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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, nosaukumu, noformējumu un etiķetēšanu
(KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2005)0125)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0440/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. atsauce

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

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

Pamatojums

Regulas priekšlikumā uzsvērta lauksaimniecības produktu nozīme. Tai jāatspoguļojas jaunās 
regulas dubultajā tiesiskajā pamatojumā. Turklāt iepriekšējās regulas pamatā bija dubults 
tiesiskais pamatojums (iekšējais tirgus un lauksaimniecība).

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
1. apsvērums

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

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

Pamatojums

Jaunās regulas viens no pamatelementiem ir tradicionālo ražošanas metožu ievērošana, tādēļ 
tas ir jāpiemin pamatojumā. Turklāt jaunā regula aizstāj abas spēkā esošās regulas.

Grozījums Nr. 3
2. apsvērums

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

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

Pamatojums

Regulas priekšlikumā uzsvērta lauksaimniecības produktu nozīme. Šo nozīmi vajadzētu ņemt 
vērā arī jaunajā regulā. Turklāt iepriekšējās regulas pamatā bija dubults tiesiskais 
pamatojums (iekšējais tirgus un lauksaimniecība).

Grozījums Nr. 4
3. apsvērums

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

(3) Attiecīgajos tiesību aktos jāiekļauj 
konkrēti noteikti kritēriji šo dzērienu 
ražošanai un etiķetēšanai.

Pamatojums

Regulas princips paredz augstas kvalitātes saglabāšanu visiem alkoholiskajiem dzērieniem. 
Piedāvātā iedalījuma 1. kategorijā ietverti „produkti tīrā veidā”. Šāds iedalījums kategorijās 
norāda uz pārējo divu kategoriju zemāku kvalitāti un tādēļ tas ir noraidāms.(3)

Grozījums Nr. 5
7. apsvērums

(7) Lai stipro alkoholisko dzērienu 
kvalitāte un daudzveidība šajā sektorā būtu 
augstā līmenī, dalībvalstīm jāpieņem 
stingrāki noteikumi vai noteikumi papildus 
tiem, kas noteikti šajā regulā, attiecībā uz 
to stipro alkoholisko dzērienu ražošanu, 
nosaukumu, noformējumu un īpašu 
etiķetēšanu, kas ražoti šo dalībvalstu 
teritorijā.

(7) Lai stipro alkoholisko dzērienu 
kvalitāte un daudzveidība šajā sektorā būtu 
augstā līmenī, dalībvalstīm jāpieņem 
stingrāki noteikumi vai noteikumi papildus 
tiem, kas noteikti šajā regulā, attiecībā uz 
to stipro alkoholisko dzērienu ražošanu, 
nosaukumu, noformējumu un īpašu 
etiķetēšanu, kas ražoti šo dalībvalstu 
teritorijā, nodrošinot, ka tie ir saskaņā ar 
noteiktu kvalitātes politiku, ir savienojami 
ar Kopienu tiesībām un attiecas uz 
alkoholiskajiem dzērieniem ar 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

Pamatojums

Ja būtu pieļaujami dažādi stingrāki tiesību aktu noteikumi, regulas pamatprincips, proti, 
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tiesību tuvināšana, kā to skaidri paredz tiesiskais pamatojums, t.i. EK līguma 95. pants,  
netiktu pietiekami ņemts vērā.

Grozījums Nr. 6
12. apsvērums

(12) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību.

12) Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, kas grozīts ar Padomes 
2006. gada 17. jūlija lēmumu 
2006/512/EK un ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību

Pamatojums

Komiteoloģijas procedūras jaunie noteikumi ir pieņemti 2006. gada 17. jūlijā un tie ir 
atbilstoši jāņem vērā.

Grozījums Nr. 7
1. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

c) kuru minimālā spirta 
tilpumkoncentrācija ir 15 %;

Pamatojums

Alkoholisko dzērienu definīcija nedrīkst attiekties tikai uz šo regulu. Tai ir jābūt spēkā 
vispārīgi attiecībā uz visiem pārtikas produktiem. To paplašinot un nosakot 80% vol augšējo 
robežu, vairāki alkoholiskie dzērieni(piemēram viskijs un rums) tiktu izslēgti.

Grozījums Nr. 8
II Pielikums

II PIELIKUMS II pielikums 1. pantā iekļauts šādos 
punktos:

A kategorija: Spirti 1. panta 2.a daļas 1. – 12.a apakšpunktā
B kategorija: Specifiskie stiprie 
alkoholiskie dzērieni

1. panta 2.b daļas 13. – 45.b apakšpunktā

C kategorija: Citi stiprie alkoholiskie 
dzērieni
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Pamatojums

II pielikumu iekļauj 1. pantā. Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk 
jānosaka, izmantojot komplēmuma procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 9
1. panta 2.a daļa (jauna)

STIPRO ALKOHOLISKO DZĒRIENU 
KATEGORIJAS
Neskarot īpašos noteikumus, kas paredzēti 
attiecībā uz katru no produktiem, kuri 
uzskaitīti 1. panta 2.a daļas 1. – 13. 
apakšpunktā, produkti:
a) tiek ražoti ar spirta fermentācijas un 
destilācijas palīdzību tikai no izejvielām, 
kas atbilst 1. panta 2.a daļas 1. – 13. 
apakšpunkta prasībām;
b) nesatur lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirta vai destilāta (lauksaimnieciskas 
izcelsmes) piedevu;
c) nesatur aromatizētājvielas;
d) tiek saldināti tikai, lai piešķirtu 
galaprodukta garšu, saskaņā ar šīs 
regulas I pielikuma tehniskajām 
definīcijām un prasībām un ņemot vērā 
dalībvalstu attiecīgos tiesību aktus.

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 10
1. panta 2.a daļas (jaunas) 1. punkta a) līdz d) apakšpunkts

a) Rums ir: a) Šīs regulas nolūkā par rumu 
uzskatāms:

1. stiprs alkoholisks dzēriens, kuru ražo, 
tikai fermentējot un destilējot vai nu 
melasi, vai sīrupu, ko ražo cukurniedru 
cukura ražošanas gaitā, vai no cukurniedru 
sulas, un kurā destilāta spirta 

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

tilpumkoncentrācija ir mazāka par 96 
tilpuma procentiem tā, lai destilātam būtu 
īpašas atšķiramas rumam raksturīgas 
organoleptiskās īpašības, vai

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

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

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

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

c) Rumam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Rumam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
citu destilātu;

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

d) rumu nedrīkst aromatizēt.

(skat. II pielikuma A kategorijas 1. punkta a) - d) apakšpunktu grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Tādēļ ir 
jānoraida vispārējā atļauja pievienot etilspirtu vai aromatizētājvielas, neatkarīgi no tā, vai 
aromatizēšanā izmanto dabiskās vai dabīgajām identiskas aromatizētājvielas. Spēkā esošais 
aizliegums pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim ir sevi attaisnojis un to 
vajadzētu saglabāt, lai garantētu kvalitatīvi augstvērtīgu produktu.

Grozījums Nr. 11
1. panta 2.a daļas 2. punkta a) apakšpunkts, ievaddaļa

a) Viskijs (whisky vai whiskey) ir stiprs 
alkoholisks dzēriens:

a) Šīs regulas nolūkā par viskiju (whisky
vai whiskey) uzskatāms:

(skat. II pielikuma A kategorijas 1. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Tādēļ ir 
jānoraida vispārējā atļauja pievienot etilspirtu vai nesen ieviestās pilnveidošanas procedūras.
Spēkā esošais aizliegums pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim ir sevi 
attaisnojis un to vajadzētu saglabāt, lai garantētu kvalitatīvi augstvērtīgu produktu.
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Grozījums Nr. 12
1. panta 2.a daļas 2. punkta c) un d) apakšpunkti

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

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

d) Viskiju (whisky vai whiskey) nedrīkst 
saldināt vai aromatizēt, ne pievienot citas 
piedevas, izņemot parasto grauzdēta cukura 
krāsvielu.

d) Viskiju (whisky vai whiskey) nedrīkst 
garšas ziņā uzlabot, saldināt vai 
aromatizēt, ne pievienot citas piedevas, 
izņemot parasto grauzdēta cukura 
krāsvielu.

(skat. II pielikuma A kategorijas 2. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Tādēļ ir 
jānoraida vispārējā atļauja pievienot etilspirtu vai nesen ieviestās pilnveidošanas procedūras.
Spēkā esošais aizliegums pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim ir sevi 
attaisnojis un to vajadzētu saglabāt, lai garantētu kvalitatīvi augstvērtīgu produktu.

Grozījums Nr. 13
1. panta 2.a daļas (jaunas) 3. punkts

a) Šīs regulas nolūkā par graudu spirtu 
uzskatāms:

a) Graudu spirts ir stiprs alkoholisks 
dzēriens, ko iegūst, destilējot fermentētu
graudu misu, un kā organoleptiskās 
īpašības iegūst no izmantotajām izejvielām.

a) Graudu spirts ir stiprs alkoholisks 
dzēriens, ko iegūst, destilējot fermentētu 
misu, kas iegūta no dažādu graudaugu 
veseliem graudiem, un kā organoleptiskās 
īpašības iegūst no izmantotajām izejvielām.

b) Spirta tilpumkoncentrācijai graudu 
spirtā jābūt ne mazākai kā 35 %.

b) Izņemot Korn, spirta 
tilpumkoncentrācijai graudu spirtā jābūt ne 
mazākai kā 35 %

c) Graudu spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Graudu spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
citu destilātu;

d) Gatavojot graudu spirtu, drīkst 
izmantot tikai dabīgās aromatizētājvielas 
un preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.
e) Lai graudu spirtu varētu saukt par e) Lai graudu spirtu varētu saukt par 
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„graudu brendiju”, tam jābūt iegūtam tādā 
destilāta spirta tilpumkoncentrācijā, kas ir 
mazāka par 95 tilpuma procentiem, un tā 
organoleptiskās īpašības jāiegūst no 
izmantotajām izejvielām.

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

(skat. II pielikuma A kategorijas 3. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Paredzot 
tikai fermentētas misas, kas iegūta no dažādu graudaugu veseliem graudiem destilēšanu, 
vēlas novērst graudaugu un cietes izmantošanu. Paaugstinot alkohola saturu līdz 35 %, 
klienti varētu būt nepatīkami pārsteigti, jo garša būtu pilnīgi citādāka. Spēkā esošais 
aizliegums pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim ir sevi attaisnojis un to 
vajadzētu saglabāt, lai garantētu kvalitatīvi augstvērtīgu produktu.

Grozījums Nr. 14
1. panta 2.a daļas (jaunas) 4. punkts

a) Vīna spirts ir stiprs alkoholisks dzēriens: a) Šīs regulas nolūkā par vīna spirtu
uzskatāms stiprs alkoholisks dzēriens:

1. kuru ražo, destilējot vīnu vai vīnu, kas 
stiprināts destilēšanai, līdz spirta 
tilpumkoncentrācijai ne vairāk kā 
86 tilpuma procenti vai redestilējot vīna 
destilātu ar spirta tilpumkoncentrāciju ne 
vairāk kā 86 tilpuma procenti;

1. kuru ražo, tikai destilējot vīnu vai vīnu, 
kas stiprināts destilēšanai, līdz spirta 
tilpumkoncentrācijai ne vairāk kā 86
tilpuma procenti vai redestilējot vīna 
destilātu ar spirta tilpumkoncentrāciju ne 
vairāk kā 86 tilpuma procenti;

2. kurā esošais gaistošo vielu daudzums 
vienā hektolitrā 100 % alkohola ir 
125 grami vai vairāk;

2. kurā esošais gaistošo vielu daudzums 
vienā hektolitrā 100 % alkohola ir 
125 grami vai vairāk;

3. kurā maksimālais metilspirta daudzums 
vienā hektolitrā 100 % alkohola ir 
200 gramu.

3. kurā maksimālais metilspirta daudzums 
vienā hektolitrā 100 % alkohola ir 
200 gramu.

b) Spirta tilpumkoncentrācijai vīna spirtā 
jābūt ne mazākai kā 37,5 %.

b) Spirta tilpumkoncentrācijai vīna spirtā 
jābūt ne mazākai kā 37,5 %.

c) Vīna spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Vīna spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
citu destilātu;

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

(skat. II pielikuma A kategorijas 4. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Spēkā 
esošais aizliegums pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim nav attaisnojies un 
to vajadzētu saglabāt, lai garantētu kvalitātes ziņā augstvērtīgu produktu.

Grozījums Nr. 15
1. panta 2.a daļas (jaunas) 5. punkta a) apakšpunkts, ievaddaļa

a) Brendijs jeb Weinbrand ir stiprs 
alkoholisks dzēriens:

a) Šīs regulas nolūkā par Brendijs jeb
Weinbrand uzskatāms stiprs alkoholisks 
dzēriens:

(skat. II pielikuma A kategorijas 5. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Saskaņā ar 
tradicionālajām ražošanas metodēm šos produktus aromatizē. Aromatizējošo vielu veids un to 
ražošana ir precīzi noteikti.
Spēkā esošais aizliegums pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim nav 
attaisnojies un to vajadzētu saglabāt, lai garantētu kvalitātes ziņā augstvērtīgu produktu.

Grozījums Nr. 16
1. panta 2.a daļas (jaunas) 5. punkta c) un d) apakšpunkti

c) Brendijam jeb Weinbrand nedrīkst 
pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu.

c) Brendijam jeb Weinbrand nedrīkst 
pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu vai citu destilātu;

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

d) Lai piešķirtu produktam galaprodukta 
smaržu un garšu, drīkst izmantot tikai 
ekstraktus, kas iegūti

– izturot vīna destilātu uz ozola koksnes 
vai skaidām;
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– izturot vīna destilātu uz žāvētām 
plūmēm, zaļiem (negataviem), kā arī 
žāvētiem valriekstiem, žāvētām mandeļu 
čaulām (arī grauzdētām).

(skat. II pielikuma A kategorijas 5. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums
Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Saskaņā ar 
tradicionālajām ražošanas metodēm šos produktus aromatizē. Aromatizējošo vielu veids un to 
ražošana ir precīzi noteikti.
Spēkā esošais aizliegums pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim ir sevi 
attaisnojis un to vajadzētu saglabāt, lai garantētu kvalitātes ziņā augstvērtīgu produktu.

Grozījums Nr. 17
1. panta 2.a daļas (jaunas) 6. punkta a) apakšpunkts, ievaddaļa

a) Vīnogu čagu spirts jeb vīnogu degvīns ir 
stiprs alkoholisks dzēriens, kas atbilst 
šādiem nosacījumiem:

a) Šīs regulas nolūkā par vīnogu čagu 
spirtu jeb vīnogu degvīnu uzskatāms stiprs 
alkoholisks dzēriens:

(skat. II pielikuma A kategorijas 6. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Spēkā 
esošais aizliegums pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim nav attaisnojies un 
to vajadzētu saglabāt, lai garantētu kvalitātes ziņā augstvērtīgu produktu.

Grozījums Nr. 18
1. panta 2.a daļas (jaunas) 6. punkta c) un d) apakšpunkti

c) Vīnogu čagu spirtam jeb vīnogu 
degvīnam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Augļu čagu spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
citu destilātu;

d) Gatavojot vīnogu čagu spirtu jeb 
vīnogu degvīnu, drīkst izmantot tikai 
dabīgās aromatizētājvielas un preparātus, 
kas definēti Direktīvas 88/388/EEK 
1. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā 
un 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā.
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(skat. II pielikuma A kategorijas 6. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Skat. 6. punkta a) apakšpunkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 19
1. panta 2.a daļas (jaunas) 7. punkts

a) Augļu čagu spirts ir stiprs alkoholisks 
dzēriens, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) Šīs regulas nolūkā par augļu čagu 
spirtu uzskatāms stiprs alkoholisks 
dzēriens:

1. to iegūst, fermentējot un destilējot augļu 
čagas, izņemot vīnogu čagas, un to 
destilāta spirta tilpumkoncentrācija ir 86 
tilpuma procenti;

1. kuru iegūst, fermentējot un destilējot 
augļu čagas, izņemot vīnogu čagas, un to 
destilāta spirta tilpumkoncentrācija ir 86 
tilpuma procenti;

2. tajā esošais gaistošo vielu daudzums 
vienā hektolitrā 100 % alkohola ir ne 
mazāk kā 200 gramu;

2. kurā esošais gaistošo vielu daudzums 
vienā hektolitrā 100 % alkohola ir ne 
mazāk kā 200 gramu;

3. maksimālais metilspirta daudzums vienā 
hektolitrā 100 % alkohola ir 1 500 gramu;

3. kura maksimālais metilspirta daudzums 
vienā hektolitrā 100 % alkohola ir 
1 500 gramu;

4. attiecībā uz kauleņu čagu spirtu 
ciānūdeņražskābes daudzums vienā 
hektolitrā 100 % alkohola nepārsniedz 
10 gramus;

4. kurā kauleņu čagu spirta gadījumā
ciānūdeņražskābes daudzums vienā 
hektolitrā 100 % alkohola nepārsniedz 
7 gramu;

5. atļauta redestilācija ar tādu pašu spirta 
tilpumkoncentrāciju.

5. atļauta redestilācija ar tādu pašu spirta 
tilpumkoncentrāciju.

b) Spirta tilpumkoncentrācijai augļu čagu 
spirtā jābūt ne mazākai kā 37,5 %.

b) Spirta tilpumkoncentrācijai augļu čagu 
spirtā jābūt ne mazākai kā 37,5 %.

c) Augļu čagu spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Augļu čagu spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
citu destilātu;

d) Gatavojot augļu čagu spirtu, drīkst 
izmantot tikai dabīgās aromatizētājvielas 
un preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.
e) Tirdzniecības nosaukumā ir augļa 
nosaukums, kam seko vārdi „čagu spirts”.
Ja izmanto dažādu augļu čagas, 
tirdzniecības nosaukums ir „augļu čagu 

e) Tirdzniecības nosaukumā ir augļa 
nosaukums, kam seko vārdi „čagu spirts”.
Ja izmanto dažādu augļu čagas, 
tirdzniecības nosaukums ir „augļu čagu 
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spirts”. spirts”.

(skat. II pielikuma A kategorijas 7. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Spēkā 
esošais aizliegums pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim ir sevi attaisnojis 
un to vajadzētu saglabāt, lai garantētu kvalitātes ziņā augstvērtīgu produktu.

Grozījums Nr. 20
1. panta 2.a daļas (jaunas) 8. punkts

a) Rozīņu spirts jeb rozīņu brendijs ir 
stiprs alkoholisks dzēriens, ko ražo, 
destilējot produktu, kas tiek iegūts, 
fermentējot „Corinth Black” vai „Malaga 
muscat” šķirņu kaltētu vīnogu ekstraktu, 
un destilāta spirta tilpumkoncentrācija ir 
mazāka par 94,5 tilpuma procentiem, lai 
destilāts iegūtu aromātu un garšu no 
izmantotajiem izejmateriāliem.

a) Šīs regulas nolūkā par rozīņu spirtu jeb 
rozīņu brendiju ir uzskatāms stiprs 
alkoholisks dzēriens, ko ražo, destilējot 
produktu, kas tiek iegūts, fermentējot 
„Corinth Black” vai „Moscatel of the 
Alexandria“ šķirņu kaltētu vīnogu 
ekstraktu, un destilāta spirta 
tilpumkoncentrācija ir mazāka par 94,5 
tilpuma procentiem, lai destilāts iegūtu 
aromātu un garšu no izmantotajiem 
izejmateriāliem

b) Rozīņu spirta jeb rozīņu brendija spirta 
tilpumkoncentrācijai jābūt ne mazākai kā 
37,5 %.

b) Rozīņu spirta jeb rozīņu brendija spirta 
tilpumkoncentrācijai jābūt ne mazākai kā 
37,5 %.

c) Rozīņu spirtam jeb rozīņu brendijam 
nedrīkst pievienot lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu.

c) Rozīņu spirtam jeb rozīņu brendijam 
nedrīkst pievienot lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai citu destilātu;

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

(skat. II pielikuma A kategorijas 8. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Spēkā 
esošais aizliegums pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim ir sevi attaisnojis 
un to vajadzētu saglabāt, lai garantētu kvalitātes ziņā augstvērtīgu produktu.
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Grozījums Nr. 21
1. panta 2.a daļas (jaunas) 9. punkta a) apakšpunkts

a) Augļu spirti ir stipri alkoholiski dzērieni: a) Šīs regulas nolūkā par augļu spirtu
uzskatāms stiprais alkoholiskais dzēriens:

1. ko ražo, vienīgi fermentējot un destilējot 
mīkstus augļus vai šādu augļu misu ar 
kauliņiem vai bez tiem;

1. ko ražo, vienīgi fermentējot un destilējot 
svaigus mīkstus augļus vai šādu augļu misu 
ar kauliņiem vai bez tiem;

2. kuru destilāta spirta tilpumkoncentrācija 
ir mazāka par 86 tilpuma procentiem, lai 
destilātam būtu aromāts un garša, ko iegūst 
no destilētajiem augļiem;

2. kuru destilāta spirta tilpumkoncentrācija 
ir mazāka par 86 tilpuma procentiem, lai 
destilātam būtu aromāts un garša, ko iegūst 
no destilētajiem augļiem;

3. kur esošais gaistošo vielu daudzums 
vienā hektolitrā 100 % alkohola ir 
200 gramu vai vairāk;

3. kur esošais gaistošo vielu daudzums 
vienā hektolitrā 100 % alkohola ir 
200 gramu vai vairāk;

4. kur attiecībā uz kauleņiem 
ciānūdeņražskābes daudzums vienā 
hektolitrā 100 % alkohola nepārsniedz 
10 gramus.

4. kur attiecībā uz kauleņiem 
ciānūdeņražskābes daudzums vienā 
hektolitrā 100 % alkohola nepārsniedz 
7 gramu.

(skat. II pielikuma A kategorijas 9. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Pilnīgi 
jāaizliedz augļu misas aromatizēšana vai saldināšana.  Spēkā esošais aizliegums pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim ir sevi attaisnojis un to vajadzētu saglabāt, lai 
garantētu kvalitātes ziņā augstvērtīgu produktu. Aprikožu un persiku izmantošanu pamato 
praktiskā pieredze.

Grozījums Nr. 22
1. panta 2.a daļas (jaunas) 9. punkta b) apakšpunkts

b) Augļu spirtu maksimālais metilspirta 
daudzums vienā hektolitrā 100 % alkohola 
ir 1 000 gramu.

b) Augļu spirtu maksimālais metilspirta 
daudzums vienā hektolitrā 100 % alkohola 
ir 1 000 gramu.

Tomēr maksimālais metilspirta daudzums: Tomēr šādu augļu spirtam maksimālais 
metilspirta daudzums:

i) ir 1 200 gramu vienā hektolitrā 
100 % alkohola, kas iegūts no šādiem 
augļiem:

i) ir 1 200 gramu vienā hektolitrā 
100 % alkohola, kas iegūts no šādiem 
augļiem:

- plūmes (Prunus domestica L.), – plūmes (Prunus domestica L.),
– mirabeles (Prunus domestica L. var – mirabeles (Prunus domestica L. var 
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syriaca), syriaca),
– cvečes (Prunus domestica L.), – cvečes (Prunus domestica L.),

– āboli (Malus domestica Borkh.), – āboli (Malus domestica Borkh.),
– bumbieri (Pyrus communis L.), 
izņemot šķirnes „Williams” bumbierus 
(Pyrus communis Williams),

– bumbieri (Pyrus communis L.), 
izņemot šķirnes „Williams” bumbierus 
(Pyrus communis Williams),

– avenes (Rubus idaeus L.), – avenes (Rubus idaeus L.),
– kazenes (Rubus fruticosus L.); – kazenes (Rubus fruticosus L.);

– persiki (Prunus persica L);
– aprikozes (Prunus armeniaca L);

ii) ir 1 350 gramu vienā hektolitrā 
100 % alkohola, kas iegūts no šādiem 
augļiem:

ii) ir 1 350 gramu vienā hektolitrā 
100 % alkohola, kas iegūts no šādiem 
augļiem vai ogām:

– bumbieri „Williams” (Pyrus 
communis Williams),

– bumbieri „Williams” (Pyrus 
communis Williams),

– sarkanās jāņogas un upenes (Ribes 
species),

– sarkanās jāņogas un upenes (Ribes 
species),

– pīlādžogas (Sorbus aucuparia), – pīlādžogas (Sorbus aucuparia),

– melnās plūškoka ogas (Sambucus 
nigra).

– melnās plūškoka ogas (Sambucus 
nigra),

– cidonijas (Cydonia oblonga).

 (skat. II pielikuma A kategorijas 10. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Skat. 9. punkta a) apakšpunkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 23
1. panta 2.a daļas (jaunas) 9. punkta d) apakšpunkts

d) Augļu spirtiem nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Augļu spirtiem nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
citu destilātu;

(skat. II pielikuma A kategorijas 9. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Skat. 9. punkta a) apakšpunkta pamatojumu.
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Grozījums Nr. 24
1. panta 2.a daļas (jaunas) 9. punkta e) apakšpunkts

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

svītrots

(skat. II pielikuma A kategorijas 9. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

 Skat. 9. punkta a) apakšpunkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 25
1. panta 2.a daļas (jaunas) 10. punkts

a) Sidra spirts, sidra brendijs vai bumbieru 
sidra spirts ir stiprs alkoholisks dzēriens:

a) Šīs regulas nolūkā par sidra spirtu, 
sidra brendiju vai bumbieru sidra spirtu ir 
uzskatāms stiprs alkoholisks dzēriens:

1. ko ražo, vienīgi destilējot sidru vai 
bumbieru sidru kā destilāta spirta 
tilpumkoncentrācija ir mazāka par 86 
tilpuma procentiem, lai destilātam būtu 
aromāts un garša, ko iegūst no 
destilētajiem augļiem;

1. ko ražo, vienīgi destilējot sidru vai 
bumbieru sidru kā destilāta spirta 
tilpumkoncentrācija ir mazāka par 86 
tilpuma procentiem, lai destilātam būtu 
aromāts un garša, ko iegūst no 
destilētajiem augļiem;

2. kur esošais gaistošo vielu daudzums 
vienā hektolitrā 100 % alkohola ir 
200 gramu vai vairāk;

2. kur esošais gaistošo vielu daudzums 
vienā hektolitrā 100 % alkohola ir 
200 gramu vai vairāk;

3. maksimālais metilspirta daudzums vienā 
hektolitrā 100 % alkohola ir 1 000 gramu.

3. maksimālais metilspirta daudzums vienā 
hektolitrā 100 % alkohola ir 1 000 gramu.

b) Spirta tilpumkoncentrācijai sidra spirtā, 
sidra brendijā vai bumbieru sidra spirtā 
jābūt ne mazākai kā 37,5 %.

b) Spirta tilpumkoncentrācijai sidra spirtā, 
sidra brendijā vai bumbieru sidra spirtā 
jābūt ne mazākai kā 37,5 %.

c) Sidra spirtam, sidra brendijam vai 
bumbieru sidra spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Sidra spirtam, sidra brendijam vai 
bumbieru sidra spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
citu destilātu;

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

 (skat. II pielikuma A kategorijas 10. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Spēkā 
esošais aizliegums pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim ir sevi attaisnojis 
un to vajadzētu saglabāt, lai garantētu kvalitātes ziņā augstvērtīgu produktu.

Grozījums Nr. 26
1. panta 2.a daļas (jaunas) 11. punkts

a) Hefebrand ir stiprs alkoholisks dzēriens, 
ko ražo no vīna nosēdumiem vai 
fermentētiem augļiem.

a) Šīs regulas nolūkā par hefebrand ir 
uzskatāms stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo, vienīgi destilējot vīna nosēdumus vai 
fermentētus augļus.

b) Hefebrand spirta 
tilpumkoncentrācijai jābūt ne mazākai kā 
38 %.

b) Hefebrand spirta tilpumkoncentrācijai 
jābūt ne mazākai kā 38 %.

c) Hefebrand nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Hefebrand nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
citu destilātu;

d) Gatavojot Hefebrand, drīkst izmantot 
tikai dabīgās aromatizētājvielas un 
preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.
e) Nosaukumu, ar kādu pārdod Hefebrand, 
var papildināt ar izmantotās izejvielas 
nosaukumu.

e) Hefebrand tirdzniecības nosaukumu var 
papildināt ar izmantotās izejvielas 
nosaukumu.

(skat. II pielikuma A kategorijas 11. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Spēkā 
esošais aizliegums pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim ir sevi attaisnojis 
un to vajadzētu saglabāt, lai garantētu kvalitātes ziņā augstvērtīgu produktu.

Grozījums Nr. 27
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1. panta 2.a daļas (jaunas) 12. punkts

a) Bierbrand vai eau de vie de bière ir 
stiprs alkoholisks dzēriens, kuru iegūst, 
vienīgi tieši destilējot svaigu alu, kura 
spirta tilpumkoncentrācija ir mazāka nekā 
86 %, tā, lai iegūtajam destilātam būtu 
tādas organoleptiskās īpašības, kas iegūtas 
no alus.

a) Šīs regulas nolūkā par Bierbrand vai
eau de vie de bière ir uzskatāms stiprs 
alkoholisks dzēriens, kuru iegūst, vienīgi 
tieši destilējot svaigu alu, kura spirta 
tilpumkoncentrācija ir mazāka nekā 86 %, 
tā, lai iegūtajam destilātam būtu tādas 
organoleptiskās īpašības, kas iegūtas no 
alus.

b) Bierbrand jeb eau de vie de bière spirta 
tilpumkoncentrācijai jābūt ne mazākai kā 
38 %.

b) Bierbrand jeb eau de vie de bière spirta 
tilpumkoncentrācijai jābūt ne mazākai kā 
38 %.

c) Bierbrand jeb eau de vie de bière
nedrīkst pievienot lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu.

c) Bierbrand jeb eau de vie de bière
nedrīkst pievienot lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai citu destilātu;

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

(skat. II pielikuma A kategorijas 12. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Spēkā 
esošais aizliegums pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu līdz šim ir sevi attaisnojis 
un to vajadzētu saglabāt, lai garantētu kvalitātes ziņā augstvērtīgu produktu.

Grozījums Nr. 28
1. panta 2.b daļas (jaunas) 12.a punkts (jauns)

45. Topinambur 12a. Topinambur
a) Topinambur ir stiprs alkoholisks 
dzēriens, ko ražo, fermentējot vienīgi 
topinambūra gumus (Helianthus 
tuberosus L.).

a) Šīs regulas nolūkā par Topinambur ir 
uzskatāms stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo, fermentējot vienīgi topinambūra 
gumus (Helianthus tuberosus L.)

b) Topinambur spirta 
tilpumkoncentrācijai jābūt ne mazākai kā 
38 %.

b. Topinambur spirta 
tilpumkoncentrācijai jābūt ne mazākai kā 
38 %.

c) Gatavojot Topinambur, drīkst 
izmantot tikai dabīgās aromatizētājvielas 

c. c) Topinambur nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
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un preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.

citu destilātu;

(skat. II pielikuma B kategorijas 45. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Topinambur klasifikācija ir nepareiza. Tas ir pieskaitāms pie 1. panta 2.a daļas 1. – 12.a 
apakšpunktā minētajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Grozījums Nr. 29
1. panta 2.b daļa (jauna)

1. Neskarot īpašos noteikumus, kas 
paredzēti attiecībā uz katru no 
produktiem, kuri uzskaitīti 1. panta 2.b 
daļas 13. – 45.b apakšpunktā (jauns), 
produkti var:
a) būt iegūti no lauksaimnieciskas 
izcelsmes produktiem saskaņā ar EK 
līguma I pielikumu;
b) saturēt lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirta vai destilāta (lauksaimnieciskas 
izcelsmes) piedevu;
c) tie var saturēt dabīgās vai dabīgajām 
identiskas aromatizētājvielas un 
preparātus saskaņā ar Regulas 
88/388/EEK 1. panta 2.d daļas i un ii 
apakšpunktu un 1. panta 2. daļas 
g) apakšpunktu;
d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā 
produkta īpašībām un saskaņā ar šīs 
regulas I pielikuma tehniskajām 
definīcijām un prasībām.

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 30
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1. panta 2.b daļas (jaunas) 13. punkts „SPIRTI” a) apakšpunkta Nr.2

2. tie ir stipri alkoholiskie dzērieni, ko 
iegūst no šādiem augļiem:

2. tie ir stipri alkoholiskie dzērieni, ko 
iegūst no šādiem augļiem:

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

– zemenes (Fragaria L.), – zemenes (Fragaria L.),
– mellenes (Vaccinium myrtillus L.), – mellenes (Vaccinium myrtillus L.),
– avenes (Rubus idaeus L.), – avenes (Rubus idaeus L.),
– sarkanās jāņogas (Ribes vulgare 
Lam.),

– sarkanās jāņogas (Ribes vulgare 
Lam.),

– dzeloņplūmes (Prunus spinosa L.), – dzeloņplūmes (Prunus spinosa L.),
– pīlādžogas (Sorbus domestica L.), – pīlādžogas (Sorbus domestica L.),
– vārpainās korintes (Sorbus 
domestica L.),

– vārpainās korintes (Sorbus 
domestica L.),

– aslapaino palmu ogas (Ilex cassine 
L.),

– aslapaino palmu ogas (Ilex cassine 
L.),

– Amerikas pīlādžu ogas (Sorbus 
turminalis L.),

– Amerikas pīlādžu ogas (Sorbus 
turminalis L.),
– Miecvielu pīlādžu ogas (Sorbus 
turminalis L.),
– pīlādžogas (Sorbus domestica L.),

– melnā plūškoka ogas (Sambucus 
nigra L.),

– melnā plūškoka ogas (Sambucus 
nigra L.),

– mežrozītes (Rosa canina L.), – mežrozītes (Rosa canina L.),
– upenes (ribes nigrum L.), – upenes (ribes nigrum L.),

– banāni (Musa paradisiaca), – banāni (Musa paradisiaca),
– pasifloras augļi (Passiflora edulis), – pasifloras augļi (Passiflora edulis),

– ambarella (Spondias dulcis), – ambarella (Spondias dulcis),
– cūkplūme (spondias mombin). – cūkplūme (spondias mombin).

– aprikozes (Prunus armeniaca);
– persiki (Prunus persica);

(skat. II pielikuma B kategorijas 13. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Spēkā 
esošais aromatizēšanas aizliegums līdz šim ir sevi attaisnojis un to vajadzētu saglabāt, lai 
garantētu kvalitātes ziņā augstvērtīgu produktu. Aprikožu un persiku izmantošanu pamato 
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praktiskā pieredze.

Grozījums Nr. 31
1. panta 2.b daļas (jaunas) 13. punkta c) apakšpunkts

c) Spirtu (pirms kā ir augļa nosaukums), 
kas ražoti mērcējot un destilējot, 
aromatizētājus var papildināt ar citām 
aromatizētājvielām un/vai 
aromatizētājpreparātiem, ko neiegūst no 
izmantotajiem augļiem. Gatavojot spirtus 
(pirms kā ir augļa nosaukums), kas ražoti 
mērcējot un destilējot, drīkst izmantot 
tikai dabīgās aromatizētājvielas un 
preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā. Tomēr 
dzērienam raksturīgajai garšai un krāsai 
jārodas vienīgi no izmantotajiem augļiem.

c) Spirtu (norādot izmantotā augļa 
nosaukumu), kas ražoti mērcējot un 
destilējot,  nedrīkst aromatizēt.

(skat. II pielikuma B kategorijas 13. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Skat. 13. punkta a) apakšpunkta 2. daļas pamatojumu.

Grozījums Nr. 32
1. panta 2.b daļas (jaunas) 14. punkts

a) Geist (kam pievieno augļa nosaukumu) 
ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko iegūst 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā 
mērcējot nefermentētas ogas, piemēram, 
avenes, kazenes, mellenes un citas, pēc tam 
seko destilācija.

a) Geist (kam pievieno augļa nosaukumu) 
ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko iegūst, 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā 
mērcējot nefermentētas ogas, augļus un/ 
vai dārzeņus, riekstus vai citu augu 
materiālu, piemēram, garšaugus vai rožu 
ziedlapiņas, pēc tam destilējot
tilpumkoncentrācijā, kas ir mazāka par 86 
tilpuma procentiem.

b) Geist (kam pievieno augļa nosaukumu) 
spirta tilpumkoncentrācijai jābūt ne 
mazākai kā 37,5 %.

b) Geist (kam pievieno augļa nosaukumu) 
spirta tilpumkoncentrācijai jābūt ne 
mazākai kā 37,5 %.

c) Geist (kam pievieno augļa nosaukumu) 
aromatizētājus var papildināt ar citām 
aromatizētājvielām un/vai 

c) Geist (norādot izmantotā augļa 
nosaukumu) nedrīkst aromatizēt.
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aromatizētājpreparātiem, ko neiegūst no 
izmantotajiem augļiem. Gatavojot Geist 
(kam pievieno augļa nosaukumu) drīkst 
izmantot tikai dabīgās aromatizētājvielas 
un preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā. Tomēr 
dzērienam raksturīgajai garšai un krāsai 
jārodas vienīgi no izmantotajiem augļiem.

(skat. II pielikuma B kategorijas 14. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Spēkā 
esošais aromatizēšanas aizliegums līdz šim ir sevi attaisnojis un to vajadzētu saglabāt, lai 
garantētu kvalitātes ziņā augstvērtīgu produktu. Brendija ražošanā izmantotos augļus 
tradicionāli izmanto arī Geist ražošanā.

Grozījums Nr. 33
1. panta 2.b daļas (jaunas) 16. punkta c) apakšpunkts

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

d) Genciānas spirtu nedrīkst aromatizēt.

(skat. II pielikuma B kategorijas 16. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Produktu kvalitāte tiks nodrošināta, aizsargājot tradicionālās ražošanas metodes. Spēkā 
esošais aromatizēšanas aizliegums līdz šim ir sevi attaisnojis un to vajadzētu saglabāt, lai 
garantētu kvalitātes ziņā augstvērtīgu produktu.

Grozījums Nr. 34
1. panta 2.b daļas (jaunas) 17. punkts

a) Stipri alkoholiski dzērieni ar kadiķogu 
aromātu ir stipri alkoholiski dzērieni, ko 
ražo, aromatizējot lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu un/vai graudu spirtu, 

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

un/vai graudu destilātu ar kadiķa (juniperus 
communis un/vai juniperus oxicedris) 
ogām.

b) Stipru alkoholisku dzērienu ar kadiķogu 
aromātu spirta tilpumkoncentrācijai jābūt 
ne mazākai kā 15 %.

b) Stipru alkoholisku dzērienu ar kadiķogu 
aromātu spirta tilpumkoncentrācijai jābūt 
ne mazākai kā 30 %.

c) Papildus var izmantot citas dabīgas 
un/vai dabīgajām identiskas 
aromatizētājvielas, kas definētas Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) un ii) daļā, un/vai 
aromatizētājpreparātus, kas definēti 
minētās direktīvas 1. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā, un/vai aromātiskus augus 
vai aromātisko augu daļas, bet kadiķa 
organoleptiskajām īpašībām jābūt
jūtamām, pat ja dažreiz tās ir vāji izteiktas.

c) Papildus var izmantot citas dabīgas 
un/vai dabīgajām identiskas 
aromatizētājvielas, kas definētas Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta b) 
apakšpunkta i) un ii) daļā, un/vai 
aromatizētājpreparātus, kas definēti 
minētās direktīvas 1. panta 2. punkta c) 
apakšpunktā, un/vai aromātiskus augus vai 
aromātisko augu daļas, bet kadiķa 
organoleptiskajām īpašībām jābūt 
jūtamām, pat ja dažreiz tās ir vāji izteiktas.

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

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

(skat. II pielikuma B kategorijas 17. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Šobrīd Genevere ir tirdzniecības zīme, tādēļ jaunajos tiesību aktos tai vajadzētu saglabāt šo 
statusu.

Grozījums Nr. 35
1. panta 2.b daļas (jaunas) 22. punkta c) apakšpunkts

c) Papildus var izmantot citas 
aromatizētājvielas, bet šo dzērienu aromāts 
galvenokārt ir raksturīgs ķimeņu un/vai 
diļļu (Anethum graveolens L.) sēklu 
destilātiem; izmantot ēteriskās eļļas ir 
aizliegts.

c) Papildus var izmantot citas 
aromatizētājvielas, bet šo dzērienu aromāts 
galvenokārt ir raksturīgs ķimeņu (Carum 
carvi L.) un/vai diļļu (Anethum graveolens 
L.) sēklu destilātiem;  izmantot ēteriskās 
eļļas ir aizliegts.

(skat. II pielikuma B kategorijas 22. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.
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Grozījums Nr. 36
1. panta 2.b daļas (jaunas) 23. punkta a) apakšpunkts, ievaddaļa

a) Alkoholiskie dzērieni ar anīsa aromātu ir 
stiprie alkoholiskie dzērieni, ko ražo, 
aromatizējot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu ar īstā ilīcija (Illicium verum), 
anīsa (Pimpinella anisum), fenheļa 
(Foeniculum vulgare) vai jebkura cita 
auga, kas satur tādas pašas aromāta 
pamatsastāvdaļas, dabīgo ekstraktu, 
izmantojot vienu no šādiem procesiem:

a) Šīs regulas nolūkā par alkoholiskajiem 
dzērieniem ar anīsa aromātu ir uzskatāmi
stiprie alkoholiskie dzērieni, ko ražo, 
aromatizējot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu ar īstā ilīcija (Illicium verum), 
anīsa (Pimpinella anisum), fenheļa 
(Foeniculum vulgare) vai jebkura cita 
auga, kas satur tādas pašas aromāta 
pamatsastāvdaļas, dabīgo ekstraktu, 
izmantojot vienu no šādiem procesiem:

(skat. II pielikuma B kategorijas 23. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 37
1. panta 2.b daļas (jaunas) 23. punkta c) apakšpunkts

c) Gatavojot alkoholiskus dzērienus ar 
anīsa aromātu drīkst izmantot tikai 
dabīgās aromatizētājvielas un preparātus, 
kas definēti Direktīvas 88/388/EEK 
1. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā 
un 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

svītrots

(skat. II pielikuma B kategorijas 23. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Skat. 23. punkta a) apakšpunkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 38
1. panta 2.b daļas (jaunas) 24. punkta c) apakšpunkts

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

svītrots
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un 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

(skat. II pielikuma B kategorijas 24. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 39
1. panta 2.b daļas (jaunas) 27. punkta c) apakšpunkts

c) Gatavojot destilētu anis, drīkst izmantot 
tikai dabīgās aromatizētājvielas un 
preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) punktā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.

svītrots

(skat. II pielikuma B kategorijas 27. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 40
1. panta 2.b daļas (jaunas) 29. punkta "DEGVĪNS" d) apakšpunkts un da) apakšpunkts (jauns)

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

d) Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
nosacījumus, degvīna, kas nav ražots no 
kartupeļiem, graudaugiem vai cukurbiešu 
melases, nosaukumā, noformējumā vai 
etiķetējumā tajā pašā vizuālajā laukā, kurā 
norādīts tirdzniecības nosaukums, papildus
lauksaimniecības izcelsmes etilspirta 
ražošanai izmantotajiem izejmateriāliem
jābūt norādei „ražots no…”. Etiķetēšanā 
jāievēro Regula 2000/13/EK. Burti
nedrīkst būt mazāki par divām trešdaļām
no tirdzniecības nosaukumā izmantoto 
burtu izmēra.

d a) Ja degvīns sastāv no etilspirta, kas 
ražots no diviem vai vairākiem 
lauksaimnieciskas izcelsmes produktiem, 
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tā nosaukumā jānorāda „jauktais 
degvīns”, neskarot 1. panta 2.a daļas 5. 
apakšpunkta noteikumus.

(skat. II pielikuma B kategorijas 29. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Degvīnu, kas nav ražots no kartupeļiem, graudaugiem vai cukurbiešu melases var uzskatīt par 
tradicionāli ražotu produktu. Tādēļ tā nosaukums ir degvīns bez papildu informācijas. Tā kā 
degvīna etilspirtu var ražot arī no citiem lauksaimnieciskas izcelsmes produktiem, skaidrības 
labad ir jānorāda izmantotais lauksaimniecības produkts. Daudzi degvīna veidi sastāv no 
etilspirta, kas iegūts no dažādiem lauksaimniecības produktiem. Tā kā tiek nošķirts tā 
sauktais tradicionāli ražotais degvīns, ir svarīgi izdarīt norādi arī jauktā degvīna gadījumā.

Grozījums Nr. 41
1. panta 2.b daļas (jaunas) 31. punkta "LIĶIERIS" c) apakšpunkts 1. daļas tabula, jauns 

ieraksts

– ananāsu,
– kazeņu,
– banānu;

(skat. II pielikuma B kategorijas 31. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 42
1. panta 2.b daļas (jaunas) 31. punkta d) apakšpunkts

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

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

(skat. II pielikuma B kategorijas 31. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
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procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 43
1. panta 2.b daļas (jaunas) 32. punkta c) apakšpunkts un ca) apakšpunkts (jauns)

c) Šim produktam piemēro 31. pantā
izklāstītos noteikumus par liķieru 
aromatizētājvielām un preparātiem.

c) Šim produktam piemēro 1. panta 
2.b daļa 31. apakšpunktā izklāstītos 
noteikumus par liķieru aromatizētājvielām 
un preparātiem.

ca) Tirdzniecības nosaukumam var 
pievienot norādi „liķieris".

(skat. II pielikuma B kategorijas 32. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 44
1. panta 2.b daļas (jaunas) 33. punkta c) apakšpunkts un ca) apakšpunkts (jauns)

c) Attiecībā uz crème de cassis piemēro 
31. pantā izklāstītos noteikumus par liķieru 
aromatizētājvielām un preparātiem.

c) Attiecībā uz crème de cassis piemēro 
1. panta 2.b punkta 31. apakšpunktā 
izklāstītos noteikumus par liķieru 
aromatizētājvielām un preparātiem.

ca) Tirdzniecības nosaukumam var 
pievienot norādi „liķieris".

(skat. II pielikuma B kategorijas 33. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 45
1. panta 2.b daļas (jaunas) 34. punkta c) apakšpunkts un ca) apakšpunkts (jauns)

c) Attiecībā uz Guignolet piemēro 31. 
pantā izklāstītos noteikumus par liķieru 
aromatizētājvielām un preparātiem.

c) Attiecībā uz Guignolet piemēro 1. panta 
2.b daļas 31. apakšpunktā izklāstītos 
noteikumus par liķieru aromatizētājvielām 
un preparātiem.
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ca) Tirdzniecības nosaukumam var 
pievienot norādi „liķieris".

(skat. II pielikuma B kategorijas 34. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 46
1. panta 2.b daļas (jaunas) 35. punkta c) apakšpunkts un ca) apakšpunkts (jauns)

c) Attiecībā uz ruma punšu (Punch au 
rhum) piemēro 31. pantā izklāstītos 
noteikumus par liķieru aromatizētājvielām 
un preparātiem.

c) Attiecībā uz punšu (Punch au rhum) 
piemēro 1. panta 2.b daļas 
31. apakšpunktā izklāstītos noteikumus 
par liķieru aromatizētājvielām un 
preparātiem.

ca) Tirdzniecības nosaukumam var 
pievienot norādi „liķieris".

(skat. II pielikuma B kategorijas 35. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Liķiera piedeva ir saskaņā ar pieņemto praksi.

Grozījums Nr. 47
1. panta 2.b daļas (jaunas) 36. punkta c) apakšpunkts un ca) apakšpunkts (jauns)

c) Gatavojot plūmju liķieri (Sloe gin), 
drīkst izmantot tikai dabīgās 
aromatizētājvielas un preparātus, kas 
definēti Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 
2. punkta b) apakšpunkta i) daļā un 
1. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

svītrots

ca) Tirdzniecības nosaukumam var 
pievienot norādi „liķieris".

(skat. II pielikuma B kategorijas 36. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Liķiera piedeva ir saskaņā ar pieņemto praksi.
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Grozījums Nr. 48
1. panta 2.b daļas (jaunas) 37. punkta c) apakšpunkts un ca) apakšpunkts (jauns)

c) Attiecībā uz Sambuca piemēro 31. pantā
izklāstītos noteikumus par liķieru 
aromatizētājvielām un preparātiem.

c) Attiecībā uz Sambuca piemēro 1. panta 
2.b daļas 31. apakšpunktā izklāstītos 
noteikumus par liķieru aromatizētājvielām 
un preparātiem.

ca) Tirdzniecības nosaukumam var 
pievienot norādi „liķieris".

(skat. II pielikuma B kategorijas 37. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Liķiera piedeva ir saskaņā ar pieņemto praksi.

Grozījums Nr. 49
1. panta 2.b daļas (jaunas) 38. punkta c) apakšpunkts un ca) apakšpunkts (jauns)

c) Attiecībā uz Mistrà piemēro 31. pantā 
izklāstītos noteikumus par liķieru 
aromatizētājvielām un preparātiem.

svītrots

ca) Gatavojot Mistrà, drīkst izmantot tikai 
dabīgās aromatizētājvielas un preparātus, 
kas definēti Direktīvas 88/388/EEK 
1. panta 2. daļas b) apakšpunkta i) daļā 
un 1. panta 2. daļas c) apakšpunktā.

(skat. II pielikuma B kategorijas 38. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Aromatizētājvielu vispārēja aizlieguma vai to  izmantošanas ierobežošanas pamatnoteikumi 
attiecas arī uz stipro alkoholisko dzērienu Mistrà.

Grozījums Nr. 50
1. panta 2.b daļas (jaunas) 39. punkta c) apakšpunkts un ca) apakšpunkts (jauns)

c) Attiecībā uz ķiršu liķieri Maraschino jeb
Marrasquino piemēro 31. pantā izklāstītos 
noteikumus par liķieru aromatizētājvielām 
un preparātiem.

c) Attiecībā uz ķiršu liķieri Maraschino jeb
Marrasquino piemēro 1. panta 2.b daļas 
31. apakšpunktā izklāstītos noteikumus 
par liķieru aromatizētājvielām un 
preparātiem.
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c a) Tirdzniecības nosaukumam var 
pievienot norādi „liķieris".

(skat. II pielikuma B kategorijas 39. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Liķiera piedeva ir saskaņā ar pieņemto praksi.

Grozījums Nr. 51
1. panta 2.b daļas (jaunas) 40. punkta c) apakšpunkts un ca) apakšpunkts (jauns)

c) Attiecībā uz Nocino piemēro 31. pantā
izklāstītos noteikumus par liķieru 
aromatizētājvielām un preparātiem.

c) Attiecībā uz Nocino piemēro 1. panta 
2.b daļas 31. apakšpunktā izklāstītos 
noteikumus par liķieru aromatizētājvielām 
un preparātiem.

c a) Tirdzniecības nosaukumam var 
pievienot norādi „liķieris".

(skat. II pielikuma B kategorijas 40. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Liķiera piedeva ir saskaņā ar pieņemto praksi.

Grozījums Nr. 52
1. panta 2.b daļas (jaunas) 41. punkta c) apakšpunkts

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

c) Gatavojot olu liķieri jeb advocaat / 
avocat / Advokat, nedrīkst izmantot sausos 
olu produktus.

(skat. II pielikuma B kategorijas 41. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Lai izvairītos no tiesiskās nedrošības, ir skaidri jānodefinē augstvērtīgs olas dzeltenums.
Saskaņotas likumdošanas nodrošināšanai par pamatu tiek ņemti spēkā esošie ES noteikumi.

Produktu kvalitātes nodrošināšanai un saskaņā ar tradicionālajām ražošanas metodēm sauso 
olu produktu izmantošana ir jāaizliedz.
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Grozījums Nr. 53
1. panta 2.b daļas (jaunas) 42. punkta c) apakšpunkts

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

svītrots

(skat. II pielikuma B kategorijas 42. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 54
1. panta 2.b daļas (jaunas) 43. punkta d) apakšpunkts

d) Vīna vai vīna produktu saturs nedrīkst 
pārsniegt 50 %.

d) Vīna vai vīna produktu saturs gala 
produktā nedrīkst pārsniegt 50 %.

(skat. II pielikuma B kategorijas 43. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 55
1. panta 2.b daļas (jaunas) 44. punkta c) apakšpunkts

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

svītrots
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(skat. II pielikuma B kategorijas 44. punkta grozījumu Nr. 8)

Pamatojums

Atsevišķu stipro alkoholisko dzērienu definīcijas turpmāk jānosaka, izmantojot komplēmuma 
procedūru, un tādēļ tās jāiekļauj normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 56
1. panta 2.b daļas (jaunas) 45.a punkts (jauns)

Rum-Verschnitt ir stiprais alkoholiskais 
dzēriens,
1. ko ražo Vācijā,
2. un iegūst, sajaucot rumu un spirtu;
b) Rum-Verschnitt var iegūt no 
jebkuriem lauksaimniecības produktiem, 
kas uzskaitīti EK līguma I pielikumā, 
un/vai pārtikas produktiem;
c) 5 % spirta, ko satur gala produkts, ir 
jābūt no ruma;
d) Rum-Verschnitt var saturēt 
aromatizētājvielas un preparātus, kas 
definēti Direktīvā 88/388/EEK;
e) Attiecībā uz produkta Rum-Verschnitt
etiķetēšanu un noformējumu vārdam 
Verschnitt jābūt nosaukumā, 
noformējumā vai etiķetējumā rakstītam ar 
tāda paša veida, izmēra un krāsas burtiem 
kā vārdam „Rum”. Abiem vārdiem 
jāatrodas vienā rindiņā un jābūt pudeles 
priekšpusē uz etiķetes. Ja šo produktu 
pārdod ārpus Vācijas tirgus, tā spirta 
sastāvs jānorāda uz priekšējās etiķetes.
f) Ja šo produktu pārdod ārpus Vācijas 
tirgus, tā spirta sastāvs jānorāda uz 
priekšējās etiķetes.

(skat. 8. grozījumu)

Pamatojums

Rum-Verschnitt arī turpmāk ir jābūt atsevišķam tirdzniecības nosaukumam. Pašreiz spēkā 
esošajā regulā Rum-Verschnitt ir atzīts kā tirdzniecības nosaukums. Tirdzniecības 
nosaukuma noraidīšana būtu nepamatots Regulas (EK) Nr. 1576/89 pārkāpums.
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Grozījums Nr. 57
1. panta 2.b daļas (jaunas) 45.b punkts (jauns)

a) Slivovice ir stiprais alkoholiskais 
dzēriens,
1. ko ražo Čehijā
2. un iegūst, pirms galīgās destilācijas 
plūmju destilātam pievienojot  
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, 
kura maksimālā spirta 
tilpumkoncentrāciju ir 30 %.
b) Šis produkts jāsauc par stipro 
alkoholisko dzērienu, un tā apzīmēšanai 
var izmantot arī nosaukumu Slivovice
tajā pašā redzamības laukā uz priekšējās 
etiķetes.
c) Slivovice var saturēt aromatizētājvielas 
un preparātus, kas definēti Direktīvā 
88/388/EEK;
d) Ja šo čehu produktu Slivovice pārdod 
Kopienas tirgū, tā spirta sastāvs ir 
jānorāda uz etiķetes.

(skat. 8. grozījumu)

Pamatojums

Slivovice arī turpmāk ir jābūt atsevišķam tirdzniecības nosaukumam. Pašreiz spēkā esošajā 
regulā Slivovice ir atzīts kā tirdzniecības nosaukums. Tirdzniecības nosaukuma noraidīšana 
būtu nepamatots Regulas (EK) Nr. 1576/89 pārkāpums.

Grozījums Nr. 58
2. panta 1. daļa

Etilspirtam, ko izmanto stipro alkoholisko 
dzērienu un visu to sastāvdaļu gatavošanai, 
nedrīkst būt cita izcelsme kā 
lauksaimnieciska.

Etilspirtam, ko izmanto stipro alkoholisko 
dzērienu un visu to sastāvdaļu gatavošanai, 
nedrīkst būt cita izcelsme kā 
lauksaimnieciska un to iegūst saskaņā ar 
EK līguma I pielikuma noteikumiem.

Pamatojums

Ierobežojums, kas paredz izmantot tikai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nav 
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pietiekams. Ir nepieciešams precīzs papildinājums, piemēram, lai aizliegtu alkohola, kas 
iegūts no alus, izmantošanu.

Grozījums Nr. 59
2. panta 2. daļa

Etilspirtam, ko izmanto stipro alkoholisko 
dzērienu gatavošanai lietoto krāsvielu, 
aromatizētājvielu vai citu atļauto piedevu 
atšķaidīšanai vai šķīdināšanai, jābūt 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtam.

Etilspirtam, ko izmanto stipro alkoholisko 
dzērienu gatavošanai lietoto krāsvielu, 
aromatizētājvielu vai citu atļauto piedevu 
atšķaidīšanai vai šķīdināšanai, jābūt 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtam, 
ko iegūst saskaņā ar EK līguma I 
pielikuma noteikumiem

Pamatojums

Ierobežojums, kas paredz izmantot tikai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nav 
pietiekams. Ir nepieciešams precīzs papildinājums, piemēram, lai aizliegtu alkohola, kas 
iegūts no alus, izmantošanu.

Grozījums Nr. 60
2. panta 3. daļa

Atkarībā no šīs regulas II pielikumā
izklāstītajiem specifisko produktu 
ierobežojumiem etilspirtam jābūt iegūtam 
no Līguma I pielikumā uzskaitītajiem 
lauksaimniecības produktiem.

Atkarībā no šīs regulas 1. panta 2.a un 
2.b daļā izklāstītajiem specifisko produktu 
ierobežojumiem etilspirtam jābūt iegūtam 
no lauksaimniecības produktiem, kas 
atbilst EK līguma I pielikumā 
uzskaitītajiem kritērijiem.

Pamatojums

Ierobežojums, kas paredz izmantot tikai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nav 
pietiekams. Lai pilnīgi izslēgtu šādas prakses izmantošanu, ir nepieciešams aizliegums.

Grozījums Nr. 61
2. panta 3.a daļa (jauna)

Alkoholiskie dzērieni nedrīkst saturēt  
sintētiski iegūtu etilspirtu.

Pamatojums

Ierobežojums, kas paredz izmantot tikai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nav 
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pietiekams. Lai pilnīgi izslēgtu šādas prakses izmantošanu, ir nepieciešams aizliegums.

Grozījums Nr. 62
3. pants

Stipros alkoholiskos dzērienus klasificē 
šādi:

svītrots

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

Pamatojums

Regulas princips ir augstas kvalitātes saglabāšana visiem stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem. Piedāvātā iedalījuma 1. kategorijā ietverti „produkti tīrā veidā”. Šāds iedalījums 
kategorijās norāda uz pārējo divu kategoriju zemāku kvalitāti un tādēļ tas ir noraidāms.

Grozījums Nr. 63
4. pants

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

svītrots

a) tiek ražoti ar spirta fermentācijas un 
destilācijas palīdzību tikai no izejvielām 
saskaņā ar definīcijām II pielikumā;
b) nesatur pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);
c) nesatur aromatizētājvielas, izņemot 
dabīgās aromatizētājvielas un preparātus, 
kā noteikts Direktīvas 88/388/EEK 
1. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā 
un 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā;
d) tiek saldināti tikai, lai piešķirtu 
galaprodukta garšu, saskaņā ar šīs 
regulas I pielikuma tehniskajām 
definīcijām un prasībām un ņemot vērā 
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dalībvalstu attiecīgos tiesību aktus.
2. Neskarot īpašos noteikumus, kas 
paredzēti attiecībā uz katru no 
produktiem, kuri uzskaitīti II pielikuma B 
kategorijā, „specifiskie stiprie 
alkoholiskie dzērieni” var:
a) būt iegūti no jebkuriem Līguma I 
pielikumā uzskaitītajiem 
lauksaimniecības produktiem;
b) saturēt pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);
c) saturēt dabīgās vai dabīgajām 
identiskas aromatizētājvielas un 
preparātus, kā noteikts Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) un ii) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā;
d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā 
produkta īpašībām un saskaņā ar šīs 
regulas I pielikuma tehniskajām 
definīcijām un prasībām.
3. Neskarot īpašos noteikumus, kas 
paredzēti produktiem, kuri ietilpst II 
pielikuma C kategorijā, „citi stiprie 
alkoholiskie dzērieni” var:
a) būt iegūti no jebkuriem Līguma I 
pielikumā uzskaitītajiem 
lauksaimniecības produktiem un/vai 
pārtikas vielām, kas paredzētas lietošanai 
pārtikā;
b) saturēt pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes);
c) saturēt aromatizētājvielas un 
preparātus, kas definēti Direktīvā 
88/388/EEK;
d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā 
produkta īpašībām un saskaņā ar šīs 
regulas I pielikuma tehniskajām 
definīcijām un prasībām.
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Pamatojums

Tā kā jaunajā sistemātiskajā iedalījumā II pielikums tika pārnests uz 1. pantu, šajā pantā 
nepieciešams ietvert arī 4. pantu. Tas ļautu saglabāt normatīvā teksta skaidrību.

Grozījums Nr. 64
5. pants

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

Lai ievērotu noteiktu kvalitātes politiku, 
dalībvalstis var izdot noteikumus, kas ir 
stingrāki vai papildina 1. panta 2.a un 
2.b daļas noteikumus par to stipro 
alkoholisko dzērienu ražošanu, 
nosaukumu, etiķetēšanu, iepakojumu un 
noformējumu, kuri tiek ražoti to teritorijā, 
ciktāl tie ir savietojami ar Kopienas tiesību 
aktiem.

Pamatojums

Dalībvalstu vispārēja iespēja izdot tiesību aktus attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem ir jāierobežo, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, un tai jāattiecas 
tikai uz kvalitātes jautājumiem.

Grozījums Nr. 65
7. panta 1. punkts

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

Stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas 
atbilst 1. panta 2.a un 2.b daļas
specifikācijām, jābūt šiem produktiem 
piešķirtajam tirdzniecības nosaukumam.

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, kas nepieciešams pēc II pielikuma pārcelšanas uz 1. pantu.

Grozījums Nr. 66
7. panta 2. punkts

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

b) Stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kas neatbilst 1. panta 2.a un 2.b daļā 
minēto produktu specifikācijām, nedrīkst 
izmantot šajos punktos iekļautos 
tirdzniecības nosaukumus. To 
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nedrīkst papildināt, koriģēt vai mainīt. apzīmējumam ir jābūt „stiprais 
alkoholiskais dzēriens” vai „alkoholiskais 
dzēriens”. Neskarot 5. pants noteikumus, 
šo tirdzniecības nosaukumu nedrīkst
papildināt, koriģēt vai mainīt.

Pamatojums

Noraidot piedāvāto iedalījumu kategorijās, ir jānoraida arī noteikumi attiecībā uz 
tirdzniecības nosaukumu. Ir jāsaglabā Status quo.

2. daļas grozījums kalpo tikai kā skaidrojums.

Grozījums Nr. 67
7. panta 3. punkts

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

3. Ja stiprais alkoholiskais dzēriens atbilst 
vairāk nekā viena stiprā alkoholiskā 
dzēriena veida definīcijai, to ir jātirgo ar 
vienu vai vairākiem nosaukumiem, kas 
uzskaitīti 1. panta 2.a un 2.b daļā par 
stipro alkoholisko dzērienu īpašiem 
veidiem.

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, kas nepieciešams pēc II pielikuma pārcelšanas uz 1. pantu.

Grozījums Nr. 68
7. panta 4. punkts

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

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

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, kas nepieciešams pēc II pielikuma pārcelšanas uz 1. pantu.

Grozījums Nr. 69
7. panta 8. punkts
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8. Regulas II pielikumā minētos 
nosaukumus var ietvert sastāvdaļu sarakstā, 
ja tos izmanto saskaņā ar valsts 
pasākumiem, kas pieņemti Direktīvas 
2000/13/EK ieviešanai.

8. Regulas 1. panta 2.a un 2.b daļā 
minētos nosaukumus var ietvert sastāvdaļu 
sarakstā, ja tos izmanto saskaņā ar 
Direktīvu 2000/13/EK.

Pamatojums

Tā kā jau vairākkārt izdarītas tiešas norādes uz Direktīvu 2000/13/EK un nevis uz valsts 
pasākumu īstenošanu, skaidrības un saskaņotības labad arī šeit būtu jālieto tieša norāde.

Grozījums Nr. 70
8. panta 1. punkts

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

1. Tirdzniecības nosaukuma lietojums 
saskaņā ar 1. panta 2.a un 2.b daļu vai 
III pielikumā uzskaitīto ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu vai atsauces uz tiem
lietojums saliktā terminā ir atļauts tikai 
tad, ja alkohols 100 % sastāv no tā stiprā 
alkoholiskā dzēriena, uz kuru izdarīta
atsauce saliktajā nosaukumā.

Šādu salikto nosaukumu izmantošana ir 
aizliegta arī gadījumos, kad stiprais 
alkoholiskais dzēriens ir atšķaidīts ar 
ūdeni tā, ka alkohola saturs neatbilst šī 
stiprā alkoholiskā dzēriena definīcijā 
noteiktajam minimālajam alkohola 
saturam.

Pamatojums

Atšķaidītajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ir nepieciešami īpaši noteikumi.
Jauninājumu dēļ ir jāpieļauj arī atzītu nosaukumu izmantošana arī atšķaidītiem dzērieniem.
Taču lietotāju drošības garantēšanai ir jānodrošina augstas kvalitātes standarti. Atsauce uz  
ūdens piejaukumu ir saistīta ar neseno tiesu praksi.

Grozījums Nr. 71
8. panta 3. punkts

3. Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem 
un lai ievērotu tradicionālās ražošanas 
metodes, saliktos terminus, kas uzskaitīti II 
pielikuma 31. punkta d) apakšpunktā, var 

3. Atkāpjoties no 1. punkta noteikumiem 
un lai ievērotu tradicionālās ražošanas 
metodes, saliktos terminus, kas uzskaitīti 
1. panta 2.b daļas 31. apakšpunktā, var 
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izmantot Kopienā ražotu liķieru 
noformējumā saskaņā ar minētajā punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

izmantot Kopienā ražotu liķieru 
noformējumā saskaņā ar minētajā punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, kas nepieciešams pēc II pielikuma pārcelšanas uz 1. pantu.

Grozījums Nr. 72
9. panta 1. punkta 1. daļas ievads

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

1. Tirdzniecības nosaukums „stiprais 
alkoholiskais dzēriens” skaidri un 
saskatāmi jānorāda redzamā vietā uz 
etiķetes, ja 1. panta 2.b daļā minētais
stiprais alkoholiskais dzēriens ir sajaukts 
ar:

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, kas nepieciešams pēc II pielikuma pārcelšanas uz 1. pantu.

Grozījums Nr. 73
9. panta 1. punkta 2. daļa

Tirdzniecības nosaukumu nedrīkst 
papildināt, koriģēt vai mainīt.

Tirdzniecības nosaukumu nedrīkst ne 
aizstāt, ne koriģēt vai mainīt.

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, kas nepieciešams pēc II pielikuma pārcelšanas uz 1. pantu.

Grozījums Nr. 74
9. panta 2. punkts

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

svītrots

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, kas nepieciešams pēc II pielikuma pārcelšanas uz 1. pantu.
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Grozījums Nr. 75
9. panta 3. punkts

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

3. Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
noteikumus, to produktu, kas ir 1. punktā 
minētie maisījumi, nosaukumā, 
noformējumā vai etiķetējumā var parādīt 
tikai vienu no terminiem, kas uzskaitīti šīs 
regulas 1. panta 2.a un 2.b daļā, ja šis 
termins neveido daļu no tirdzniecības 
nosaukuma, bet ir tikai norādīts tajā pašā 
vizuālajā laukā kopā ar visām alkohola 
sastāvdaļām maisījumā, pirms kā ir termins 
„jaukts stiprais alkoholiskais dzēriens”.

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, kas nepieciešams pēc II pielikuma pārcelšanas uz 1. pantu.

Grozījums Nr. 76
12. panta 2. punkts

2. Kursīvā rakstītie termini, kas uzskaitīti 
II pielikumā, un ģeogrāfiskie nosaukumi, 
kas uzskaitīti III pielikumā, uz etiķetes 
nedrīkst būt tulkoti.

2. Kursīvā rakstītie termini, kas uzskaitīti 
1. panta 2.a un 2.b daļā, un ģeogrāfiskie 
nosaukumi, kas uzskaitīti III pielikumā, 
nedrīkst būt tulkoti ne uz etiķetes, ne uz 
noformējuma.

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, kas nepieciešams pēc II pielikuma pārcelšanas uz 1. pantu.

Grozījums Nr. 77
13. panta 3. punkts

3. Nosaukumus, kas kļuvuši par 
sugasvārdiem, nedrīkst reģistrēt III 
pielikumā.

3. Ja nosaukumus kļūst par sugasvārdu, 
tas zaudē ģeogrāfiskās norādes statusu un 
tiek svītrots no III pielikuma.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas 
uzskaitītas III pielikumā, nedrīkst kļūt par 
sugasvārdiem.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas 
uzskaitītas III pielikumā, nedrīkst kļūt par 
sugasvārdiem.

Nosaukums, kas kļuvis par sugasvārdu, ir Nosaukums, kas kļuvis par sugasvārdu, ir 
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alkohola izstrādājuma nosaukums, kas, lai 
gan attiecas uz izcelsmes vietu vai reģionu, 
kurā šis izstrādājums sākotnēji ticis ražots 
vai pārdots, ir kļuvis par izstrādājuma
vispārēju apzīmējumu.

alkohola izstrādājuma nosaukums, kas, lai 
gan attiecas uz izcelsmes vietu vai reģionu, 
kurā šis stiprais alkoholiskais dzēriens
sākotnēji ticis ražots vai pārdots, ir kļuvis 
par stiprā alkoholiskā dzēriena vispārēju 
apzīmējumu Kopienās.

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, kas nepieciešams pēc II pielikuma pārcelšanas uz 1. pantu. Turklāt 
jēdziens "stiprais alkoholiskais dzēriens” ir precīzāks nekā jēdziens „produkts”.

Grozījums Nr. 78
14. panta 1. punkta ievads un a) apakšpunkts

Neskarot 8. pantu, ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes, kas uzskaitītas III pielikumā, tiek 
aizsargātas pret:

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas 
uzskaitītas III pielikumā, tiek aizsargātas 
pret:

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

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

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, kas nepieciešams pēc II pielikuma pārcelšanas uz 1. pantu.

Grozījums Nr. 79
15. panta 1. punkta 2. daļa

Triju mēnešu laikā no publicēšanas 
dienas jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kam ir likumīga interese, var 
iebilst pret ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
iekļaušanu III pielikumā, pamatojoties uz 
to, ka šajā regulā paredzētie noteikumi 
nav izpildīti. Iebildumam jābūt attiecīgi 
argumentētam.

Lai izmantotu ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi Kopienās, dalībvalstij, kurā tiek 
ražots attiecīgais stiprais alkoholiskais 
dzēriens, tā ir jāreģistrē.
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Lai izmantotu ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi trešās valstīs, reģistrācijas 
pieteikumu nosūta Komisijai tiešā veidā 
vai arī to iesniedz trešās valsts attiecīgās 
iestādes.  Reģistrācijas pieteikumā 
jāiekļauj apstiprinājums tam, ka 
attiecīgais nosaukums tā izcelsmes valstī 
tiešām ir aizsargāts.

Pamatojums

Formalitātes, kas saistītas ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrēšanu, skaidri jānorāda 
normatīvajā tekstā.

Grozījums Nr. 80
15. panta 2. punkta b) apakšpunkts

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

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

Pamatojums

Stiprā alkoholiskā dzēriena mikrobioloģisko īpašību apraksts nav svarīgs.

Grozījums Nr. 81
15. panta 3. punkts

3. Lēmums ietvert ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi III pielikumā jāpieņem saskaņā ar 
19. panta 2. punktā noteikto kārtību, ņemot 
vērā jebkuru iebildumu, kas radies saskaņā 
ar šā panta 1. punktu.

3.  Lēmumu ietvert ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi III pielikumā pieņem Komisija
saskaņā ar 19. panta 2. punktā noteikto 
kārtību, ņemot vērā jebkuru iebildumu, kas 
radies saskaņā ar šā panta 1. punktu.

Pamatojums

Redakcionāls grozījums, kas nepieciešams pēc II pielikuma pārcelšanas uz 1. pantu.

Grozījums Nr. 82
15. panta 5. punkts

5. Strīdus attiecībā uz noteiktas 5. Sešu mēnešu laikā pēc publikācijas 
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ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
reģistrāciju oficiāli adresē Komisijai.
Šādus strīdus risina, pamatojoties uz šīs 
nodaļas noteikumiem un tradicionālajām 
tiesībām saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
noteikto kārtību.

visas fiziskās vai juridiskās personas, kam 
ir likumīgas intereses, var izteikt 
iebildumus pret ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes reģistrēšanu III pielikumā, 
norādot uz šīs regulas noteikumu 
neievērošanu. Iebildumam jābūt pienācīgi 
pamatotam.

Pamatojums

Termiņu iebildumu izteikšanai, kas vērsti pret ģeogrāfiskās norādes reģistrēšanu, pagarina 
līdz sešiem mēnešiem pēc tās publicēšanas.

Grozījums Nr. 83
15. panta 5.a punkts (jauns)

5.a Ja Komisija uzskata, ka ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādei noteiktie kritēriji vairs 
netiek izpildīti, tiek uzsākta procedūra 
saskaņā ar 19. panta 2.a punktu.

Pamatojums

Ir jānodrošina iespēja tradicionālo produktu reģistrēšanai izmantot parasto procedūru.

Grozījums Nr. 84
16. pants

Attiecībā uz katru ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi, kas ir aizsargāta ar Regulu (EK) 
Nr. 1576/89 šīs regulas spēkā stāšanās 
laikā, jāiesniedz Komisijai tehniskais fails 
ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ir 
aizsargātas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1576/89 ir spēkā arī turpmāk.
Atkārtota reģistrēšana un izskatīšana nav 
nepieciešama. Taču dalībvalstīm ir 
jāpārbauda, vai līdz šim saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 1576/89 aizsargātās  
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilst 
13. panta 3. punkta noteikumiem.

Kad Komisija ir izskatījusi tehnisko failu, 
to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, C sērijā.

Ja esošās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
neatbilst šīs regulas noteikumiem, stiprais 
alkoholiskais dzēriens ir vai nu jāsvītro no 
III pielikuma vai arī jāīsteno reģistrācijas 
procedūra saskaņā ar 15. pantu.

Ja tehniskais fails netiek publicēts septiņu 
gadu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās 
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dienas, ģeogrāfiskās izcelsmes norāde 
vairs netiek aizsargāta.

Pamatojums

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas ir aizsargātas saskaņā ar spēkā esošo regulu, ir jābūt 
spēkā arī turpmāk. Atkārtota reģistrēšana radītu nevajadzīgu birokrātiju, taču ne papildu 
vērtību. Skat. arī 15. panta 6. punktā minētās iespējas.

Grozījums Nr. 85
17. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Komisijai, sadarbojoties ar 
dalībvalstīm, ir jānodrošina šīs direktīvas 
vienota piemērošana un nepieciešamības 
gadījumā jāīsteno pasākumi saskaņā ar 
19. panta 2.a punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr. 86
18. pants

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

svītrots

Pamatojums

Ir skaidrāks normatīvais formulējums.

Grozījums Nr. 87
19. panta 1. punkts

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

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

Grozījums Nr. 88
19. panta 2. punkta 1. daļa

2. Ja tiek dota atsauce uz šo punktu, 2. Ja tiek dota atsauce uz šo punktu, 
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piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. 
pantu, ņemot vērā 8. panta noteikumus.

piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. 
pantu, ņemot vērā 8. panta noteikumus.

Grozījums Nr. 89
19. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK, kas grozīts ar 
Lēmumu 2006/512/EK, 5.a un 7. pantu.

Grozījums Nr. 90
20. pants

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

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

Grozījums Nr. 91
21. pants

Šīs regulas detalizētus ieviešanas 
noteikumus pieņem saskaņā ar 19. panta 2. 
punktā noteikto kārtību.

Pasākumus, kas nepieciešami šīs regulas 
efektīvai ieviešanai, izņemot visparējas 
nozīmes noteikumus, ar ko groza 
nebūtiskus tās elementus saskaņā ar 
lēmumu 2006/512/EK, pieņem saskaņā ar 
19. panta 2. punktā noteikto kārtību.

Grozījums Nr. 92
22. panta 2.a punkts (jauns)

Stirpos alkoholiskos dzērienus, kuri 
neatbilst šīs regulas prasībām, bet ir ražoti 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1576/89, 
drīkst tirgot pārejas periodā, kas ilgst trīs 
gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Palīdz novērst sarežģījumus.
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Grozījums Nr. 93
23. pants

Ar šo atceļ Regulu (EEK) Nr. 1576/89. Ar šo atceļ Regulas (EEK) Nr. 1576/89 un
(EEK) Nr. 1014/90.

Pamatojums

Šī regula aizstāj abas esošās regulas.

Grozījums Nr. 94
I Pielikuma 1. punkta g) apakšpunkts

g) saldinātāji, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
94/35/EK.

g) saskaņā ar šīs regulas 19. pantu tiek 
noteikti maksimālie a) līdz f) punktos 
noteikto ražojumu apjomi, ko var 
izmantot galaprodukta garšas 
nodrošināšanai.

Pamatojums

Labākas patērētāju informēšanas nodrošināšanai uz etiķetes vajadzētu norādīt pievienotos 
saldinātājus. Turklāt ir nepieciešami pasākumi, lai ierobežotu cukura piedevu. Ir svarīgi 
novērst pastiprinātu saldināšanu, kas vērsta uz sliktās kvalitātes līdzsvarošanu.

Grozījums Nr. 95
I Pielikuma 1. punkta ga) apakšpunkts (jauns)

g a) Par saldināšanu jāinformē, uz 
etiķetes norādot saldināšanā izmantoto 
produktu.

Pamatojums

Skat. 1. punkta g) apakšpunkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 96
I Pielikuma 4. punkta "ŪDENS PIEVIENOŠANA" 1. daļa

Gatavojot stipros alkoholiskos dzērienus, 
ūdens, iespējams, destilēta vai 
demineralizēta, pievienošana ir jāatļauj ar 
nosacījumu, ka ūdens kvalitāte atbilst 
valsts noteikumiem, kas pieņemti, ieviešot 

Gatavojot stipros alkoholiskos dzērienus, 
ūdens, iespējams, destilēta vai 
demineralizēta, pievienošana ir jāatļauj ar 
nosacījumu, ka ūdens kvalitāte atbilst 
valsts noteikumiem, kas pieņemti, ieviešot 
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Padomes Direktīvu 80/777/EEK1 un 
Padomes Direktīvu 80/778/EEK2, un ka 
pievienotais ūdens nemaina produkta 
raksturu.

Padomes Direktīvu 80/777/EEK1 un 
Padomes Direktīvu 98/83/EEK2, un ka 
pievienotais ūdens nemaina produkta 
raksturu.

1  OV L 229, 30.8.1980., 1. lpp.2 OV 
L 229, 30.8.1980., 11. lpp.

1 OV L 229, 30.8.1980., 1. lpp.

Pamatojums

Skat. 1. punkta g) apakšpunkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 97
I Pielikuma 16.a punkts (jauns)

16.a Autentiskuma indikatori
Stirpo alkoholisko dzērienu sastāvā var 
būt autentiskuma indikatoru „pēdas”, ja 
šādā gadījumā ir runa par vielām, kas 
sākotnēji ir bijušas produkta sastāvā.

Pamatojums

Lai novērstu viltojumus un neatļautas imitācijas, jānodrošina iespēja izmantot indikatorus.  

Grozījums Nr. 98
III Pielikuma A kategorijas 2. punkta tabulas 2. ieraksts

Irish Whisky svītrots

Grozījums Nr. 99
III Pielikuma A kategorijas 3. punkts

(iesniegusi Komisija)

Graudu spirts
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Luksemburga

Korn / Kornbrand Austrija, Vācija
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Graudu spirts
Graudu spirts, Eau-de-vie de seigle de 
marque nationale luxembourgeoise

Luksemburga

Korn / Kornbrand no Austrijas Austrija
Korn / Kornbrand no Vācijas Vācija

Pamatojums

Korn und Kornbrand ir graudu spirti, tādēļ tie pieskaitāmi attiecīgajai produktu kategorijai.
Korn atbilst graudu spirta destilācijas nosacījumiem un tādēļ to nedrīkst iekļaut graudu 
brendiju kategorijā.

Grozījums Nr. 100
III Pielikuma A kategorijas 5. punkta virsraksts

5. Brandy 5. Brandy / Weinbrand

Grozījums Nr. 101
III Pielikuma A kategorijas 14. punktsn (jauns)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist

Pamatojums

Ražojums Schwarzwälder Himbeergeist ir ģeogrāfiska norāde un tādēļ tai arī jābūt ietvertai 
III pielikumā.


