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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl alkoholinių gėrimų apibrėžimo, 
pateikimo ir ženklinimo etiketėmis
(COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2005)0125)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 95 straipsnį, pagal 
kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0440/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 
nuomones (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

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

Pagrindimas

Pačiame pasiūlyme dėl reglamento pabrėžiama žemės ūkio produktų svarba. Į tai reikia 
atsižvelgti ir taikant dvigubą teisinį pagrindą naujajame reglamente. Be to, ligšiolinis 
reglamentas turėjo dvigubą teisinį pagrindą (vidaus rinka ir žemės ūkis).

  
1 OL C ... / Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 2
1 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Esminis naujojo reglamento elementas yra tai, kad siekiama atsižvelgti į tradicinius gamybos 
būdus, taigi jį būtina nurodyti pagrindime. Be to, naujasis reglamentas pakeis abu 
galiojančius reglamentus.

Pakeitimas 3
2 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Pačiame pasiūlyme dėl reglamento pabrėžiama žemės ūkio produktų svarba. Į tai reikia
atsižvelgti ir naujajame reglamente. Be to, ligšiolinis reglamentas turėjo dvigubą teisinį 
pagrindą (vidaus rinka ir žemės ūkis). 

Pakeitimas 4
3 konstatuojamoji dalis

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

(3) Atitinkamuose teisės aktuose turėtų 
būti aiškiai nustatyti tokių gėrimų 
gamybos ir ženklinimo etiketėmis 
kriterijai.

Pagrindimas

Reglamento principas – išlaikyti aukštą visų spiritinių gėrimų kokybę. Pagal siūlomą 
klasifikaciją 1 kategorijai priskiriami „paties gryniausio pavidalo produktai“. Taip 
klasifikuojant įteigiama, kad kitų dviejų kategorijų kokybė yra prastesnė, todėl tokią 
klasifikaciją reikia atmesti. (3)

Pakeitimas 5
7 konstatuojamoji dalis

(7) Siekiant aukštos spiritinių gėrimų 
kokybės ir jų įvairovės sektoriuje, 
valstybės narės galėtų patvirtinti 
griežtesnes arba papildomas taisykles, 
greta šiame reglamente nustatytų spiritinių 
gėrimų, pagamintų jų teritorijose, 
gamybos, apibrėžimo, aprašymo, 
pateikimo ir ypač ženklinimo etiketėmis 
taisyklių.

(7) Siekiant aukštos spiritinių gėrimų 
kokybės ir jų įvairovės sektoriuje, 
valstybės narės galėtų patvirtinti 
griežtesnes arba papildomas taisykles, 
greta šiame reglamente nustatytų spiritinių 
gėrimų, pagamintų jų teritorijose, 
gamybos, apibrėžimo, aprašymo, 
pateikimo ir ypač ženklinimo etiketėmis 
taisyklių, jei pagal jas laikomasi tam 
tikros kokybės poltikos, jos suderinamos 
su Bendrijos teise ir taikomos spiritiniams 
gėrimams su geografinėmis kilmės 
nuorodomis.

Pagrindimas

Jei griežtesnius teisės aktus būtų galima taikyti savo nuožiūra, tai pagrindinis reglamento 
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principas – teisės aktų suderinamumas – prieštarautų EB sutarties 95 str. nustatytam 
teisiniam pagrindui.

Pakeitimas 6
12 konstatuojamoji dalis

(12) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas 
priemones reikėtų priimti pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką.

(12) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas 
priemones reikėtų priimti pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, iš dalies pakeistą 2006 m. 
liepos 17 d. Tarybos sprendimu, nustatantį 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.

Pagrindimas

2006 m. liepos 17 d. priimtos naujos nuostatos dėl komitologijos procedūros, taigi reikia į jas 
atsižvelgti.

Pakeitimas 7
1 straipsnio 1 dalies c punktas

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

c) turi 15 tūrio proc. ir didesnę alkoholio 
koncentraciją,

Pagrindimas

Spiritinių gėrimų apibrėžimas turi būti taikomas ne vien tik šiam reglamentui, bet ir visiems 
maisto produktams apskritai. Be to, jei būtų taikoma siūlom aukščiausia 80 proc. riba,
apibrėžimas neapimtų daug spiritinių gėrimų (pvz., viskio ir romo).

Pakeitimas 8
II PRIEDAS

II PRIEDAS II priedas įtraukiamas į šiuos 1 straipsnio 
punktus:

A kategorija: Spiritiniai gėrimai 1 straipsnio 2a dalies 1–12a punktus
B kategorija: ypatingieji spiritiniai 
gėrimai

1 straipsnio 2b dalies 13–45b punktus

C kategorija: kiti spiritiniai gėrimai
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Pagrindimas

II priedas įtraukiamas į 1 straipsnį. Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi 
būti sprendžiama taikant bendro sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto 
tekstą.

Pakeitimas 9
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

SPIRITINIŲ GĖRIMŲ KATEGORIJOS
Nepažeidžiant 1 straipsnio 2a dalies 1–13 
punktuose kiekvienam produktui 
nustatytų specialiųjų taisyklių, spiritiniai 
gėrimai turi:
a) būti pagaminti alkoholio fermentuojant 
ir distiliuojant ir gauti vien tik iš žaliavos 
pagal 1 straipsnio 2a dalies 1–13 
punktuose nustatytus apibrėžimus;
b) neturėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
c) neturėti jokių kvapiųjų medžiagų;
d) būti saldinti, siekiant sušvelninti 
galutinį produkto skonį, pagal šio 
reglamento I priede nustatytus techninius
apibrėžimus ir reikalavimus, atsižvelgiant 
į valstybių narių teisės aktus.

Pagrindimas

Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi būti sprendžiama taikant bendro 
sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto tekstą.

Pakeitimas 10
1 straipsnio 2a dalies (naujos) 1 punkto a–d papunkčiai

a) Romas yra: a) Šiame reglamente romu laikomas:
1. spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik 
alkoholinio rauginimo ir distiliavimo būdu 
iš melasos ar sirupo, gauto cukranendrių 
cukraus gamybos metu, arba iš pačių 
cukranendrių syvų ir distiliuotas iki 
alkoholio koncentracijos, ne didesnės kaip 

1.  spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik 
alkoholinio rauginimo ir distiliavimo būdu 
iš melasos ar sirupo, gauto cukranendrių 
cukraus gamybos metu, arba iš pačių 
cukranendrių syvų ir distiliuotas iki 
alkoholio koncentracijos, ne didesnės kaip 



PR\634038LT.doc 11/53 PE 374.473v02-00

LT

96 tūrio proc., kad distiliatas turėtų 
išskirtines romui būdingas organopleptines 
savybes;

96 tūrio proc., kad distiliatas turėtų 
išskirtines romui būdingas organopleptines 
savybes;

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

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

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

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

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

c) Į romą neturi būti įpilta žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholio arba kito žemės ūkio 
kilmės distiliato.

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

d) Romas negali būti aromatinamas.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 1 dalies a–d punktus)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Taigi neatsižvelgiant į 
tai, ar aromatinama natūraliomis, ar natūralioms tapačiomis kvapiosiomis medžiagomis, 
apskritai negalima leisti pridėti etilo alkoholio arba kvapiųjų medžiagų. Galiojantis 
draudimas naudoti žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir toliau turėtų 
galioti siekiant užtikrinti aukščiausią produkto kokybę.

Pakeitimas 11
1 straipsnio 2a dalies 2 punkto a papunkčio įžanga

a) Whisky arba whiskey yra spiritinis 
gėrimas:

a) Šiame reglamente whisky arba whiskey
laikomas spiritinis gėrimas:

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 1 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Taigi reikia atmesti 
leidimą apskritai naudoti etilo alkoholį arba su juo susijusį metodą skoniui sušvelninti. 
Galiojantis draudimas naudoti žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir 
toliau turėtų galioti siekiant užtikrinti aukščiausią produkto kokybę.
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Pakeitimas 12
1 straipsnio 2a dalies 2 punkto c–d papunkčiai

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

c) Į viskį (whisky arba whiskey) neturi būti 
įpilta žemės ūkio kilmės etilo alkoholio 
arba kito žemės ūkio kilmės distiliato.

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

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

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 2 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Taigi reikia atmesti 
leidimą apskritai naudoti etilo alkoholį arba su juo susijusį metodą skoniui sušvelninti. 
Galiojantis draudimas naudoti žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir 
toliau turėtų galioti siekiant užtikrinti aukščiausią produkto kokybę.

Pakeitimas 13
1 straipsnio 2a dalies (naujos) 3 punktas

Šiame reglamente grūdų spiritiniu gėrimu 
laikomas spiritinis gėrimas:

a) Grūdų spiritinis gėrimas, tai spiritinis 
gėrimas, pagamintas distiliuojant 
fermentuotą grūdų mentalą ir kuriam yra 
būdingos naudotų žaliavų suteiktos 
organoleptinės savybės.

a) Grūdų spiritinis gėrimas, tai spiritinis 
gėrimas, pagamintas distiliuojant 
fermentuotą įvairių rūšių neskaldytų
grūdų mentalą ir kuriam yra būdingos 
naudotų žaliavų suteiktos organoleptinės 
savybės.

b) Minimali grūdų spiritinio gėrimo 
alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio 
procentais yra 35 tūrio proc.

b) Minimali grūdų spiritinio gėrimo 
alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio 
procentais yra 35 tūrio proc., išskyrus 
Korn.

c) Grūdų spiritiniame gėrime neturi būti 
įpilta žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

c) Į grūdų spiritinį gėrimą neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio arba kito 
žemės ūkio kilmės distiliato.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir 
jų preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto 
i papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies 
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c punkte, gali būti naudojami gaminant 
grūdų spiritinį gėrimą.
e) Grūdų spiritinis gėrimas, kuris 
vadinamas „Grūdų brandy“, turi būti 
pagamintas distiliuojant fermentuotą grūdų 
mentalą iki ne didesnės kaip 95 tūrio proc. 
alkoholio koncentracijos ir pasižymėti 
panaudotų žaliavų suteiktomis 
organoleptinėmis savybėmis.

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

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 3 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Apribojimu, kai 
distiliuojamas įvairių rūšių neskaldytų grūdų mentalas, siekiama neleisti naudoti grūdų arba 
krakmolinių žaliavų atliekų. Padidinus tūrio procentais išreikštą alkoholio koncentraciją iki 
35 tūrio proc., būtų nuvilti pirkėjai. Visiškai pakistų skonis. Galiojantis draudimas naudoti 
žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir toliau turėtų galioti siekiant 
užtikrinti aukščiausią produkto kokybę.

Pakeitimas 14
1 straipsnio 2a dalies (naujos) 4 punktas

a) Vyno spiritinis gėrimas yra spiritinis 
gėrimas:

a) Šiame reglamente vyno spiritiniu 
gėrimu laikomas spiritinis gėrimas:

1. gaminamas distiliuojant vyną arba vyną, 
spirituotą distiliavimui, iki ne didesnės 
kaip 86 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos, arba perdistiliuojant vyno 
distiliatą iki ne didesnės kaip 86 tūrio proc. 
alkoholio koncentracijos,

1. gaminamas vien tik distiliuojant vyną 
arba vyną, spirituotą distiliavimui, iki ne 
didesnės kaip 86 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos, arba perdistiliuojant vyno 
distiliatą iki ne didesnės kaip 86 tūrio proc. 
alkoholio koncentracijos,

2. kurio lakiųjų medžiagų kiekis yra ne 
mažesnis kaip 1,25 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio,

2. kurio lakiųjų medžiagų kiekis yra ne 
mažesnis kaip 1,25 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio,

3. metilo alkoholio kiekis neturi viršyti 
2 g/dm3 absoliutaus alkoholio.

3. metilo alkoholio kiekis neturi viršyti 
2 g/dm3 absoliutaus alkoholio.

b) Minimali vyno spiritinio gėrimo 
alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio 
procentais yra 37,5 %.

b) Minimali vyno spiritinio gėrimo 
alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio 
procentais yra 37,5 %.

c) Vyno spiritiniame gėrime neturi būti 
įpilta žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

c) Į vyno spiritinį gėrimą neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio arba kito 
žemės ūkio kilmės distiliato.
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d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir 
jų preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto 
i papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte, gali būti naudojami gaminant 
vyno spiritinį gėrimą.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 4 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Galiojantis draudimas 
naudoti žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir toliau turėtų galioti siekiant 
užtikrinti aukštą produkto kokybę.

Änderungsantrag 15
1 straipsnio 2a dalies (naujos) 5 punkto a papunkčio įžanga

a) Brandy arba Weinbrand yra spiritinis 
gėrimas:

a) Šiame reglamente brendžiu arba vyno 
brendžiu (brandy arba weinbrand)
laikomas spiritinis gėrimas:

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 5 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Pagal tradicinius 
gamybos būdus šie produktai aromatinami, tam naudojamų kvapiųjų medžiagų rūšys ir jų 
gamybos būdai yra tiksliai apriboti.
Galiojantis draudimas naudoti žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir 
toliau turėtų galioti siekiant užtikrinti aukštą produkto kokybę.

Pakeitimas 16
1 straipsnio 2a dalies (naujos) 5 punkto c–d papunkčiai

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

c) Į brendį (brandy arba weinbrand) neturi 
būti įpilta žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio arba kito žemės ūkio kilmės 
distiliato.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir 
jų preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto 
i papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies 

d) Kvapui ir skoniui sušvelninti gali būti 
naudojami tik ekstraktai, gauti
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c punkte, gali būti naudojami gaminant 
Brandy arba Weinbrand.

– vyno distiliatą laikant užpylus ant 
ąžuolo medienos arba pjuvenų;
– vyno distiliatą laikant užpylus ant 
džiovintų slyvų, žalių (neprinokusių) arba 
džiovintų graikinių riešutų, arba džiovintų 
(ir skrudintų) migdolų kevalų.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 5 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Pagal tradicinius 
gamybos būdus šie produktai aromatinami, tam naudojamų kvapiųjų medžiagų rūšys ir jų 
gamybos būdai yra tiksliai apriboti.
Galiojantis draudimas naudoti žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir 
toliau turėtų galioti siekiant užtikrinti aukštą produkto kokybę.

Pakeitimas 17
1 straipsnio 2a dalies (naujos) 6 punkto a papunkčio įžanga

a) Vynuogių išspaudų spiritinis gėrimas 
arba vynuogių išspaudos yra spiritinis 
gėrimas, kuris atitinka šias sąlygas:

a) Šiame reglamente vynuogių išspaudų 
spiritiniu gėrimu arba vynuogių 
išspaudomis laikomas spiritinis gėrimas, 
kuris atitinka šias sąlygas:

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 6 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Galiojantis draudimas 
naudoti žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir toliau turėtų galioti siekiant 
užtikrinti aukštą produkto kokybę.

Pakeitimas 18
1 straipsnio 2a dalies (naujos) 6 punkto c–d papunkčiai

c) Vynuogių išspaudų spiritiniame gėrime 
arba vynuogių išspaudose neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

c) Į vaisių išspaudų spiritinį gėrimą neturi 
būti įpilta žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio arba kito žemės ūkio kilmės 
distiliato.

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

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 6 dalį)

Pagrindimas

Žr. 6 dalies a punkto pagrindimą.

Pakeitimas 19
1 straipsnio 2a dalies (naujos) 7 punktas

a) Vaisių išspaudų spiritinis gėrimas yra 
spiritinis gėrimas, kuris atitinka šias 
sąlygas:

a) Šiame reglamente vaisių išspaudų 
spiritiniu gėrimu laikomas spiritinis 
gėrimas, kuris atitinka šias sąlygas:

1. gautas vien tik fermentuojant ir 
distiliuojant vaisių išspaudas, išskyrus 
vynuogių išspaudas, iki ne didesnės kaip 
86 tūrio proc. alkoholio koncentracijos;

1. gautas vien tik fermentuojant ir 
distiliuojant vaisių išspaudas, išskyrus 
vynuogių išspaudas, iki ne didesnės kaip 
86 tūrio proc. alkoholio koncentracijos;

2. minimalus lakiųjų medžiagų kiekis jame 
yra ne mažesnis kaip 2 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio;

2. minimalus lakiųjų medžiagų kiekis jame 
yra ne mažesnis kaip 2 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio;

3. didžiausias metilo alkoholio kiekis ne 
didesnis kaip 15,0 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio;

3. didžiausias metilo alkoholio kiekis ne 
didesnis kaip 15,0 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio;

4. kaulavaisių išspaudų spiritinio gėrimo 
atveju vandenilio cianido kiekis 
0,10 g/dm3 absoliutaus alkoholio.

4. kaulavaisių išspaudų spiritinio gėrimo 
atveju vandenilio cianido kiekis 
0,070 g/dm3 absoliutaus alkoholio.

5. leidžiama perdistiliuoti iki tos pačios 
alkoholio koncentracijos.

5. leidžiama perdistiliuoti iki tos pačios 
alkoholio koncentracijos.

b) Minimali vaisių išspaudų spiritinio 
gėrimo alkoholio koncentracija, išreikšta 
tūrio procentais yra 37,5 %.

b) Minimali vaisių išspaudų spiritinio 
gėrimo alkoholio koncentracija, išreikšta 
tūrio procentais yra 37,5 %.

c) Vaisių išspaudų spiritiniame gėrime 
neturi būti įpilta žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio.

c) Į vaisių išspaudų spiritinį gėrimą neturi 
būti įpilta žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio arba kito žemės ūkio kilmės 
distiliato.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir 
jų preparatai, apibrėžti Direktyvos 
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88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto 
i papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte, gali būti naudojami gaminant 
vaisių išspaudų spiritinį gėrimą.
e) Vaisių išspaudų spiritinio gėrimo 
pavadinimas, kuriuo jis parduodamas yra 
vaisiaus pavadinimas kartu su įrašu 
„išspaudų spiritinis gėrimas“. Jei 
naudojamos kelių skirtingų vaisių 
išspaudos, suteikimas prekinis pavadinimas 
„vaisių išspaudų spiritinis gėrimas“.

e) Vaisių išspaudų spiritinio gėrimo 
pavadinimas, kuriuo jis parduodamas yra 
vaisiaus pavadinimas kartu su įrašu 
„išspaudų spiritinis gėrimas“. Jei 
naudojamos kelių skirtingų vaisių 
išspaudos, suteikimas prekinis pavadinimas 
„vaisių išspaudų spiritinis gėrimas“.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 7 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Galiojantis draudimas 
naudoti žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir toliau turėtų galioti siekiant 
užtikrinti aukštą produkto kokybę.

Pakeitimas 20
1 straipsnio 2a dalies (naujos) 8 punktas

a) Razinų spiritinis gėrimas arba raisin 
brandy, tai spiritinis gėrimas, gautas 
distiliuojant alkoholinio rauginimo būdu 
fermentuotą „Korinto juodųjų” arba 
„Malagos muskatinių” veislių džiovintų 
vynuogių ekstraktą iki ne didesnės kaip 
94,5 tūrio proc. alkoholio koncentracijos, 
kad distiliatas turėtų naudotos žaliavos 
aromatą ir skonį.

a) Šiame reglamente razinų spiritiniu 
gėrimu arba razinų brendžiu (raisin 
brandy) laikomas spiritinis gėrimas, 
gautas distiliuojant alkoholinio rauginimo 
būdu fermentuotą „Korinto juodųjų” arba 
„Moscatel of the Alexandria“ veislių 
džiovintų vynuogių ekstraktą iki ne 
didesnės kaip 94,5 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos, kad distiliatas turėtų 
naudotos žaliavos aromatą ir skonį.

b) Minimali razinų spiritinis gėrimas arba 
raisin brandy alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 37,5 tūrio 
proc.

b) Minimali razinų spiritinio gėrimo arba 
razinų brendžio (raisin brandy) alkoholio 
koncentracija, išreikšta tūrio procentais yra 
37,5 tūrio proc.

c) Razinų spiritinis gėrimas arba raisin 
brandy neturi būti įpilta žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholio.

c) Į razinų spiritinį gėrimą arba razinų 
brendį (raisin brandy) neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio arba kito 
žemės ūkio kilmės distiliato.

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

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 8 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Galiojantis draudimas 
naudoti žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir toliau turėtų galioti siekiant 
užtikrinti aukštą produkto kokybę.

Pakeitimas 21
1 straipsnio 2a dalies (naujos) 9 punkto a papunktis

a) Vaisių spiritinis gėrimas yra spiritiniai 
gėrimai: 

a) Šiame reglamente vaisių spiritiniu 
gėrimu laikomas spiritinis gėrimas:

1. pagaminti fermentuojant ir distiliuojant 
fermentuotą sultingų vaisių masę arba jų 
misą, su kauliukais arba be kauliukų,

1. pagamintas vien tik fermentuojant ir 
distiliuojant fermentuotą sultingų vaisių 
masę arba jų misą, su kauliukais arba be 
kauliukų,

2. distiliuoti iki ne didesnės kaip 86 tūrio 
proc. alkoholio koncentracijos, kad 
distiliatas turėtų distiliuojamų vaisių 
aromatą ir skonį,

2. distiliuotas iki ne didesnės kaip 86 tūrio 
proc. alkoholio koncentracijos, kad 
distiliatas turėtų distiliuojamų vaisių 
aromatą ir skonį,

3. lakiųjų medžiagų kiekis turi būti ne 
mažesnis kaip 2 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio,

3. lakiųjų medžiagų kiekis turi būti ne 
mažesnis kaip 2 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio,

4. vandenilio cianido kiekis ne didesnis 
kaip 0,10 g/dm3 absoliutaus alkoholio, 
jeigu pagaminti iš kaulavaisių spiritinio 
gėrimo.

4. vandenilio cianido kiekis ne didesnis 
kaip 0,070 g/dm3 absoliutaus alkoholio, 
jeigu pagaminti iš kaulavaisių spiritinio 
gėrimo.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 9 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Aromatinti arba 
saldinti vaisių mentalą turi būti expressis verbis uždrausta. Galiojantis draudimas naudoti 
žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir toliau turėtų galioti siekiant 
užtikrinti aukštą produkto kokybę. Atsižvelgiant į patirtį, į sąrašą įtraukiami abrikosai ir 
persikai.

Pakeitimas 22
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1 straipsnio 2a dalies (naujos) 9 punkto b papunktis

b) Vaisių spiritinis gėrimas turi turėti 
metilo alkoholio kiekį ne didesnį kaip 
10 g/dm3 absoliutaus alkoholio

b) Vaisių spiritinis gėrimas turi turėti 
metilo alkoholio kiekį ne didesnį kaip 
10 g/dm3 absoliutaus alkoholio.

Didžiausias metilo alkoholio kiekis yra: Didžiausias metilo alkoholio kiekis šiuose 
vaisių spiritiniuose gėrimuose yra:

i) 12 g/dm3 absoliutaus alkoholio 
gautas iš šių vaisių:

i) 12 g/dm3 absoliutaus alkoholio, gauto iš 
šių vaisių:

– slyvų (Prunus domestica L.), – slyvų (Prunus domestica L.),
– kaukazinių skėstašakių slyvų (Prunis 
domestica L. var syriaca),

– kaukazinių skėstašakių slyvų (Prunis 
domestica L. var syriaca),

– naminių slyvų (Prunus domestica L.), – naminių slyvų (Prunus domestica L.),
– obuolių (Malus domestica Borkh.), – obuolių (Malus domestica Borkh.),
– miškinių kriaušių (Pyrus communis L.), 
išskyrus Williams kriaušes (Pyrus 
communis Williams),

– miškinių kriaušių (Pyrus communis L.), 
išskyrus Williams kriaušes (Pyrus 
communis Williams),

– aviečių (Rubus idaeus L.), – aviečių (Rubus idaeus L.),
– gervuogių (Rubus fruticosus L.), – gervuogių (Rubus fruticosus L.),

– persikų (Prunus persica L.),
– abrikosų (Prunus armeniaca L.),

ii) 13,5 g/dm3 absoliutaus alkoholio gautas 
iš šių vaisių:

ii) 13,5 g/dm3 absoliutaus alkoholio, gauto
iš šių vaisių arba uogų:

– Williams kriaušių (Pyrus communis 
Williams),

– Williams kriaušių (Pyrus communis 
Williams),

– raudonųjų ir juodųjų serbentų (Ribes 
species),

– raudonųjų ir juodųjų serbentų (Ribes 
species),

– paprastojo šermukšnio (Sorbus 
aucuparia),

– paprastojo šermukšnio (Sorbus 
aucuparia),

– šeivamedžio uogų (Sambucus nigra L.), – šeivamedžio uogų (Sambucus nigra L.),
– svarainių (Cydonia oblonga),

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 10 dalį)

Pagrindimas

Žr. 9 dalies a punkto pagrindimą.

Änderungsantrag 23
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1 straipsnio 2a dalies (naujos) 9 punkto d papunktis

d) Vaisių spiritiniame gėrime neturi būti 
įpilta žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

d) Į vaisių spiritinį gėrimą neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio arba kito 
žemės ūkio kilmės distiliato.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 9 dalį)

Pagrindimas

Žr. 9 dalies a punkto pagrindimą.

Pakeitimas 24
1 straipsnio 2a dalies (naujos) 9 punkto e papunktis

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

Išbraukta.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 9 dalį)

Pagrindimas

Žr. 9 dalies a punkto pagrindimą.

Pakeitimas 251 straipsnio 2a dalies (naujos) 10 punktas

a) Obuolių sidro spiritinis gėrimas, obuolių 
sidro brandy arba kriaušių sidro spiritinis 
gėrimas yra spiritiniai gėrimai:

a) Šiame reglamente obuolių sidro arba 
kriaušių sidro spiritiniu gėrimu laikomas 
spiritinis gėrimas:

1. pagaminti vien tiktai distiliuojant 
obuolių sidrą arba kriaušių sidrą iki ne 
didesnės kaip 86 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos, kad distiliatas turėtų 
distiliuojamų vaisių aromatą ir skonį,

1. pagaminti vien tiktai distiliuojant 
obuolių sidrą arba kriaušių sidrą iki ne 
didesnės kaip 86 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos, kad distiliatas turėtų 
distiliuojamų vaisių aromatą ir skonį,

2. lakiųjų medžiagų kiekis turi būti ne 
mažesnis kaip 2 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio,

2. lakiųjų medžiagų kiekis turi būti ne 
mažesnis kaip 2 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio,

3. kuriame metilo alkoholio kiekis ne 
didesnis kaip 10 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio.

3. kuriame metilo alkoholio kiekis ne 
didesnis kaip 10 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio.

b) Minimali obuolių sidro spiritinio b) Minimali obuolių sidro spiritinio 
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gėrimo, obuolių sidro brandy arba kriaušių 
sidro spiritinio gėrimo alkoholio 
koncentracija, išreikšta tūrio procentais yra 
37,5 tūrio proc.

gėrimo, obuolių sidro brendžio arba 
kriaušių sidro spiritinio gėrimo alkoholio 
koncentracija, išreikšta tūrio procentais yra 
37,5 tūrio proc.

c) Obuolių sidro spiritiniame gėrime, 
obuolių sidro brandy arba kriaušių sidro 
spiritiniame gėrime neturi būti įpilta žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholio.

c) Į obuolių sidro spiritinį gėrimą, obuolių 
sidro brendį arba kriaušių sidro spiritinį
gėrimą neturi būti įpilta žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholio arba kito žemės ūkio kilmės 
distiliato.

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

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 10 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Galiojantis draudimas 
naudoti žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir toliau turėtų galioti siekiant 
užtikrinti aukštą produkto kokybę.

Pakeitimas 26
1 straipsnio 2a dalies (naujos) 11 punktas

a) Hefebrand yra spiritinis gėrimas 
gaminamas iš vyno arba iš fermentuotų 
vaisių nuosėdų.

a) Šiame reglamente Hefebrand laikomas 
spiritinis gėrimas, gaminamas vien tik 
distiliuojant vyną arba fermentuotas 
vaisių nuosėdas.

b) Minimali Hefebrand alkoholio 
koncentracija, išreikšta tūrio procentais yra 
38 tūrio proc.

b) Minimali Hefebrand alkoholio 
koncentracija, išreikšta tūrio procentais yra 
38 tūrio proc.

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

c) Į Hefebrand neturi būti įpilta žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholio arba kito žemės ūkio 
kilmės distiliato.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir 
jų preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto 
i papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte, gali būti naudojami gaminant 
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Hefebrand.
e) Pavadinimas „Hefebrand” gali būti 
papildytas pagrindiniu naudotos medžiagos 
pavadinimu.

e) Prekinis pavadinimas Hefebrand gali 
būti papildytas pagrindiniu naudotos 
medžiagos pavadinimu.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 11 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Galiojantis draudimas 
naudoti žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir toliau turėtų galioti siekiant 
užtikrinti aukštą produkto kokybę.

Pakeitimas 27
1 straipsnio 2a dalies (naujos) 12 punktas

a) Bierbrand arba eau de vie de bière
spiritinis gėrimas gautas vien tik 
tiesioginės šviežio alaus distiliacijos būdu 
iki ne didesnės kaip 86 tūrio proc. 
alkoholio koncentracijos, kad distiliuotas 
turėtų alui būdingas organoleptines 
savybes.

a) Šiame reglamente Bierbrand arba eau 
de vie de bière laikomas spiritinis gėrimas,
gautas vien tik tiesioginės šviežio alaus 
distiliacijos būdu iki ne didesnės kaip 
86 tūrio proc. alkoholio koncentracijos, kad 
distiliuotas turėtų alui būdingas 
organoleptines savybes.

b) Minimali Bierbrand arba eau de vie de 
bière alkoholio koncentracija, išreikšta 
tūrio procentais yra 38 tūrio proc.

b) Minimali Bierbrand arba eau de vie de 
bière alkoholio koncentracija, išreikšta 
tūrio procentais yra 38 tūrio proc.

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

c) Į Bierbrand arba eau de vie de bière
neturi būti įpilta žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio arba kito žemės ūkio kilmės 
distiliato.

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

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 12 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Galiojantis draudimas 
naudoti žemės ūkio kilmės distiliatą iki šiol pasiteisino, taigi jis ir toliau turėtų galioti siekiant 
užtikrinti aukštą produkto kokybę.



PR\634038LT.doc 23/53 PE 374.473v02-00

LT

Pakeitimas 28
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 12a punktas (naujas)

45. Topinambur 12a. Topinambur
a) Topinambur yra spiritinis gėrimas 
gaminamas vien tiktai fermentuojant 
bulvines saulėgrąžas (Helianthus 
tuberosus L.). 

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

b) Minimali Topinambur alkoholio 
koncentracija, išreikšta tūrio procentais yra 
38 tūrio proc.

b) Minimali Topinambur alkoholio 
koncentracija, išreikšta tūrio procentais yra 
38 tūrio proc.

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

c) Į Topinambur neturi būti įpilta žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholio arba kito 
žemės ūkio kilmės distiliato.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 45 dalį)

Pagrindimas

Topinambur buvo priskritas ne tai kategorijai, jis turėtų priklausyti 1 straipsnio 2a dalies 1–
12a punktuose nurodytai spiritinių gėrimų grupei. 

Pakeitimas 29
1 straipsnio 2b dalis (nauja)

1. Nepažeidžiant 1 straipsnio 2b dalies 13-
45b punktuose kiekvienam produktui 
nustatytų specialiųjų taisyklių, spiritiniai 
gėrimai turi:
a) būti gaunami iš visų Sutarties I priede 
išvardytų žemės ūkio produktų;
b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
c) turėti natūralių arba natūralioms 
tapačių kvapiųjų medžiagų ir preparatų, 
apibrėžtų Direktyvos 88/388/EEB 
1 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii 
papunkčiuose ir 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte;
d) būti saldinti siekiant atitikties ypatingų 
produktų savybėms ir pagal šio 
reglamento I priede nustatytus techninius 
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apibrėžimus ir reikalavimus.

Pagrindimas

Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi būti sprendžiama taikant bendro 
sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto tekstą.

Pakeitimas 30
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 13 punkto „Spiritiniai gėrimai“ a punkto 2 papunktis

2. apima iš šių vaisių gaunamus spiritinius 
gėrimus:

2. apima iš šių vaisių gaunamus spiritinius 
gėrimus:

– gervuogių (Rubus fruticosus L.), – gervuogių (Rubus fruticosus L.),
– žemuogių (Fragaria L.), – žemuogių (Fragaria L.),
– mėlynių (Vaccinium myrtillus L.), – mėlynių (Vaccinium myrtillus L.),
– aviečių (Rubus idaeus L.), – aviečių (Rubus idaeus L.),
– raudonųjų serbentų (Ribes vulgare Lam.), – raudonųjų serbentų (Ribes vulgare Lam.),
– dygiųjų slyvų (Prunus spinosa L.), – dygiųjų slyvų (Prunus spinosa L.),
– naminių šermukšnių (Sorbus domestica 
L.),

– naminių šermukšnių (Sorbus domestica 
L.),

– sodinių šermukšnių (Sorbus domestica 
L.),

– sodinių šermukšnių (Sorbus domestica 
L.),

– bugienio uogų (Ilex cassine L.), – bugienių uogų (Ilex cassine L.),
– grūstinio šermukšnio (Sorbus turminalis 
L.),

– glauterijų (Sorbus turminalis L.),

– grūstinių šermukšnių (Sorbus 
torminalis L.)
– naminių šermukšnių (Sorbus domestica 
L.),

– šeivamedžio uogų (Sambucus nigra L.), – šeivamedžių uogų (Sambucus nigra L.),
– erškėtuogių (Rosa canina L.), – erškėtuogių (Rosa canina L.),
– juodųjų serbentų (Ribes nigrum L.), – juodųjų serbentų (Ribes nigrum L.),
– tikrųjų bananų (Musa paradisiaca), – tikrųjų bananų (Musa paradisiaca),
– pasijos vaisių (Passiflora edulis) – pasijų vaisių (Passiflora edulis),
– ambarelų (Spondias dulcis), – ambarelų (Spondias dulcis),
– amerikinių slyvų (Spondias mombin). – amerikinių slyvų (Spondias mombin).



PR\634038LT.doc 25/53 PE 374.473v02-00

LT

– abrikosų (Prunus armeniaca),
– persikų (Prunus persica),

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo A kategorijos 13 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Galiojantis draudimas 
aromatinti iki šiol pasiteisino, taigi jis ir toliau turėtų galioti siekiant užtikrinti aukštą 
produkto kokybę. Atsižvelgiant į ligšiolinę gamybos tradiciją, į sąrašą įtraukiami abrikosai ir 
persikai.

Pakeitimas 31
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 13 punkto c papunktis

c) Maceravimo ir distiliavimo būdu 
pagamintų spiritinių gėrimų (prieš 
kuriuos nurodytas vaisiaus pavadinimas) 
aromatiniams gali būti papildytas 
kvapiosiomis medžiagomis ir (arba) 
kvapiųjų medžiagų preparatais, išskyrus 
esančiais naudojamuose vaisiuose. Tik 
natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto 
i papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte, gali būti naudojami gaminant 
maceravimo ir distiliavimo būdu gautus 
spiritinius gėrimus (prieš kuriuos 
nurodytas vaisiaus pavadinimas). Gėrimui 
būdingas skonis ir jo spalva turi būti 
išgaunami tik iš naudojamų vaisių.

c) Maceruojant ir distiliuojant pagaminti 
spiritiniai gėrimai (prieš kuriuos 
nurodytas vaisiaus pavadinimas) negali 
būti aromatinami.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 13 dalį)

Pagrindimas

Žr. 13 dalies a punkto 2 papunkčio pagrindimą.

Pakeitimas 32
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 14 punktas

a) Geist (kartu nurodant vaisiaus 
pavadinimą) yra spiritinis gėrimas, 
gaunamas maceruojant nefermentuotas 

a) Geist (kartu nurodant vaisiaus 
pavadinimą) yra spiritinis gėrimas, 
gaunamas maceruojant nefermentuotas 
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uogas, pvz., avietes, gervuoges, mėlynes ir 
kitokias, žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholyje ir po to distiliuojant.

uogas, vaisius ir (arba) daržoves, riešutus 
arba kitas augalines medžiagas, pvz., žoles 
arba rožių žiedlapius, žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholyje ir po to distiliuojant iki ne 
didesnės kaip 86 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos.

b) Minimali Geist (kartu nurodant vaisiaus 
pavadinimą) alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 37,5 tūrio 
proc.

b) Minimali Geist (kartu nurodant vaisiaus 
pavadinimą) alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais, yra 37,5 tūrio 
proc.

c) Geist (kartu nurodant vaisiaus 
pavadinimą) gali būti aromatinamas 
kvapiosiomis medžiagomis ir (arba) 
kvapiųjų medžiagų preparatais, išskyrus 
esančius naudojamuose vaisiuose. Tik 
natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto 
i papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte, gali būti naudojami gaminant 
Geist (kartu nurodant vaisiaus 
pavadinimą). Gėrimui būdingas skonis ir 
jo spalva turi būti išgaunami tik iš 
naudojamų vaisių. 

c) Geist (kartu nurodant vaisiaus 
pavadinimą) negali būti aromatinamas.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 14 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Galiojantis draudimas 
aromatinti  iki šiol pasiteisino, taigi jis ir toliau turėtų galioti siekiant užtikrinti aukštą 
produkto kokybę. Vaisiai, naudojami spiritiniams gėrimams gaminti, tradiciškai naudojami ir 
Geist gamybai.

Pakeitimas 33
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 16 punkto c papunktis

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

d) Gencijonų spiritinis gėrimas negali būti 
aromatinamas.
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(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 16 dalį)

Pagrindimas

Išsaugant tradicinius gamybos būdus bus užtikrinta produktų kokybė. Galiojantis draudimas 
aromatinti iki šiol pasiteisino, taigi jis ir toliau turėtų galioti siekiant užtikrinti aukštą 
produkto kokybę.

Pakeitimas 34
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 17 punktas

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

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

b) Minimali kadagiais aromatintų spiritinių 
gėrimų alkoholio koncentracija, išreikšta 
tūrio procentais yra 15 tūrio proc.

b) Minimali kadagiais aromatintų spiritinių 
gėrimų alkoholio koncentracija, išreikšta 
tūrio procentais yra 30 tūrio proc.

c) Kitos natūralios ar natūralioms tapačios 
aromatinės medžiagos, apibrėžtos 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 
2 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose, ir 
(arba) aromatinių medžiagų preparatai, 
apibrėžti minėtos direktyvos 1 straipsnio 
2 dalies c punkte, ir (arba) aromatiniai 
augalai arba jų dalys taip pat gali būti 
naudojami, tačiau turi jaustis kadagio 
organoleptinės savybės, net jei jos kartais 
yra silpnos.

c) Kitos natūralios ar natūralioms tapačios 
aromatinės medžiagos, apibrėžtos 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 
2 dalies b punkto i ir ii papunkčiuose, ir 
(arba) aromatinių medžiagų preparatai, 
apibrėžti minėtos direktyvos 1 straipsnio 
2 dalies c punkte, ir (arba) aromatiniai 
augalai arba jų dalys taip pat gali būti 
naudojami, tačiau turi jaustis kadagio 
organoleptinės savybės, net jei jos kartais 
yra silpnos.

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

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

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 17 dalį)

Pagrindimas

Genevere buvo iki šiol naudojamas prekinis pavadinimas, taigi turėtų išlikti ir naujajame 
teisės akte.

Pakeitimas 35
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1 straipsnio 2b dalies (naujos) 22 punkto c papunktis

c) Kitos kvapiosios medžiagos taip pat gali 
būti naudojamos, tačiau šiems gėrimams 
skonį ir kvapą suteikia kmynų ir (arba) 
krapų (Anethum graveolens L.) sėklų 
distiliuotai. Naudoti eterinius aliejus yra 
draudžiama.

c) Kitos kvapiosios medžiagos taip pat gali 
būti naudojamos, tačiau šiems gėrimams 
skonį ir kvapą suteikia kmynų (Carum 
carvi L.)ir (arba) krapų (Anethum 
graveolens L.) sėklų distiliatai. Naudoti 
eterinius aliejus yra draudžiama.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 22 dalį)

Pagrindimas

Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi būti sprendžiama taikant bendro 
sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto tekstą.

Pakeitimas 36
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 23 punkto a papunčio įžanga

a) Anyžiais aromatinti spiritiniai gėrimai, 
tai spiritiniai gėrimai, gaminami 
aromatinant žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholį natūraliais tikrųjų anyžių (Illicium 
verum), paprastųjų anyžių (Pimpinella 
anisum), paprastųjų pankolių (Foeniculum 
vulgare) ar kitokių augalų, kurių sudėtyje 
yra ta pati pagrindinė aromatinė medžiaga, 
ekstraktais, naudojant vieną iš šių procesų 
ar jų derinį:

a) Šiame reglamente anyžiais 
aromatintais spiritiniais gėrimais laikomi
spiritiniai gėrimai, gaminami aromatinant 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholį natūraliais 
tikrųjų anyžių (Illicium verum), paprastųjų 
anyžių (Pimpinella anisum), paprastųjų 
pankolių (Foeniculum vulgare) ar kitokių 
augalų, kurių sudėtyje yra ta pati 
pagrindinė aromatinė medžiaga, 
ekstraktais, naudojant vieną iš šių procesų 
ar jų derinį:

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 23 dalį)

Pagrindimas

Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi būti sprendžiama taikant bendro 
sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto tekstą.

Pakeitimas 37
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 23 punkto c papunktis

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

Išbraukta.
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anyžiais aromatintus spiritinius gėrimus.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 23 dalį)

Pagrindimas

Žr. 23 dalies a punkto pagrindimą.

Pakeitimas 38
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 24 punkto c papunktis

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

Išbraukta.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 24 dalį)

Pagrindimas

Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi būti sprendžiama taikant bendro 
sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto tekstą.

Pakeitimas 39
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 27 punkto c papunktis

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

Išbraukta.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 27 dalį)

Pagrindimas

Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi būti sprendžiama taikant bendro 
sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto tekstą.

Pakeitimas 40
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 29 punkto „Vodka“ d ir da (naujas) papunkčiai
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d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, nurodo žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholiui pagaminti naudotas 
žaliavas. Rašmenys negali būti didesni už 
pusę ir mažesni už vieną trečiąją 
prekiniam pavadinimui naudotų rašmenų 
dydžio. 

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, aprašant, pateikiant ir 
ženklinant etiketėmis degtinę (vodka), 
pagamintą ne iš bulvių, javų arba iš 
cukrinių runkelių melasos, matomoje 
vietoje, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, nuoroda „pagaminta iš...“ 
papildoma žaliavos, naudotos žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholiui gauti, nuoroda.
Etiketėmis ženklinama pagal Direktyvos 
2000/13/EB nuostatas. Rašmenys negali 
būti mažesni už dvi trečiąsias prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

da) Jei spiritinį gėrimą vodka sudaro etilo 
alkoholis, pagamintas iš dviejų ar 
daugiau žemės ūkio kilmės produktų, jis, 
nepažeidžiant 1 straipsnio 2a dalies 5 
punkto nuostatų, vadinamas maišyta 
degtine („Wodka blended“).

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 29 dalį)

Pagrindimas

Iš javų, bulvių ir cukrinių runkelių melasos pagaminta degtinė (vodka) gali būti apibrėžta 
kaip tradiciškai pagamintas produktas. Taigi šis produktas turėtų būti vadinamas tiesiog 
vodka be papildomų nuorodų. Kadangi degtinėje (vodka) esantis etilo alkoholis gali būti 
gaminamas iš kitų žemės ūkio produktų, siekiant juos geriau atskirti, reikia nurodyti tą žemės 
ūkio produktą. Daug ypatingų rūšių degtinės (vodka) pagaminta iš įvairių žemės ūkio 
produktų. Kad būtų galima atskirti vadinamąją tradiciškai pagamintą degtinę (vodka), reikia 
nurodyti, jei kartais tai yra mišinys.

Pakeitimas 41
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 31 punkto „Likeris“ c punkto 1 papunkčio lentelė, nauji įrašai

– ananasų,
– gervuogių,
– bananų,

Pagrindimas

Pakeitimas 42
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 31 punkto d papunktis
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d) Pateikiant Bendrijoje pagamintus 
likerius, gali būti naudojamos šios 
sudurtinės sąvokos tais atvejais, kai žemės 
ūkio kilmės alkoholis naudojamas 
tradiciniams gamybos būdams atspindėti:

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

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 31 dalį)

Pagrindimas

Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi būti sprendžiama taikant bendro 
sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto tekstą.

Pakeitimas 43
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 32 punkto c ir ca (naujas) papunkčiai 

c) Créme de yra taikomos 31 punkte
nustatytos kvapiųjų medžiagų ir jų 
preparatų naudojimo taisyklės likeriams.

c) Créme de yra taikomos 1 straipsnio 2b 
dalies 31 punkte nustatytos kvapiųjų 
medžiagų ir jų preparatų naudojimo 
taisyklės likeriams.

ca) Prekinis pavadinimas gali būti 
papildytas žodžiu „likeris“.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 32 dalį)

Pagrindimas

Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi būti sprendžiama taikant bendro 
sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto tekstą.

Pakeitimas 44
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 33 punkto c ir ca (naujas) papunkčiai 

c) Crème de rassis yra taikomos 31 punkte 
nustatytos kvapiųjų medžiagų ir jų 
preparatų naudojimo taisyklės likeriams.

c) Créme de cassis yra taikomos 1 
straipsnio 2b dalies 31 punkte nustatytos 
kvapiųjų medžiagų ir jų preparatų 
naudojimo taisyklės likeriams.

ca) Prekinis pavadinimas gali būti 
papildytas žodžiu „likeris“.
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(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 33 dalį)

Pagrindimas

Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi būti sprendžiama taikant bendro 
sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto tekstą.

Pakeitimas 45
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 34 punkto c ir ca (naujas) papunkčiai 

c) Guignolet yra taikomos 31 punkte 
nustatytos kvapiųjų medžiagų ir jų 
preparatų naudojimo taisyklės likeriams.

c) Guignolet yra taikomos 1 straipsnio 2b 
dalies 31 punkte nustatytos kvapiųjų 
medžiagų ir jų preparatų naudojimo 
taisyklės likeriams.

ca) Prekinis pavadinimas gali būti 
papildytas žodžiu „likeris“.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 34 dalį)

Pagrindimas

Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi būti sprendžiama taikant bendro 
sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto tekstą.

Pakeitimas 46
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 35 punkto c ir ca (naujas) papunkčiai 

c) Punch au rhum yra taikomos 31 punkte 
nustatytos kvapiųjų medžiagų ir jų 
preparatų naudojimo taisyklės likeriams.

c) Punch au rhum yra taikomos 1 
straipsnio 2b dalies 31 punkte nustatytos 
kvapiųjų medžiagų ir jų preparatų 
naudojimo taisyklės likeriams.

ca) Prekinis pavadinimas gali būti 
papildytas žodžiu „likeris“.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 35 dalį)

Pagrindimas

Iki šiol įprasta pridėti apibūdinimą „likeris“.

Pakeitimas 47
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 36 punkto c ir ca (naujas) papunkčiai 
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c) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir 
jų preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto 
i papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte, gali būti naudojami gaminant 
Sloe gin.

Išbraukta.

ca) Prekinis pavadinimas gali būti 
papildytas žodžiu „likeris“.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 36 dalį)

Pagrindimas

Iki šiol įprasta pridėti apibūdinimą „likeris“.

Pakeitimas 48
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 37 punkto c ir ca (naujas) papunkčiai 

c) Sambuca yra taikomos 31 punkte 
nustatytos kvapiųjų medžiagų ir jų 
preparatų naudojimo taisyklės likeriams.

c) Sambucai yra taikomos 1 straipsnio 2b 
dalies 31 punkte nustatytos kvapiųjų 
medžiagų ir jų preparatų naudojimo 
taisyklės likeriams.

ca) Prekinis pavadinimas gali būti
papildytas žodžiu „likeris“.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 37 dalį)

Pagrindimas

Iki šiol įprasta pridėti apibūdinimą „likeris“.

Pakeitimas 49
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 38 punkto c ir ca (naujas) papunkčiai 

c) Mistrà yra taikomos 31 punkte 
nustatytos kvapiųjų medžiagų ir jų 
preparatų naudojimo taisyklės likeriams.

Išbraukta.

ca) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir 
jų preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto 
i papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte, gali būti naudojami gaminant 
Mistrà.
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(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 38 dalį)

Pagrindimas

Bendrasis principas – uždrausti arba sumažinti kvapiųjų medžiagų naudojimą – turėtų būti 
taikomas ir spiritiniam gėrimui Mistrà.

Pakeitimas 50
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 39 punkto c ir ca (naujas) papunkčiai 

c) Maraschino arba Marrasquino yra 
taikomos 31 punkte nustatytos kvapiųjų 
medžiagų ir jų preparatų naudojimo 
taisyklės likeriams.

c) Maraschino arba Marrasquino yra 
taikomos 1 straipsnio 2b dalies 31 punkte
nustatytos kvapiųjų medžiagų ir jų 
preparatų naudojimo taisyklės likeriams.

ca) Prekinis pavadinimas gali būti 
papildytas žodžiu „likeris“.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 39 dalį)

Pagrindimas

Iki šiol įprasta pridėti apibūdinimą „likeris“.

Pakeitimas 51
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 40 punkto c ir ca (naujas) papunkčiai 

c) Nocino yra taikomos 31 punkte 
nustatytos kvapiųjų medžiagų ir jų 
preparatų naudojimo taisyklės likeriams.

c) Nocino yra taikomos 1 straipsnio 2b 
dalies 31 punkte nustatytos kvapiųjų 
medžiagų ir jų preparatų naudojimo 
taisyklės likeriams.

ca) Prekinis pavadinimas gali būti 
papildytas žodžiu „likeris“.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 40 dalį)

Pagrindimas

Iki šiol įprasta pridėti apibūdinimą „likeris“.

Pakeitimas 52
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 41 punkto c papunktis

c) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir 
jų preparatai, apibrėžti Direktyvos 

c) Gaminant kiaušininį likerį arba advocaat
arba avocat arba Advokat negali būti 
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88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto 
i papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte, gali būti naudojami gaminant 
kiaušininį likerį arba advocaat arba avocat 
arba Advokat.

naudojami jokie džiovinti kiaušinių 
produktai.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 41 dalį)

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisės normų neapibrėžtumo, reikia tiksliai apibrėžti, kas yra geros kokybės 
kiaušinių tryniai. Siekiant užtikrinti teisės normų vientisumą, laikomasi esamų ES nuostatų. 

Siekiant aukštos produktų kokybės ir laikantis tradicinių gamybos būdų reikia uždrausti 
naudoti džiovintus kiaušinių produktus.

Pakeitimas 53
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 42 punkto c papunktis

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

Išbraukta.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 42 dalį)

Pagrindimas

Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi būti sprendžiama taikant bendro 
sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto tekstą. 

Pakeitimas 54
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 43 punkto d papunktis

d) Vyno arba vyno produktų kiekis 
neviršija 50%.

d) Vyno arba vyno produktų kiekis 
neviršija 50% galutinio produkto kiekio.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 43 dalį)

Pagrindimas

Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi būti sprendžiama taikant bendro 
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sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto tekstą.

Pakeitimas 55
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 44 punkto c papunktis

c) Tik natūralūs kvapiųjų medžiagų 
pagrindai ir preparatai, apibrėžti 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 
2 dalies b punkto i papunktyje ir 
1 straipsnio 2 dalies c punkte, gali būti 
naudojami gaminant Berenburg arba 
Beerenburg.

Išbraukta.

(Žr. 8 pakeitimą, II priedo B kategorijos 44 dalį)

Pagrindimas

Dėl pavienių spiritinių gėrimų apibrėžimų ir toliau turi būti sprendžiama taikant bendro 
sprendimo procedūrą, taigi jie turi būti įtraukti į teisės akto tekstą.

Pakeitimas 56
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 45 a punktas (naujas)

a) Rum-Verschnitt yra spiritinis gėrimas:
1. gaminamas Vokietijoje,
2. gaunamas romą maišant su alkoholiu.
b) Rum-Verschnitt gali būti gaunamas iš 
bet kurio Sutarties I priede išvardyto 
žemės ūkio produkto ir (arba) žmonėms 
vartoti skirtų maisto produktų.
c) Mažiausiai 5 % alkoholio, esančio 
galutiniame produkte, turi būti iš romo.
d) Rum-Verschnitt gali turėti kvapiųjų 
medžiagų ir preparatų, apibrėžtų 
Direktyvoje 88/388/EEB;
e) Ženklinant etiketėmis ir pateikiant 
produktą Rum-Verschnitt, žodis 
Verschnitt turi būti įrašytas apraše 
(butelio, pakuotės, įvyniojimo) to paties 
šrifto, dydžio ir spalvos raidėmis bei toje 
pačioje eilutėje, kaip ir žodis Rum. Ant 
butelių abu žodžiai rašomi pagrindinėje 
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etiketėje. 
f) Jei šis produktas yra parduodamas už 
Vokietijos rinkos ribų, etiketėje turi būti 
nurodyta gėrimui pagaminti panaudotų 
alkoholio rūšių sudėtis.

(Žr. 8 pakeitimą)

Pagrindimas

Rum-Verschitt turi išlikti kaip savarankiškas prekinis pavadinimas. Pagal galiojantį 
reglamentą Rum-Verschnitt pripažįstamas kaip prekinis pavadinimas. Panaikinus prekinį 
pavadinimą būtų nepagrįstai nesilaikoma Reglamento (EB) Nr. 1576/89.

Pakeitimas 57
1 straipsnio 2b dalies (naujos) 45b punktas (naujas)

a) Slivovice yra spiritinis gėrimas:
1. gaminamas Čekijos Respublikoje,
2. gaunamas į slyvų distiliatą prieš 
galutinai distiliuojant įpylus 30 tūrio proc. 
alkoholio koncentracijos žemės ūkio 
kilmės alkoholio.
b) Šis gaminys turi būti aprašomas kaip 
spiritinis gėrimas, bet pavadinimas 
Slivovice taip pat gali būti vartojamas ir 
įrašomas toje pačioje matomoje vietoje 
pagrindinėje etiketėje.
c) Slivovice gali būti kvapiųjų medžiagų ir 
preparatų, apibrėžtų Direktyvoje 
88/388/EEB.
d) Jei čekiška Slivovice parduodama 
Bendrijoje, etiketėje turi būti nurodyta 
gėrimui pagaminti panaudotų rūšių 
alkoholio sudėtis.

(Žr. 8 pakeitimą)

Pagrindimas

Slivovice turi išlikti kaip savarankiškas prekinis pavadinimas. Pagal galiojantį reglamentą 
Slivovice pripažįstamas kaip prekinis pavadinimas. Panaikinus prekinį pavadinimą būtų 
nepagrįstai nesilaikoma Reglamento (EB) Nr. 1576/89.
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Pakeitimas 58
2 straipsnio 1 dalis

Etilo alkoholis, naudojamas spiritinių 
gėrimų ir visų jų sudedamųjų dalių 
gamybai, gali būti tik žemės ūkio kilmės.

Etilo alkoholis, naudojamas spiritinių 
gėrimų ir visų jų sudedamųjų dalių 
gamybai, gali būti tik žemės ūkio kilmės ir 
gaunamas tik pagal EB sutarties I priedo 
nuostatas.

Pagrindimas

Apribojimas, kad etilo alkoholis gali būti tik žemės ūkio kilmės, yra nepakankamas. Reikia 
tikslių apribojimų, pvz., siekiant neleisti naudoti iš alaus gaunamo alkoholio. 

Pakeitimas 59
2 straipsnio 2 dalis

Etilo alkoholis, naudojamas dažikliams, 
kvapiosioms medžiagoms ar kitiems 
spiritinių gėrimų gamyboje leistiniems 
priedams skiesti ar tirpinti, turi būti žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholis.

Etilo alkoholis, naudojamas dažikliams, 
kvapiosioms medžiagoms ar kitiems 
spiritinių gėrimų gamyboje leistiniems 
priedams skiesti ar tirpinti, turi būti 
gaunamas iš žemės ūkio kilmės žaliavų 
pagal EB sutarties I priedo nuostatas.

Pagrindimas

Apribojimas, kad etilo alkoholis gali būti tik žemės ūkio kilmės, yra nepakankamas. Reikia 
tikslių apribojimų, pvz., siekiant neleisti naudoti iš alaus gaunamo alkoholio. 

Pakeitimas 60
2 straipsnio 3 dalis

Pagal šio reglamento II priede 
specifiniams produktams nustatytus 
apribojimus, etilo alkoholis turi būti gautas 
iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų.

Pagal šio reglamento 1 straipsnio 2a ir 2b 
dalyse specifiniams produktams nustatytus 
apribojimus, žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholis turi būti gautas pagal Sutarties I 
priede nustatytus kriterijus.

Pagrindimas

Apribojimas, kad etilo alkoholis gali būti tik žemės ūkio kilmės, yra nepakankamas. 
Draudimo reikia, kad tokiai praktikai iš pat pradžių būtų užkirstas kelias. 
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Pakeitimas 61
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

Į alkoholinius gėrimus neturi būti įpilta 
sintetinio etilo alkoholio.

Pagrindimas

Apribojimas, kad etilo alkoholis gali būti tik žemės ūkio kilmės, yra nepakankamas. 
Draudimo reikia, kad tokiai praktikai iš pat pradžių būtų užkirstas kelias. 

Pakeitimas 62
3 straipsnis

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

Pagrindimas

Reglamento principas – išlaikyti aukštą visų spiritinių gėrimų kokybę. Pagal siūlomą 
klasifikaciją 1 kategorijai priskiriami „paties gryniausio pavidalo produktai“. Taip 
klasifikuojant įteigiama, kad kitų dviejų kategorijų kokybė yra prastesnė, todėl tokią 
klasifikaciją reikia atmesti.

Pakeitimas 63
4 straipsnis

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

Išbraukta.

a) būti pagamintas alkoholio 
fermentavimo ir distiliavimo būdu ir vien 
tik gautas iš žaliavos pagal II priede 
nustatytus apibrėžimus;
b) neturėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
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c) neturėti kvapiųjų medžiagų išskyrus 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 
2 dalies b punkto i ir c papunkčiuose 
apibrėžtas natūralias ir kvapiųjų 
medžiagų preparatus.
d) siekiant sušvelninti galutinį produkto 
skonį, būti saldintas pagal šio reglamento 
I priede nustatytus techninius 
apibrėžimus ir reikalavimus, atsižvelgiant 
į valstybių narių teisės aktus.
2. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai B produktui 
nustatytų specialių taisyklių, ypatingieji 
spiritiniai gėrimai gali:

a) būti gaunami iš visų Sutarties I priede 
išvardytų žemės ūkio produktų;
b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
c) turėti natūralių arba natūralioms 
tapačių kvapiųjų medžiagų ir preparatų, 
apibrėžtų Direktyvos 88/388/EEB 
1 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii 
papunkčiuose ir 1 straipsnio 2 dalies 
c punkte;
d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti.
3. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai C produktui 
nustatytų specialių taisyklių, kiti 
spiritiniai gėrimai gali:

a) būti gaunami iš bet kurio Sutarties I 
priede išvardyto žemės ūkio produkto ir 
(arba) žmonėms vartoti skirtų maisto 
produktų;
b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
c) turėti kvapiųjų medžiagų ir preparatų, 
apibrėžtų Direktyvoje 88/388/EEB;
d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
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savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti.

Pagrindimas

Vadovaujantis nauja sistematika, pagal kurią II priedas buvo įtrauktas į 1 straipsnį, 4 
straipsnį taip pat reikia priskirti 1 straipsniui. Taip bus išlaikytas teisinio teksto aiškumas.

Pakeitimas 64
5 straipsnis

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

Siekdamos laikytis tam tikros kokybės 
politikos, valstybės narės gali patvirtinti 
griežtesnes arba papildomas 1 straipsnio 
2a ir 2b dalyse nustatytoms spiritinių 
gėrimų gamybos, apibrėžimo, aprašymo, 
pateikimo ir ypatingas ženklinimo 
etiketėmis taisykles, kurie pagaminti jų 
teritorijose, jei jos atitinka Bendrijos teisę.

Pagrindimas

Bendra valstybių narių galimybė patvirtinti su spiritiniais gėrimais susijusias taisykles turi 
būti apribota vidaus rinkos veikimo naudai ir gali būti taikoma tik su kokybe susijusiems 
klausimams.

Pakeitimas 65
7 straipsnio 1 dalis

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

a) Spiritiniai gėrimai, atitinkantys 1 
straipsnio 2a ir 2b dalių kategorijoms 
priskirtų produktų specifikacijas, turi turėti 
šiems produktams suteiktą prekinį 
pavadinimą.

Pagrindimas

Redakcinis pakeitimas, atsiradęs II priedą perkėlus į 1 straipsnį. 

Pakeitimas 66
7 straipsnio 2 dalis

2. Spiritiniai gėrimai, atitinkantys II b) Spiritiniai gėrimai, neatitinkantys 1 
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priedo C kategorijai priskirtų produktų 
specifikacijas, turi turėti prekinį 
pavadinimą – spiritinis gėrimas. Šis 
prekinis pavadinimas nėra papildomas ar 
keičiamas.

straipsnio 2a ir 2b dalyse apibrėžtų 
produktų specifikacijų, negali turėti jose 
išvardytų pavadinimų. Jie turi turėti 
pavadinimą „spiritinis gėrimas“ arba 
„alkoholinis gėrimas“. Nepažeidžiant 5 
straipsnio nuostatų, šis prekinis 
pavadinimas nėra papildomas ar keičiamas.

Pagrindimas

Kadangi atmetama siūloma klasifikacija, reikia atmesti ir prekinių pavadinimų taisykles. 
Status quo reikia išlaikyti.

2 dalis keičiama tik dėl aiškumo.

Pakeitimas 67
7 straipsnio 3 dalis

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

3. Jei spiritinis gėrimas atitinka daugiau nei 
vienos ypatingos rūšies spiritinio gėrimo 
apibrėžimą, jis turi būti parduodamas su 
vienu ar daugiau 1 straipsnio 2a ir 2b 
dalyse išvardytų šioms ypatingoms 
spiritinių gėrimų rūšims suteiktų 
pavadinimų.

Pagrindimas
Redakcinis pakeitimas, atsiradęs II priedą perkėlus į 1 straipsnį.  

Pakeitimas 68
7 straipsnio 4 dalis

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

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

Pagrindimas

Redakcinis pakeitimas, atsiradęs II priedą perkėlus į 1 straipsnį. 
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Pakeitimas 69
7 straipsnio 8 dalis

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

8. 1 straipsnio 2a ir 2b dalyse nurodyti 
pavadinimai gali būti įtraukti į ingredientų 
sąrašus, jei jie vartojami laikantis 
Direktyvos 2000/13/EB nuostatų.

Pagrindimas

Kadangi visos nuorodos į Direktyvą 2000/13/EB susijusios tiesiogiai su ja, o ne su 
nacionalinėmis įgyvendinimo priemonėmis, tai siekiant vientisumo ir aiškumo čia taip pat 
pateikiama tiesioginė nuoroda.

Pakeitimas 70
8 straipsnio 1 dalis

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

1. Vartoti 1 straipsnio 2a ir 2b dalyse 
apibrėžtus prekinius pavadinimus arba III 
priede pateiktas geografines nuorodas ar 
daryti užuominą į jas bendrame 
pavadinime leidžiama tik jei alkoholis 
100 proc. kildinamas vien tik iš bendrame 
pavadinime nurodyto spiritinio gėrimo.

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

Pagrindimas

Spiritinių gėrimų mišiniams turi būti taikomos specialios taisyklės. Siekiant naujovių reikia 
leisti vartoti žinomus pavadinimus ir mišiniams pavadinti. Vis dėl to siekiant apsaugoti 
vartotojus reikia užtikrinti aukštus kokybės standartus. Nurodant mišinius su vandeniu 
atsižvelgiama į naujausią precendtų teisę.

Pakeitimas 71
8 straipsnio 3 dalis

3. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų ir 
siekiant atsižvelgti į tradicinius gamybos 

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

metodus, 1 straipsnio 2b dalies 31 punkte 
išvardytos bendros sąvokos gali būti 
vartojamos pateikiant Bendrijoje 
pagamintus likerius, laikantis šiame punkte 
nustatytų sąlygų.

Pagrindimas

Redakcinis pakeitimas, atsiradęs II priedą perkėlus į 1 straipsnį. 

Pakeitimas 72
9 straipsnio 1 dalies įžanga

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

1. Prekinis pavadinimas „spiritinis 
gėrimas“ etiketėje aiškiai ir pastebimai, 
matomoje vietoje nurodoma, kur 1 
straipsnio 2a dalyje spiritinis gėrimas yra 
sumaišytas su:

Pagrindimas

Redakcinis pakeitimas, atsiradęs II priedą perkėlus į 1 straipsnį. 

Pakeitimas 73
9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Šis prekinis pavadinimas nėra papildomas 
ar keičiamas.

Šis prekinis pavadinimas nėra keičiamas 
nauju, papildomas ar keičiamas.

Pagrindimas

Redakcinis pakeitimas, atsiradęs II priedą perkėlus į 1 straipsnį. 

Pakeitimas 74
9 straipsnio 2 dalis

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

Išbraukta.
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Pagrindimas

Redakcinis pakeitimas, atsiradęs II priedą perkėlus į 1 straipsnį. 

Pakeitimas 75
9 straipsnio 3 dalis

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

3. Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, iš 1 dalyje nurodytų mišinių 
gaunamų produktų aprašymas, pateikimas 
ir ženklinimas etiketėmis gali rodyti tik 
vieną iš šio reglamento 1 straipsnio 2a ir 
2b dalių sąvokų, jei ta sąvoka nėra 
sudėtinė prekinio pavadinimo dalis, o tik 
išvardyta tame pačiame matymo plote 
kartu su aprašu apie visus mišinyje 
esančius alkoholio ingredientus, prieš kurią 
nurodytas pavadinimas „maišytas spiritinis 
gėrimas“.

Pagrindimas

Redakcinis pakeitimas, atsiradęs II priedą perkėlus į 1 straipsnį.

Pakeitimas 76
12 straipsnio 2 dalis

2. II priede kursyviniu šriftu nurodytos 
sąvokos ir III priede išvardytos geografinės 
nuorodos etiketėje į kitas kalbas 
neverčiamos.

2. 1 straipsnio 2a ir 2b dalyse kursyviniu 
šriftu nurodytos sąvokos ir III priede 
išvardytos geografinės nuorodos nei 
etiketėje, nei kitose informacijos 
pateikimo vietose į kitas kalbas 
neverčiamos

Pagrindimas

Redakcinis pakeitimas, atsiradęs II priedą perkėlus į 1 straipsnį. 

Pakeitimas 77
13 straipsnio 3 dalis

3. Pavadinimų, tapusių bendriniais, III 
priede įregistruoti negalima.

3. Jei geografinė nuoroda tampa 
bendriniu pavadinimu, ji praranda 
geografinės nuorodos statusą ir 
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išbraukiama iš III priedo.
III priede išvardytos geografinės nuorodos 
negali tapti bendrinėmis.

III priede išvardytos geografinės nuorodos 
negali tapti bendrinėmis.

Pavadinimas, kuris yra tapęs bendriniu –
tai spiritinio gėrimo pavadinimas, kuris 
nors ir būdamas susijęs su vieta ar regionu, 
kur šis produktas pirmiausia buvo pradėtas 
gaminti ar pardavinėti, pavadinimu, 
virtusiu bendriniu produkto vardu.

Pavadinimas, kuris yra tapęs bendriniu –
tai spiritinio gėrimo pavadinimas, kuris 
nors ir būdamas susijęs su vieta ar regionu, 
kur šis spiritinis gėrimas pirmiausia buvo 
pradėtas gaminti ar pardavinėti, 
pavadinimu, virtusiu bendriniu spiritinio 
gėrimo Bendrijoje vardu.

Pagrindimas

Redakcinis pakeitimas, atsiradęs II priedą perkėlus į 1 straipsnį. Be to, sąvoka spiritinis 
gėrimas yra tikslesnė už sąvoką produktas.

Pakeitimas 78
14 straipsnio įžanga ir a punktas

Nepažeidžiant 8 straipsnio nuostatų, III 
priede išvardytos geografinės nuorodos turi 
būti apsaugojamos nuo:

III priede išvardytos geografinės nuorodos 
turi būti apsaugojamos nuo:

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

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

Pagrindimas

Redakcinis pakeitimas, atsiradęs II priedą perkėlus į 1 straipsnį. 

Pakeitimas 79
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Per tris mėnesius nuo šio paskelbimo bet 
koks fizinis ar juridinis asmuo, turintis 
teisėtą interesą gali prieštarauti 
geografinės nuorodos įtraukimui į III 
priedą dėl tos priežasties, kad nesilaikoma 

Geografinę nuorodą Bendrijoje 
registruoja valstybė narė, kurioje 
pagamintas spiritinis gėrimas.
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šio reglamento sąlygų. Prieštaravimas turi 
būti tinkamai pagrįstas.

Paraiška dėl geografinės nuorodos 
registracijos trečiojoje valstybėje turi būti 
siunčiama arba atsakingų trečiosios 
valstybės institucijų teikiama tiesiai 
Komisijai. Paraiškoje turi būti patvirtinta, 
kad kilmės šalyje pavadinimas tikrai 
saugomas.

Pagrindimas

Geografinių nuorodų registravimo formalumai turėtų būti aiškiai apibrėžti teisės akto tekste.

Pakeitimas 80
15 straipsnio 2 dalies b punktas

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

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

Pagrindimas

Mikrobiologinės savybės spiritinio gėrimo aprašui neturi reikšmės.

Pakeitimas 81
15 straipsnio 3 dalis

3. Sprendimas apie geografinės nuorodos 
įtraukimą į III priedą yra priimamas 
laikantis 19 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
tvarkos, atsižvelgiant į bet kokį pagal šio 
straipsnio 1 dalies nuostatas pareikštą 
prieštaravimą.

3.  Sprendimą apie geografinės nuorodos 
įtraukimą į III priedą priima Komisija, 
laikydamasi 19 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos, atsižvelgiant į bet kokį 
pagal šio straipsnio 5 dalies nuostatas 
pareikštą prieštaravimą.

Pagrindimas

Redakcinis pakeitimas, atsiradęs II priedą perkėlus į 1 straipsnį.

Pakeitimas 82
15 straipsnio 5 dalis
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5. Apie ginčus dėl konkrečios geografinės 
nuorodos įregistravimo oficialiai 
pranešama Komisijai. Tokie ginčai 
sprendžiami pagal šio skirsnio nuostatas 
ir tradicines teises, laikantis 19 straipsnio 
2 dalyje nustatytos tvarkos.

5. Per šešis mėnesius nuo šio paskelbimo 
bet koks fizinis ar juridinis asmuo, turintis 
teisėtą interesą gali prieštarauti 
geografinės nuorodos įtraukimui į III 
priedą dėl tos priežasties, kad nesilaikoma 
šio reglamento sąlygų. Prieštaravimas turi 
būti tinkamai pagrįstas.

Pagrindimas

Terminą, per kurį galima prieštarauti geografinės nuorodos įtraukimui, reikia pratęsti iki 
šešių mėnesių nuo paskelbimo datos. 

Pakeitimas 83
15 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Jei Komisija nusprendžia, kad 
geografinės nuorodos naudojimo sąlygos 
nevykdomos, pradedama 19 straipsnio 2 
dalyje nustatyta procedūra.

Pagrindimas

Turi būti galimybė baigti registruoti tradicinius produktus pagal bendrą procedūrą. 

Pakeitimas 84
16 straipsnis

Ne vėliau kaip per septynerius metus nuo 
šio reglamento įsigaliojimo Komisijai 
pateikiama kiekvienos, pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1576/89 nuostatas saugomos, 
geografinės nuorodos techninė byla.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1576/89 
nuostatas saugomos geografinės nuorodos 
lieka galioti. Paraiška neteikiama 
registruoti pakartotinai ir nesvarstoma. 
Valstybė narė turi patikrinti, ar iki tol 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1576/89 
saugomos geografinės nuorodos atitinka 
13 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

Po to, kai techninė byla išnagrinėjama 
Komisijoje, jos turinys skelbiamas 
Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, 
C serijoje.

Jei esamos geografinės nuorodos 
neatitinka šio reglamento nuostatų, 
spiritinis gėrimas turi būti išbrauktas iš 
III priedo arba turi būti teikiama paraiška 
15 straipsnyje nustatyta tvarka.

Jei nuo šio reglamento įsigaliojimo 
praėjus septyneriems metams techninės 
bylos turinys nepaskelbiamas, geografinė 
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nuoroda saugoma nebus.

Pagrindimas

Pagal galiojantį reglamentą saugomos geografinės nuorodos turi galioti. Pakartotinė 
registracija būtų tik nereikalinga biurokratija. Nebūtų jokios pakartotinės registracijos 
naudos. Žr. ir 15 straipsnio 6 dalyje numatytas galimybes. 

Pakeitimas 85
17 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Komisija, pasitarusi su valstybėmis 
narėmis, užtikrina, kad šis reglamentas 
būtų taikomas vienodai, ir prireikus imasi 
priemonių, atitinkančių 19 straipsnio 2a 
dalyje nustatytą tvarką.

Pakeitimas 86
18 straipsnis

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Daro teisės aktų leidybą aiškesnę.

Pakeitimas 87
19 straipsnio 1 dalis

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

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

Pagrindimas

Pakeitimas 88
19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
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2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

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

Pakeitimas 89
19 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB, iš dalies 
pakeisto Sprendimu 2006/512/EB, 5 ir 7 
straipsniai.

Pakeitimas 90
20 straipsnis

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

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

Pakeitimas 91
21 straipsnis

Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės 
priimamos laikantis 19 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos.

Siekiant veiksmingai taikyti šį reglamentą 
ir laikantis 19 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
tvarkos, imamasi reikiamų priemonių, 
skirtingų negu bendros taikymo srities 
priemonės, kuriomis keičiamos neesminės 
nuostatos, kaip apibrėžta Sprendime 
2006/512/EB.

Pakeitimas 92
22 straipsnio 2a dalis (nauja)

Spiritiniai gėrimai, neatitinkantys šio 
reglamento reikalavimų, bet pagaminti 
laikantis Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 
nuostatų, gali būti parduodami dar trejus 
pereinamojo laikotarpio metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.
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Pagrindimas

Siekiama išvengti itin sudėtingų atvejų.

Pakeitimas 93
23 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1576/89 
panaikinamas.

Reglamentai (EEB) Nr. 1576/89 ir (EEB) 
1014/90 panaikinami.

Pagrindimas

Šis reglamentas keičia abu esamus reglamentus. 

Pakeitimas 94
I priedo 1 dalies g punktas

g) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 94/35/EB apibrėžti saldikliai.

g) Didžiausias a–f punktuose išvardytų 
skoniui susšvelninti skirtų produktų kiekis 
nustatomas pagal šio reglamento 19 
straipsnį.

Pagrindimas

Siekiant geriau informuoti vartotojus, etiketėje reikia nurodyti, kad buvo naudoti saldikliai. 
Be to, reikia priemonių, kuriomis būtų ribojamas pridedamo cukraus kiekis. Reikia vengti 
gerinti blogą kokybę stipriau saldinant.

Pakeitimas 95
I priedo 1 dalies ga punktas (naujas)

ga) Etiketėje turi būti nurodyta, kad 
saldinta, ir produktas, kuriuo saldinta. 

Pagrindimas

Žr. 1 dalies a punkto pagrindimą.

Pakeitimas 96
I priedo 4 dalies „Vandens pylimas“ 1 pastraipa

Gaminant spiritinius gėrimus leidžiama 
įpilti vandens, distiliuoto ar 

Gaminant spiritinius gėrimus leidžiama 
įpilti vandens, distiliuoto ar 
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demineralizuoto, bet tik tuo atveju, jei 
vandens kokybė atitinka nacionalines 
nuostatas, priimtas įgyvendinant 
Direktyvas 80/777/EEB1 ir 80/778/EEB2, 
ir dėl įpilto vandens nepasikeičia produkto 
pobūdis.

demineralizuoto, bet tik tuo atveju, jei 
vandens kokybė atitinka nacionalines 
nuostatas, priimtas įgyvendinant 
Direktyvas 80/777/EEB ir 98/83/EEB2, ir 
dėl įpilto vandens nepasikeičia produkto 
pobūdis.

1 OL L 229, 1980 8 30, p. 1.
2 OL L 229, 1980 8 30, p. 11.

1 OL L 229, 1980 8 30, p. 1.

Pagrindimas

Žr. 1 dalies g punkto pagrindimą.

Pakeitimas 97
I priedo 16a dalis (nauja)

16a. Autentiškumo indikatoriai
Spirtiniuose gėrimuose gali būti 
autentiškumo indikatorių likučių, jei tai 
medžiagos, iš kurių produktas sudarytas.

Pagrindimas

Siekiant išvengti klastočių ir neleistinų kopijų, reikia sudaryti galimybę naudoti autentiškumo 
indikatorius. 

Pakeitimas 98
III priedo A kategorijos 2 dalies lentelės 2 įrašas

Irish Whisky Išbraukta.

Pakeitimas 99
III priedo A kategorijos 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Grūdų spiritinis gėrimas
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Liuksemburgas

Korn / Kornbrand Austrija, Vokietija
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Parlamento pakeitimas

Grūdų spiritinis gėrimas
Grūdų spiritas gėrimas, Eau-de-vie de
seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Liuksemburgas

Korn/ Kornbrand iš Austrijos Austrija
Korn/ Kornbrand iš Vokietijos Vokietija

Pagrindimas
Korn ir Kornbrand priklauso grūdų spiritiniams gėrimams, todėl turėtų būti įtraukti į produktų 
kategorijų sąrašą.
Korn distiliavimas tradiciškai atitinka grūdų spiritinio gėrimo distiliavimo sąlygas, todėl šis 
gėrimas neturėtų būti įtrauktas į grūdų spirito kategoriją.

Pakeitimas 100
III priedo A kategorijos 5 dalies pavadinimas

5. Brandy 5. Brendis / Vyno brendis (Brandy / 
Weinbrand)

Pakeitimas 101
III priedo A kategorijos 14 dalis (nauja)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist

Pagrindimas

Produktas Schwarzwälder Himbeergeist turi geografinę nuorodą, todėl ir jis turėtų būti 
įtrauktas į III priedą.
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