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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/674 

frá 29. apríl 2019 

um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu, 

kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu, 

kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum og niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) 

nr. 1576/89 (1), einkum 3. mgr. 20. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 110/2008 lögðu aðildarríkin fram tækniskjöl fyrir 243 af 330 gildandi 

landfræðilegum merkingum fyrir brennda drykki. 

2) Í samræmi við 1. mgr. 9. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 716/2013 (2) lagði fram-

kvæmdastjórnin mat á tækniskjölin á grundvelli krafna sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 110/2008 

og ákvað frest til að hlutaðeigandi aðildarríki geti breytt tækniskjölunum eða afturkallað þau. 

3) Tækniskjölin fyrir „Königsberger Bärenfang“, „Grappa di Marsala“, „Kirsch Veneto“/“Kirschwasser Veneto“ og 

„Sliwovitz del Veneto“ voru afturkölluð af hálfu Þýskalands annars vegar og Ítalíu hins vegar. 

4) Ef aðildarríki bætir ekki úr ágöllum sem finnast í tækniskjali fyrir gildandi landfræðilega merkingu, sem lagt var fram skv. 

1. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 110/2008, innan þess frests sem framkvæmdastjórnin ákvað, skal líta svo á, í samræmi 

við 2. mgr. 9. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 716/2013, að tækniskjalið hafi ekki verið lagt fram. 

5) Ekki var bætt úr ágöllum sem fundust í tækniskjölum fyrir „Karlovarská Hořká“, „Polish Cherry“, „Orehovec“, 

„Janeževec“ og „Slovenska travarica“. 

6) Því ætti að fjarlægja gildandi landfræðilegu merkingarnar „Karlovarská Hořká“, „Königsberger Bärenfang“, „Grappa di 

Marsala“, „Kirsch Veneto“/“Kirschwasser Veneto“, „Sliwovitz del Veneto“, „Polish Cherry“, „Orehovec“, „Janeževec“ og 

„Slovenska travarica“ úr III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008. 

7) Því ætti að breyta III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 til samræmis við það. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um brennda drykki. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 114, 30.4.2019, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 299/2019 frá 

13. desember 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 39, 13.2. 2008, bls. 16. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 716/2013 frá 25. júlí 2013 um reglur vegna beitingar reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 110/2008 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á brenndum 

drykkjum (Stjtíð. ESB L 201, 26.7.2013, bls. 21). 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 29. apríl 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Í vöruflokki 6, þrúguhratsbrennivín, fellur línan „Grappa di Marsala Ítalía“  

 „Grappa di Marsala  Ítalía“ 

brott. 

2) Í vöruflokki 9, ávaxtabrennivín, falla línurnar „Sliwovitz del Veneto Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto Ítalía Ítalía“ 

 „Sliwovitz del Veneto  

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto 

Ítalía  

Ítalía“ 

brott. 

3) Í vöruflokki 25, brenndir drykkir, bragðbættir með anísfræi, fellur línan 

 „Janeževec Slóvenía“ 

brott. 

4) Í vöruflokki 30, beiskir, brenndir drykkir eða bitter, fellur línan 

 „Slovenska travarica Slóvenía“ 

brott. 

5) Í vöruflokki 32, líkjör, falla línurnar  

 „Polish Cherry 

Karlovarská Hořká 

Pólland 

Tékkland“ 

brott. 

6) Í vöruflokki 40, Nocino, fellur línan 

 „Orehovec Slóvenía“ 

brott. 

7) Í vöruflokknum aðrir brenndir drykkir fellur línan 

 „Königsberger Bärenfang Þýskaland“ 

brott. 

 __________  


