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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/210 

av 10. februar 2015 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon 

av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke 

drikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(1), særlig artikkel 26, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En alkoholsterk drikk framstilt ved maserasjon av slåper (Prunus spinosa) i landbruksetanol produseres tradisjonelt i 

Spania og er allment kjent blant spanske forbrukere som «Pacharán». I mangel av en kategori av alkoholsterke drikker 

som svarer til «Pacharán», og for å gi tydelig informasjon til ikke-spanske forbrukere og avspeile den økonomiske og 

markedsmessige utvikling bør en ny kategori med betegnelsen «Alkoholsterk drikk aromatisert med slåper eller 

Pacharán» tilføyes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008. For å sikre beskyttelse av forbrukerne og av 

produsentenes økonomiske interesser bør den nye kategorien omfatte tekniske spesifikasjoner som er basert på en 

evaluering av eksisterende kvalitets- og produksjonsparametrer som brukes på unionsmarkedet. 

2) Av hensyn til omdømmet til «Pacharán», som forbrukerne spontant forbinder med Spania, som tidligere erkjent, kan 

ordet «Pacharán» bare brukes som varebetegnelse når produktet er framstilt i Spania. Når produktet er framstilt utenfor 

Spania, kan ordet «Pacharán» bare brukes som tillegg til varebetegnelsen «alkoholsterk drikk aromatisert med slåper» 

og bare med angivelse av produksjonsstaten. 

3) Den geografiske betegnelsen «Pacharán navarro», som er oppført under «Andre alkoholsterke drikker» i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 110/2008, bør overføres til kategorien «Alkoholsterk drikk aromatisert med slåper eller Pacharán» i 

samme vedlegg. 

4) Forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 110/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II, etter punkt 37, «Sloe gin», skal nytt punkt 37a lyde: 

«37a «Alkoholsterk drikk aromatisert med slåper eller Pacharán» 

Alkoholsterk drikk aromatisert med slåper eller Pacharán er en alkoholsterk drikk 

a) som har en framherskende slåpesmak og framstilles ved maserasjon av slåper (Prunus spinosa) i landbruksetanol 

med tilsetting av naturlige ekstrakter av anis og/eller destillater av anis, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 11.2.2015, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2016 av  

5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 45 av 20.7.2017, s. 35. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 
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b) som har en alkoholstyrke på minst 25 volumprosent, 

c) der det til produksjonen er brukt minst 125 gram slåper per liter ferdig produkt, 

d) som har et sukkerinnhold, uttrykt som invertsukker, på mellom 80 og 250 gram per liter ferdig produkt, 

e) der de organoleptiske egenskapene, fargen og smaken kommer utelukkende fra frukten som er brukt, og fra anis. 

«Pacharán» kan bare brukes som varebetegnelse dersom produktet er framstilt i Spania. Dersom produktet er 

framstilt utenfor Spania, kan «Pacharán» bare brukes som tillegg til varebetegnelsen «alkoholsterk drikk aromatisert 

med slåper», og bare dersom det følges av angivelsen «framstilt i» etterfulgt av navnet på medlemsstaten eller 

tredjestaten der produktet er framstilt. 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I produktkategorien «Andre alkoholsterke drikker» utgår følgende poster: 

 «Pacharán navarro Spania 

 Pacharán Spania» 

b) Etter produktkategori 34 innsettes følgende post: 

«37a. Alkoholsterk drikk aromatisert med slåper eller 

Pacharán 

Pacharán navarro Spania» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Alkoholsterke drikker som svarer til kategorien «Alkoholsterke drikker aromatisert med slåper eller Pacharán», og som ikke er 

merket i samsvar med forordning (EF) nr. 110/2008, kan fortsatt bringes i omsetning til lagrene er tømt. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


