod točko 31.

c) Za punch au rhum veljajo pravila o 
aromatičnih snoveh in pripravkih za 
likerje, določena v členu 1(2b)(31).

ca) Prodajno poimenovanje se lahko 
dopolni z imenom „liker“.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 35.)

Obrazložitev

Dodatek likerja je do zdaj običajni postopek.

Predlog spremembe 47
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 36, črke c–c a (novo)

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

črtano

ca) Prodajno poimenovanje se lahko 
dopolni z imenom „liker“.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 36.)

Obrazložitev

Dodatek likerja je do zdaj običajni postopek.

Predlog spremembe 48
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 37, črki c in c a (novo)

c) Za Sambuco veljajo pravila o 
aromatizacijskih snoveh in pripravkih za 
likerje, določena pod točko 31.

c) Za Sambuco veljajo pravila o 
aromatičnih snoveh in pripravkih za 
likerje, določena v členu 1(2b)(31).
ca) Prodajno poimenovanje se lahko 
dopolni z imenom „liker“.
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(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 37.)

Obrazložitev

Dodatek likerja je do zdaj običajni postopek.

Predlog spremembe 49
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 38, črki c in c a (novo)

c) Za pijačo Mistrà veljajo pravila o 
aromatizacijskih snoveh in pripravkih za 
likerje, določena pod točko 31.

črtano

ca) Za pripravo pijače Mistrà 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.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 38.)

Obrazložitev

Splošno načelo prepovedi ali zmanjšanja uporabe aromatičnih snovi mora veljati tudi za 
žgano pijačo Mistrà.

Predlog spremembe 50
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 39, črki c in c a (novo)

c) Za Maraschino ali Marrasquino veljajo 
pravila o aromatizacijskih snoveh in 
pripravkih za likerje, določena pod točko 
31.

c) Za Maraschino ali Marrasquino veljajo 
pravila o aromatičnih snoveh in pripravkih 
za likerje, določena v členu 1(2b)(31).

ca) Prodajno poimenovanje se lahko 
dopolni z imenom „liker“.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 39.)

Obrazložitev

Dodatek likerja je zdaj običajni postopek.

Predlog spremembe 51
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 40, črki c in c a (novo)

c) Za Nocino veljajo pravila o c) Za Nocino veljajo pravila o aromatičnih
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aromatizacijskih snoveh in pripravkih za 
likerje, določena pod točko 31.

snoveh in pripravkih za likerje, določena v 
členu 1(2b)(31).

ca) Prodajno poimenovanje se lahko 
dopolni z imenom „liker“.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 40.)

Obrazložitev

Dodatek likerja je zdaj običajni postopek.

Predlog spremembe 52
Člen 1, odstavek 2 b (novo), točka 41, črka 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 uporabiti posušeni jajčni proizvodi.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 41.)

Obrazložitev

Za preprečitev pravnih negotovosti je treba natančno opredeliti, kaj pomeni kakovostni jajčni 
rumenjak. Za zagotovitev usklajene zakonodaje se bo ravnalo v skladu z obstoječimi predpisi 
EU. 

Za visokokakovostne proizvode in v skladu s tradicionalnim proizvodnim postopkom je treba 
prepovedati uporabo posušenih jajčnih proizvodov.

Predlog spremembe 53
Člen 1, odstavek 2 b (novo), točka 42, črka c

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

črtano
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(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 42.)

Obrazložitev

O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej odločati v postopku soodločanja in 
zato spadajo v uradno besedilo. 

Predlog spremembe 54
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 43, črka d

d) Vsebnost vina ali proizvodov iz grozdja 
ne sme presegati 50 %.

d) Vsebnost vina ali proizvodov iz grozdja 
ne sme presegati 50 % končnega 
proizvoda.

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 43.)

Obrazložitev

O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej odločati v postopku soodločanja 
in zato spadajo v uradno besedilo.

Predlog spremembe 55
Člen 1, odstavek 2 b (novo), točka 44, črka c

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

črtano

(Glej predlog spremembe 8, Priloga II, kategorija B, točka 44.)

Obrazložitev

O opredelitvah posameznih žganih pijač je treba še naprej odločati v postopku soodločanja 
in zato spadajo v uradno besedilo.

Predlog spremembe 56
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 45 a (novo)

a) Rum-Verschnitt je žgana pijača,
1. proizvedena v Nemčiji,
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2. ki se pridobi z mešanjem ruma in 
alkohola.
a) Rum-Verschnitt se lahko pridobi iz 
katerega koli kmetijskega proizvoda, 
naštetega v Prilogi I k Pogodbi in/ali 
živila, namenjenega za prehrano ljudi.
c) Najnižji delež alkohola 5 %, ki ga 
vsebuje končni proizvod, mora izhajati iz 
ruma.
d) Rum-Verschnitt lahko vsebuje 
aromatične snovi ali pripravke, kakor je 
opredeljeno v Direktivi 88/388/EGS.
e) Pri označevanju in predstavljanju 
proizvoda Rum-Verschnitt mora biti 
beseda Verschnitt v opisu, predstavitvi ali 
oznaki v črkah iste vrste, velikosti in barve 
ter v isti vrstici kot beseda „Rum“, pri 
steklenicah pa na sprednji oznaki.
f) Kjer se ta proizvod prodaja zunaj 
nemškega trga, mora biti njegova 
alkoholna sestava navedena na oznaki.

(Glej predlog spremembe 8.)

Obrazložitev

Rum-Verschnitt mora še naprej biti samostojno prodajno poimenovanje. Veljavna uredba 
priznava Rum-Verschnitt kot prodajno poimenovanje. Nepriznavanje prodajnega 
poimenovanja bi bila neutemeljena kršitev Uredbe (ES) št. 1576/89.

Predlog spremembe 57
Člen 1, pododstavek 2 b (novo), točka 45 b (novo)

a) Slivovice je žgana pijača,
1. proizvedena na Češkem,
2. pridobljena z dodatkom največjega 
volumenskega deleža 30 vol % etanola 
kmetijskega porekla slivovemu destilatu 
pred končno destilacijo.
b) Ta proizvod se mora opisati kot „žgana 
pijača“ in lahko uporablja ime Slivovice v 
istem vidnem polju na nalepki spredaj.
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c) Slivovice lahko vsebuje aromatične 
snovi ali pripravke, kakor je opredeljeno v 
Direktivi 88/388/EGS.
d) Če se ta češka Slivovica trži v 
Skupnosti, mora biti na nalepki označena 
njena alkoholna sestava.

(Glej predlog spremembe 8.)

Obrazložitev

Slivovice mora še naprej biti samostojno prodajno poimenovanje. Veljavna uredba priznava 
Rum-Verschnitt kot prodajno poimenovanje. Nepriznavanje prodajnega poimenovanja bi bila 
neutemeljena kršitev Uredbe (ES) št. 1576/89.

Predlog spremembe 58
Člen 2, pododstavek 1

Etanol, ki se uporablja za pripravo žganih 
pijač in njihovih sestavnih delov, je lahko 
samo kmetijskega porekla.

Etanol, ki se uporablja za pripravo žganih 
pijač in njihovih sestavnih delov, je lahko 
samo kmetijskega porekla in pridobljen v 
smislu Priloge 1 k Pogodbi ES.

Obrazložitev

Omejitev etanola glede na kmetijsko poreklo samo po sebi ne zadostuje. Potrebna je 
natančna omejitev, da se na primer prepreči uporaba alkohola v pivu. 

Predlog spremembe 59
Člen 2, pododstavek 2

Etanol, ki se uporablja za razredčenje ali 
raztopitev barvil, arom ali katerih koli 
drugih dovoljenih aditivov pri pripravi 
žganih pijač, je etanol kmetijskega
porekla.

Etanol, ki se uporablja za razredčenje ali 
raztopitev barvil, arom ali katerih koli 
drugih dovoljenih aditivov pri pripravi 
žganih pijač, se lahko pridobi le iz 
kmetijskih surovin v smislu Priloge I k 
Pogodbi ES.

Obrazložitev

Omejitev etanola glede na kmetijsko poreklo samo po sebi ne zadostuje. Potrebna je 
natančna omejitev, da se na primer prepreči uporaba alkohola v pivu. 
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Predlog spremembe 60
Člen 2, pododstavek 3

Ob upoštevanju omejitev, določenih za 
posamezne proizvode v Prilogi II k tej 
uredbi, se etanol pridobi iz kmetijskih
proizvodov, naštetih v Prilogi I k Pogodbi.

Ob upoštevanju omejitev, določenih za 
posamezne proizvode v členu 1(2a) in (2b) 
te uredbe, mora etanol kmetijskega 
porekla ustrezati merilom v skladu s 
Prilogo I k Pogodbi ES.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 61
Člen 2, Odstavek 3 a (novo)

Alkoholne pijače ne smejo vsebovati 
etanola sintetičnega porekla.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 62
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.

Obrazložitev

Načelo uredbe je ohranitev visoke kakovosti vseh žganih pijač. Predlagana kategorizacija v 
kategoriji 1 zajema „najčistejšo obliko proizvodov“. Ta kategorizacija kaže nižjo kakovost 
obeh drugih kategorij in jo je zato treba izključiti.
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Predlog spremembe 63
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:

črtano

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 
(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.
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);
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 iz Priloge I k tej uredbi.
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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);
c) lahko vsebujejo aromatične snovi ali 
pripravke, kakor je opredeljeno v Direktivi 
88/388/EGS;
d) lahko so sladkane v skladu z 
določenimi značilnostmi proizvoda in v 
skladu s tehničnimi opredelitvami in 
zahtevami iz Priloge I k tej uredbi.

Obrazložitev

Zaradi nove sistematičnosti, po kateri je bila Priloga II prenesena v člen I, je treba tudi 
člen 4 vključit v člen I. S tem se bo ohranila jasnost pravnega besedila.

Predlog spremembe 64
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 za izvajanje določene 
politike kakovosti določijo strožja ali 
dodatna pravila poleg tistih iz člena 1(2a) 
in (2b) o proizvodnji, opisu, označevanju, 
pakiranju in predstavitvi žganih pijač, ki so 
proizvedene na njihovem ozemlju, če so 
združljiva z zakonodajo Skupnosti.

Obrazložitev

Splošno možnost držav članic, da določijo pravila za žgane pijače, je treba za delovanje 
enotnega trga omejiti, velja pa lahko le za vprašanja kakovosti.

Predlog spremembe 65
Člen 7, odstavek 1
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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.

a) Žgane pijače, ki ustrezajo specifikacijam 
za proizvode, opredeljene v členu 1(2a) in 
(2b), nosijo prodajno poimenovanje, ki je 
tam določeno za te proizvode.

Obrazložitev

Uredniška sprememba je smiselna zaradi vključitve Priloge II v člen 1. 

Predlog spremembe 66
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.

b) Žgane pijače, ki ne ustrezajo 
specifikacijam za proizvode iz člena 1(2a) 
in (2b) ne smejo biti označene pod tem 
imenom. Nositi morajo prodajno 
poimenovanje „žgana pijača“ ali 
„alkoholna pijača“. Brez poseganja v 
določbe iz člena 5 se tega prodajnega 
poimenovanja ne sme dodajati, 
dopolnjevati ali spremeniti.

Obrazložitev

Ker je predlagana razvrstitev zavrnjena, se zavrnejo tudi pravila za prodajno poimenovanje. 
Nespremenjeno stanje je treba ohranjati.

Sprememba odstavka 2 je namenjena le pojasnitvi.

Predlog spremembe 67
Člen 7, odstavek 3

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

3. Če žgana pijača ustreza opredelitvi več 
kot ene posebne vrste žgane pijače, se 
mora prodajati pod enim ali več imeni, 
naštetimi za te posebne vrste žganih pijač v 
členu 1(2a) in (2b).

Obrazložitev
Uredniška sprememba je smiselna zaradi vključitve Priloge II v člen 1. 
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Predlog spremembe 68
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 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 členu 1(2a) in (2b).

Obrazložitev

Uredniška sprememba je smiselna zaradi vključitve Priloge II v člen 1. 

Predlog spremembe 69
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 členu 1(2a) in (2b), 
se lahko vključijo na seznam sestavin, če 
se uporabljajo v skladu z 
Direktivo 2000/13/ES.

Obrazložitev

Ker se vsi drugi sklici na Direktivo 2000/13/ES neposredno nanašajo na to direktivo in ne na 
nacionalne ukrepe za izvajanje te direktive, je za zagotovitev skladnosti in razumevanja tudi 
tu potreben neposreden sklic na to direktivo.

Predlog spremembe 70
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 prodajnega poimenovanja v 
skladu s členom 1(2a) in (2b) ali 
geografske označbe v smislu Priloge III 
ali namigovanje nanje v sestavljenem 
imenu je dovoljena le, če alkohol 100 % 
izvira iz žgane pijače, ki je zajeta v 
sestavljenem imenu.

Uporabo teh sestavljenih izrazov je treba 
prepovedati tudi, če je žgana pijača 
razredčena z vodo, da je volumenski delež 
alkohola pod najmanjšo vrednostjo za to 
žgano pijačo.
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Obrazložitev

Za mešanje žganih pijač je potrebna posebna ureditev. V smislu inovacij mora biti uporaba 
znanih imen dovoljena tudi pri mešanicah. Kljub temu mora biti zaradi visokega standarda 
kakovosti zagotovljeno varstvo potrošnikov. Pri sklicu na mešanice z vodo se upošteva 
najnovejša sodna praksa.

Predlog spremembe 71
Člen 8, odstavek 3

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.

3. Z odstopanjem od odstavka 1 in da bi se 
upoštevale tradicionalne metode 
proizvodnje, se sestavljeni izrazi v skladu s 
členom 1(2b)(31) lahko uporabijo za 
predstavitev likerjev, proizvedenih v 
Skupnosti pod pogoji, določenimi v tisti 
točki.

Obrazložitev

Uredniška sprememba je smiselna zaradi vključitve Priloge II v člen 1. 

Predlog spremembe 72
Člen 9, odstavek 1, uvodni stavek

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 členu 1(2a)
meša z:

Obrazložitev

Uredniška sprememba je smiselna zaradi vključitve Priloge II v člen 1. 

Predlog spremembe 73
Člen 9, odstavek 1, pododstavek 2

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

To prodajno poimenovanje se ne sme 
zamenjati, dopolnjevati ali spremeniti.

Obrazložitev

Uredniška sprememba je smiselna zaradi vključitve Priloge II v člen 1. 
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Predlog spremembe 74
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.

črtano

Obrazložitev

Uredniška sprememba je smiselna zaradi vključitve Priloge II v člen 1. 

Predlog spremembe 75
Člen 9, odstavek 3

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

3. Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES 
lahko opis, predstavitev ali označevanje 
proizvodov, pridobljenih iz mešanic, 
navedenih v odstavku 1, vsebuje samo 
enega od izrazov, naštetih v členu 1(2a) in 
(2b) v 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“.

Obrazložitev

Uredniška sprememba je smiselna zaradi vključitve Priloge II v člen 1.

Predlog spremembe 76
Člen 12, odstavek 2

2. Izrazi v poševnem tisku v Prilogi II in 
geografske označbe, naštete v Prilogi III, 
se ne prevajajo na oznaki.

2. Izrazi v poševnem tisku v členu 1(2a) in 
(2b) in geografske označbe, naštete v 
Prilogi III, se ne prevajajo ne na oznaki ne 
pri predstavitvi proizvoda.

Obrazložitev

Uredniška sprememba je smiselna zaradi vključitve Priloge II v člen 1. 
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Predlog spremembe 77
Člen 13, odstavek 3

3. Imena, ki so postala generična, se ne 
smejo registrirati v Prilogi III.

3. Če geografska označba postane 
generično ime, izgubi status geografske 
označbe in se črta iz Priloge III.

Geografske označbe, naštete v Prilogi III, 
ne smejo postati generične.

Geografske označbe, naštete v Prilogi III, 
ne smejo postati generične.

Ime, ki je postalo generično, pomeni 
alkoholne pijače, ki je, čeprav se nanaša na 
kraj ali regijo, kjer je bil ta proizvod 
prvotno proizveden ali tržen, postalo 
splošno ime proizvoda.

Ime, ki je postalo generično, pomeni 
alkoholne pijače, ki je, čeprav se nanaša na 
kraj ali regijo, kjer je bila ta žgana pijača 
prvotno proizvedena ali tržena, postalo 
splošno ime žgane pijače v Skupnosti.

Obrazložitev

Uredniška sprememba je smiselna zaradi vključitve Priloge II v člen 1. Razen tega je izraz 
žgana pijača natančnejši kot proizvod.

Predlog spremembe 78
Člen 14, odstavek 1, uvodni stavek in črka a

Brez poseganja v člen 8 se geografske 
označbe, naštete v Prilogi III, zaščitijo 
pred:

Geografske označbe, naštete v Prilogi III, 
se zaščitijo pred:

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

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

Obrazložitev

Uredniška sprememba je smiselna zaradi vključitve Priloge II v člen 1. 

Predlog spremembe 79
Člen 15, odstavek 1, pododstavek 2

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

Zahtevo za vključitev geografske označbe 
v Skupnosti mora vložiti država članica, v 
kateri je žgana pijača proizvedena.
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Prilogo III z utemeljitvijo, da pogoji, 
navedeni v tej uredbi, niso izpolnjeni. 
Ugovor mora biti ustrezno utemeljen.

Zahteva za vključitev geografske označbe 
v tretji državi se vloži neposredno pri 
Komisiji ali pristojnih organih tretje 
države. Zahteva mora vsebovati navedbo, 
da je ime v državi porekla dejansko 
zaščiteno.

Obrazložitev

Formalnosti v zvezi z geografskimi označbami morajo biti jasno urejene v uradnem besedilu.

Predlog spremembe 80
Člen 15, odstavek 2, črka b

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

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

Obrazložitev

Mikrobiološke lastnosti za opis žgane pijače niso pomembne.

Predlog spremembe 81
Člen 15, odstavek 3

3. Odločitev o vključitvi geografske 
označbe v Prilogo III se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 19(2), ob upoštevanju 
kakršnih koli ugovorov v skladu z 
odstavkom 1 tega člena.

3.  Odločitev o vključitvi geografske 
označbe v Prilogo III sprejme Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 19(2), ob 
upoštevanju kakršnih koli ugovorov v 
skladu z odstavkom 5 tega člena.

Obrazložitev

Uredniška sprememba je smiselna zaradi vključitve Priloge II v člen 1.

Predlog spremembe 82
Člen 15, odstavek 5

5. Spori v zvezi z registracijo določene 5. V šestih mesecih od datuma objave 
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geografske označbe se uradno naslovijo 
na Komisijo. Takšni spori se rešijo na 
podlagi določb iz tega poglavja in 
tradicionalnih pravic v skladu s 
postopkom iz člena 19(2).

lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki 
ima pravno utemeljen interes, ugovarja 
vključitvi geografske označbe v 
Prilogo III z utemeljitvijo, da pogoji, 
navedeni v tej uredbi, niso izpolnjeni. 
Ugovor mora biti ustrezno utemeljen.

Obrazložitev

Rok za ugovor zoper vključitev geografske označbe je treba podaljšati na šest mesecev od 
datuma objave. 

Predlog spremembe 83
Člen 15, odstavek 5 a (novo)

5a. Če Komisija meni, da pogoji v zvezi z 
geografsko označbo niso izpolnjeni, se 
sproži postopek v skladu s členom 19(2a).

Obrazložitev

Obstajati mora možnost, da se z rednim postopkom odpravi vključitev tradicionalnih 
proizvodov. 

Predlog spremembe 84
Člen 16

Za vsako geografsko označbo, ki je 
zaščitena z Uredbo (ES) št. 1576/89 v času 
začetka veljavnosti te uredbe, se tehnična 
mapa predloži Komisiji najpozneje sedem 
let od začetka veljavnosti te uredbe.

Geografske označbe, zaščitene v skladu z 
Uredbo ES št. 1576/89, še vedno veljajo. 
Ponovna vložitev zahteve in preučitev se 
ne izvedeta. Države članice morajo izvesti 
preučitev, če do zdaj zaščitene geografske 
označbe v skladu z Uredbo (ES) 1576/89 
izpolnjujejo pogoje iz člena 13(3).

Tehnična mapa se objavi v Uradnem listu 
Evropske unije, serija C, po preučitvi s 
strani Komisije.

Če obstoječe geografske označbe ne 
ustrezajo zadevni uredbi, se črtajo žgane 
pijače iz Priloge III ali pa se izvede 
postopek za vložitev zahteve v skladu s 
členom 15.

Če v sedmih letih po začetku veljavnosti te 
uredbe ni objavljena nobena tehnična 
mapa, geografska označba ni več 
zaščitena.
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Obrazložitev

Geografske označbe, zaščitene v skladu z veljavno uredbo, morajo še naprej veljati. Ponovna 
registracija bi bila nepotrebna birokracija. Ponovna zahteva za vključitev nima dodane 
vrednosti. Glej tudi možnosti iz člena 15(6). 

Predlog spremembe 85
Člen 17, odstavek 2 a (novo)

2a. Komisija mora po posvetovanju z 
državami članicami zagotoviti enotno 
uporabo te uredbe in po potrebi sprejeti 
ukrepe po postopku iz člena 19(2a).

Predlog spremembe 86
Člen 18

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.

črtano

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen jasnejši zakonodaji.

Predlog spremembe 87
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“.

Obrazložitev

Predlog spremembe 88
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.
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Predlog spremembe 89
Člen 19, odstavek 2 a (novo)

2a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES, kakor je bil 
spremenjen s Sklepom 2006/512/ES.

Predlog spremembe 90
Člen 20

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

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

Predlog spremembe 91
Člen 21

Podrobne določbe za izvajanje te uredbe se 
sprejmejo po postopku iz člena 19(2).

Ukrepi, potrebni za učinkovito izvajanje te 
uredbe, razen tistih iz splošnega področja 
uporabe, namenjenih spreminjanju 
njenih nebistvenih elementov v smislu 
Sklepa 2006/512/ES, se sprejmejo po 
postopku iz člena 19(2).

Predlog spremembe 92
Člen 22, pododstavek 2 a (novo)

Žgane pijače, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 
te uredbe, vendar so proizvedene v skladu 
z Uredbo (EGS) št. 1576/89, se lahko 
tržijo že v prehodnem obdobju treh let po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen odpravi preostrih ukrepov.

Predlog spremembe 93
Člen 23
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Uredba (EGS) št. 1576/89 se razveljavi. Uredba (EGS) št. 1576/89 in 
Uredba (EGS) št. 1014/90 se razveljavita.

Obrazložitev

Ta uredba zamenjuje obe obstoječi uredbi. 

Predlog spremembe 94
Priloga I, točka 1, točka g

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

g) v skladu s členom 19 te uredbe se 
določi mejna količina proizvodov iz 
točk a) do f), ki se uporabljajo za 
zaokroževanje okusa.

Obrazložitev

Za boljše obveščanje potrošnikov mora biti dodatek sladil naveden na nalepki. Razen tega so 
potrebni ukrepi, ki določajo omejitev dodatka sladkorja. Preprečiti je treba izenačitev slabe 
kakovosti s povečanim slajenjem.

Predlog spremembe 95
Priloga I, točka 1, črka g a (novo)

ga) slajenje je treba na nalepki označiti z 
navedbo proizvoda, ki je bil uporabljen za 
slajenje. 

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k točki 1, črka g.

Predlog spremembe 96
Priloga I, točka 4 „DODAJANJE VODE“, pododstavek 1

Pri pripravi žganih pijač je dovoljeno 
dodajanje vode, po možnosti destilirane ali 
demineralizirane, pod pogojem, da je 
kakovost vode v skladu z nacionalnimi 
določbami, sprejetimi pri izvajanju 
direktiv Sveta 80/777/EGS1 in 
80/778/EGS2 in da dodana voda ne 
spremeni značilnosti proizvoda.

Pri pripravi žganih pijač je dovoljeno 
dodajanje vode, po možnosti destilirane ali 
demineralizirane, če je kakovost vode v 
skladu z nacionalnimi določbami, 
sprejetimi pri izvajanju direktiv Sveta 
80/777/EGS in 98/83/EGS2 in da dodana 
voda ne spremeni značilnosti proizvoda.

1 UL L 229, 30.8.1980, str.1. 1 UL L 229, 30.8.1980, str.1.
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2 UL L 229 z dne 30.8.1980, str. 11.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k točki 1, črka g.

Predlog spremembe 97
Priloga I, točka 16 a (novo)

16a. Kazalniki avtentičnosti:
žgane pijače lahko vsebujejo sledove 
kazalnikov avtentičnosti, če gre za snovi, 
ki jih prvotno vsebuje proizvod.

Obrazložitev

Za preprečevanje ponarejanja in nedovoljenega posnemanja mora biti mogoča uporaba 
kazalnikov. 

Predlog spremembe 98
Priloga III, kategorija A, točka 2, vnos 2

Irish Whisky (irski viski) črtano

Predlog spremembe 99
Priloga III, kategorija A, točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Žitna žganja
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Luksemburg

Korn/Kornbrand Avstrija, Nemčija

Predlog spremembe Parlamenta
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Žitna žganja
Žitno žganje, eau-de-vie de seigle de 
marque nationale luxembourgeoise

Luksemburg

Korn/Kornbrand iz Avstrije Avstrija
Korn/Kornbrand iz Nemčije Nemčija

Obrazložitev

Korn in Kornbrand spadata med žitna žganja, zato se morata vključiti tudi v kategorijo 
proizvodov. Pri pijači Korn se že tradicionalno uporablja postopek destilacije, zato se ne sme 
vključiti v kategorijo žitnih žganj.

Predlog spremembe 100
Priloga III, kategorija A, točka 5, naslov

5. Brandy 5. Brandy/Weinbrand

Predlog spremembe 101
Priloga III, kategorija A, točka 14 (novo)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist

Obrazložitev

Proizvod Schwarzwälder Himbeergeist je geografska označba, zato mora biti vključen v 
Prilogo III. 


