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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 (*)

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1576/89 frá 29. maí 1989 
um almennar reglur varðandi skilgreiningu, lýsingu og 
kynningu á brenndum drykkjum (3) og reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1014/90 frá 24. apríl 1990 
um ítarlegar framkvæmdarreglur varðandi skilgreiningu, 
lýsingu og kynningu á brenndum drykkjum (4) hafa 
reynst árangursríkar við að setja regluverk fyrir brennda 
drykki. Hins vegar er, í ljósi nýlega fenginnar reynslu, 
nauðsynlegt að skýra reglurnar um skilgreiningu, lýsingu, 
kynningu og merkingu á brenndum drykkjum sem og um 
verndun landfræðilegra merkinga á tilteknum brenndum 
drykkjum og að jafnframt sé tillit tekið til hefðbundinna 
framleiðsluaðferða. Því ber að fella reglugerð (EBE)  
nr. 1576/89 úr gildi og láta aðra koma í hennar stað.

2) Geiri brenndra drykkja er mikilvægur fyrir neytendur, 
framleiðendur og landbúnaðargeirann í Bandalaginu. Þær 
ráðstafanir, sem varða geira brenndra drykkja, eiga að 
vera framlag til þess að ná fram öflugri neytendavernd, 
koma í veg fyrir villandi viðskiptahætti og ná fram 
gagnsæi á markaði og sanngjarnri samkeppni. Ráðstöf-
ununum er því ætlað að verða til þess að vernda það orð-
spor sem brenndir drykkir frá Bandalaginu hafa öðlast 
innan Bandalagsins og á heimsmarkaði með því að taka 
áfram tillit til hefðbundinna vinnsluaðferða sem notaðar 
eru við framleiðslu brenndra drykkja, sem og til aukinna 
krafna um neytendavernd og upplýsingagjöf. Einnig skal 
taka tillit til tækninýjunga innan þeirra flokka þar sem 
slík nýsköpun eykur gæði, án þess að það hafi áhrif á 
hefðbundna eiginleika þeirra brenndu drykkja sem um er 
að ræða.

3) Framleiðsla á brenndum drykkjum skapar mikilvægan 
markað fyrir landbúnaðarafurðir í Bandalaginu. Leggja 
skal áherslu á þessi sterku tengsl við landbúnaðargeirann 
í reglurammanum.

4) Til að tryggja kerfisbundnari nálgun í löggjöfinni, sem 
gildir um brennda drykki, skal í þessari reglugerð setja 
fram skýrt skilgreindar viðmiðanir í tengslum við fram-
leiðslu, lýsingu, kynningu og merkingu á brenndum 
drykkjum, sem og um verndun landfræðilegra merkinga.

5) Í þágu neytenda gildir þessi reglugerð um alla brennda 
drykki sem settir eru á markað í Bandalaginu, hvort 
sem þeir eru framleiddir innan Bandalagsins eða í þriðju 
löndum. Með útflutning á brenndum hágæðadrykkjum í 
huga og til að vernda og bæta orðspor brenndra drykkja 
frá Bandalaginu á heimsmarkaði skal þessi reglugerð 
einnig gilda um slíka drykki sem eru framleiddir innan 
Bandalagsins til útflutnings. Þessi reglugerð skal einnig 
gilda um notkun á etanóli og/eða eimum úr landbúnaði 
við framleiðslu á áfengum drykkjum og um notkun á 
heitum brenndra drykkja til kynningar og merkingar 
matvæla. Í þessari reglugerð skal kveðið á um heimild 
til undanþágu frá ákvæðum I. og II. viðauka við þessa 
reglugerð í undantekningartilvikum og ef slíks er krafist 
í lögum þriðja lands, sem er innflutningsland, í samræmi 
við reglunefndarmeðferð með grannskoðun.

6) Almennt skal þessi reglugerð áfram snúast fyrst og 
fremst um skilgreiningar á brenndum drykkjum sem 
skipta skal í flokka. Í þessum skilgreiningum skal áfram 
virða hefðbundnar gæðavenjur en þær skulu fullunnar 
eða uppfærðar ef eitthvað vantaði í fyrri skilgreiningar 
eða þær voru ófullnægjandi eða ef þær mátti bæta í ljósi 
tækniþróunar.

7) Til að taka tillit til væntinga neytenda um hráefni sem eru 
notuð í vodka, sérstaklega í þeim aðildarríkjum þar sem 
hefð er fyrir vodkaframleiðslu, skal kveða á um að nægar 
upplýsingar skuli veittar um hráefnin sem notuð eru þegar 
vodka er búið til úr hráefnum úr landbúnaði, öðrum en 
kornvörum og/eða kartöflum.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 16. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2012 frá 30. apríl 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 324, 30.12.2006, bls. 12.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 19. júní 2007 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 17. desember 2007.
(3) Stjtíð. EB L 160, 12.6.1989, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 

að-ildarlögunum frá 2005.
(4) Stjtíð. EB L 105, 25.4.1990, bls. 9. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 2140/98 (Stjtíð. EB L 270, 7.10.1998, bls. 9).
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8) Etanólið, sem notað er til framleiðslu á brenndum 
drykkjum og öðrum áfengum drykkjum, skal auk þess 
einvörðungu vera landbúnaðarafurð til að uppfylla 
væntingar neytenda og vera í samræmi við hefðir. Þetta á 
einnig að tryggja markað fyrir grunnlandbúnaðarvörur. 

9) Vegna mikilvægis og margslungins eðlis geirans fyrir 
brennda drykki þykir rétt að mæla fyrir um sértækar 
ráðstafanir um lýsingu og kynningu á brenndum 
drykkjum sem ganga lengra en þær þverlægu reglur sem 
settar voru með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2000/13/EB frá 20. mars 2000 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um merkingu, kynningu og auglýsingu 
matvæla (1). Þessar sértæku ráðstafanir skulu einnig 
fyrirbyggja misnotkun á hugtakinu „brenndir drykkir“ og 
á heitum brenndra drykkja fyrir vörur sem uppfylla ekki 
skilgreiningarnar sem settar eru fram í þessari reglugerð. 

10) Þó að mikilvægt sé að tryggja að tilgreining á þroskunar-
tíma eða aldri varði almennt eingöngu yngsta, áfenga 
efnisþáttinn skal með þessari reglugerð heimila 
undanþágu til að taka megi tillit til hefðbundinna 
þroskunarferla sem lögvernduð eru í aðildarríkjunum. 

11) Í samræmi við sáttmálann skulu aðildarríkin, þegar þau 
beita gæðastefnu og til að stuðla að háu gæðastigi 
brenndra drykkja og fjölbreytni í geiranum, geta 
samþykkt reglur sem eru strangari en þær sem mælt er 
fyrir um í þessari reglugerð um framleiðslu, lýsingu, 
kynningu og merkingu á brenndum drykkjum sem fram-
leiddir eru á yfirráðasvæði þeirra.  

12) Tilskipun ráðsins 88/388/EBE frá 22. júní 1988 um 
samræmingu á lögum aðildarríkjanna um bragðefni til 
notkunar í matvælum og grunnefni til framleiðslu 
þeirra (2) gildir um brennda drykki. Því er í þessari reglu-
gerð einvörðungu nauðsynlegt að mæla fyrir um reglur 
sem ekki er þegar mælt fyrir um í þeirri tilskipun. 

13) Mikilvægt er að taka tilhlýðilegt tillit til ákvæða 
samningsins um hugverkarétt í viðskiptum (hér á eftir 
nefndur TRIPs-samningurinn), einkum 22. og 23. gr., og 
til hins almenna samkomulags um tolla og viðskipti, sem 
eru óaðskiljanlegur hluti af samningnum um stofnun 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, sem samþykktur var 
með ákvörðun ráðsins 94/800/EB (3). 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 109, 6.5.2000, bls. 29. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/68/EB (Stjtíð. ESB L 310, 
28.11.2007, bls. 11). 

(2) Stjtíð. EB L 184, 15.7.1988, bls. 61. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

(3) Stjtíð. EB L 336, 23.12.1994, bls. 1. 

14) Þar eð reglugerð ráðsins (EB) nr. 510/2006 frá 20. mars 
2006 um vernd landfræðilegra merkinga og uppruna-
táknana fyrir landbúnaðarafurðir og matvæli (4) gildir 
ekki um brennda drykki skal mæla fyrir um reglur um 
vernd landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum í 
þessari reglugerð. Landfræðilegar merkingar skulu vera 
skráðar og tilgreina skal að brenndir drykkir séu 
upprunnir á yfirráðasvæði tiltekins lands eða á svæði eða 
stað innan þess yfirráðasvæðis ef tengja má tiltekin gæði, 
orðspor eða aðra eiginleika hins brennda drykkjar 
sérstaklega við landfræðilegan uppruna hans. 

15) Í þessari reglugerð skal mæla fyrir um málsmeðferð, sem 
er án mismununar, fyrir skráningu, reglufylgni, breytingu 
og hugsanlega niðurfellingu landfræðilegra merkinga 
þriðju landa og ESB í samræmi við TRIPs-samninginn, 
en jafnframt skal virða sérstaka stöðu gildandi, land-
fræðilegra merkinga. 

16) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari 
reglugerð skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er falið (5). 

17) Einkum skal framkvæmdastjórninni veitt vald til að: 
veita undanþágur frá tilteknum hlutum þessarar reglu-
gerðar þegar slíks er krafist í lögum innflutningslands; 
mæla fyrir um hámarksgildi fyrir sætun til bragð-
stillingar; veita undanþágu frá reglunum um tilgreiningu 
á þroskunartíma eða aldri; samþykkja ákvarðanir um 
umsóknir um skráningu, um niðurfellingu og um fjar-
lægingu landfræðilegra merkinga, sem og um breytingu 
á tækniskjalinu; breyta skránni yfir tæknilegar skil-
greiningar og kröfur, skilgreiningunum á brenndum 
drykkjum, sem skipt er í flokka, og skránni yfir skráðar, 
landfræðilegar merkingar; og víkja frá málsmeðferðinni 
sem gildir um skráningu á landfræðilegum merkingum 
og breytingunni á tækniskjalinu. Þar eð þessar ráð-
stafanir eru almenns eðlis og þeim er ætlað að breyta 
veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, m.a. með því að 
fella brott suma þessara þátta eða bæta við hana nýjum, 
veigalitlum þáttum, skulu þær samþykktar í samræmi við 
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem kveðið er á 
um í 5. gr. a í ákvörðun 1999/468/EB. 

18) Umskiptin frá reglunum, sem kveðið er á um í reglugerð 
(EBE) nr. 1576/89, yfir í reglurnar í þessari reglugerð 
geta leitt til erfiðleika sem ekki er tekið á í þessari 
reglugerð. Samþykkja skal ráðstafanirnar sem eru 
nauðsynlegar fyrir þessi umskipti, sem og ráðstafanirnar 
sem þarf til að leysa raunhæf vandamál sem eru bundin 
við geira brenndra drykkja, í samræmi við ákvörðun 
1999/468/EB. 

 ________________  

(4) Stjtíð. ESB L 93, 31.3.2006, bls. 12. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1791/2006 (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 1). 

(5) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun 
2006/512/EB (Stjtíð. ESB L 200, 22.7.2006, bls. 11). 
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19) Til að greiða fyrir umskiptunum frá reglunum, sem 
kveðið er á um í reglugerð (EBE) nr. 1576/89, skal leyfa 
framleiðslu á brenndum drykkjum samkvæmt þeirri 
reglugerð á fyrsta árinu sem þessari reglugerð er beitt. 
Einnig má selja fyrirliggjandi birgðir þar til þær eru 
uppurnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

GILDISSVIÐ, SKILGREINING OG FLOKKAR 
BRENNDRA DRYKKJA 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um skilgreiningu, lýsingu, 
kynningu og merkingu brenndra drykkja, sem og um verndun 
landfræðilegra merkinga á brenndum drykkjum. 

2. Þessi reglugerð gildir um alla brennda drykki sem settir eru 
á markað í Bandalaginu, hvort sem þeir eru framleiddir innan 
Bandalagsins eða í þriðju löndum, sem og um þá sem eru 
framleiddir í Bandalaginu til útflutnings. Þessi reglugerð gildir 
einnig um notkun á etanóli og/eða eimum úr landbúnaði við 
framleiðslu á áfengum drykkjum og um notkun á heitum 
brenndra drykkja við kynningu og merkingu matvæla. 

3. Í undantekningartilvikum má veita undanþágu, ef slíks er 
krafist í lögum þriðja lands, sem er innflutningsland, frá 
ákvæðum I. og II. viðauka í samræmi við reglunefndar-
meðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 25. gr. 

2. gr. 

Skilgreining á brenndum drykkjum 

1. Í þessari reglugerð er merking hugtaksins „brenndur 
drykkur“ áfengur drykkur sem: 

a) er ætlaður til neyslu, 

b) býr yfir tilteknum skynmatseinkennum, 

c) hefur lágmarksalkóhólstyrkleika yfir 15% miðað við 
rúmmál, 

d) er framleiddur: 

i. annaðhvort beint: 

— með eimingu, með eða án viðbættra bragðefna, á 
náttúrulega gerjuðum afurðum og/eða 

— með því að leggja plöntuefni í bleyti eða 
meðhöndla þau á svipaðan hátt í etanóli úr 
landbúnaði og/eða eimum úr landbúnaði og/eða 
brenndum drykkjum í skilningi þessarar 
reglugerðar og/eða 

— með því að bæta bragðefnum, sykrum eða öðrum 
sætuefnum, sem tilgreind eru í 3. lið I. viðauka, 
og/eða öðrum landbúnaðarafurðum og/eða 
matvælum í etanól úr landbúnaði og/eða eimi úr 
landbúnaði og/eða brennda drykki, í skilningi 
þessarar reglugerðar, 

ii. eða með blöndun brennds drykkjar saman við eitt eða 
fleira af eftirfarandi: 

— aðra brennda drykki og/eða 

— etanól úr landbúnaði eða eimi úr landbúnaði og/eða 

— aðra áfenga drykki og/eða 

— drykki. 

2. Hins vegar teljast drykkir undir SAT-númerunum 2203, 
2204, 2205, 2206 og 2207 ekki til brenndra drykkja. 

3. Sá lágmarksalkóhólstyrkleiki, sem kveðið er á um í c-lið 1. 
mgr., hefur ekki áhrif á skilgreininguna á vörunni í flokki 41 í 
II. viðauka. 

4. Að því er varðar þessa reglugerð er mælt fyrir um 
tæknilegar skilgreiningar og kröfur í I. viðauka. 

3. gr. 

Uppruni etanóls 

1. Einungis skal nota etanól úr landbúnaði við framleiðslu á 
brenndum drykkjum og öllum efnisþáttum þeirra, í skilningi I. 
viðaukans við sáttmálann.  

2. Etanólið, sem notað er við framleiðslu á brenndum 
drykkjum, skal samræmast skilgreiningunni sem kveðið er á 
um í 1. lið I. viðauka við þessa reglugerð.  

3. Etanólið, sem notað er til að þynna eða leysa upp litgjafa, 
bragðefni eða önnur leyfð aukefni, sem notuð eru við fram-
leiðslu brenndra drykkja, skal vera etanól úr landbúnaði. 

4. Áfengir drykkir mega hvorki innihalda tilbúið alkóhól né 
annan vínanda sem ekki er úr landbúnaði, í skilningi I. við-
aukans við sáttmálann. 
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4. gr. 

Flokkar brenndra drykkja 

Skipta skal brenndum drykkjum niður í flokka samkvæmt 
skilgreiningunum sem mælt er fyrir um í II. viðauka. 

5. gr. 

Almennar reglur um flokka brenndra drykkja 

1. Með fyrirvara um sértæku reglurnar, sem mælt er fyrir um 
fyrir hvern af flokkunum í II. viðauka sem bera númer frá 1 til 
14, skulu brenndir drykkir sem þar eru skilgreindir: 

a) vera framleiddir með alkóhólgerjun og eimingu 
einvörðungu á þeim hráefnum sem kveðið er á um í 
viðeigandi skilgreiningu fyrir viðkomandi brenndan drykk, 

b) ekki vera með viðbættum vínanda eins og skilgreint er í 5. 
lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki, 

c) ekki innihalda viðbætt bragðefni, 

d) einungis innihalda viðbættan, karamellubrúnan lit til 
litaaðlögunar, 

e) einungis vera gerðir sætir til að stilla endanlegt bragð 
vörunnar, í samræmi við 3. lið I. viðauka. Hámarksgildið 
fyrir afurðirnar, sem notaðar eru til bragðstillingar og eru 
tilgreindar í a- til f-lið 3. liðar I. viðauka skal ákvarðað í 
samræmi við reglunefndarmeðferðina með grannskoðun 
sem um getur í 3. mgr. 25. gr. Taka skal tillit til sérstakrar 
löggjafar viðkomandi aðildarríkis. 

2. Með fyrirvara um sértæku reglurnar, sem mælt er fyrir um 
fyrir hvern af flokkunum í II. viðauka sem bera númer frá 15 til 
46, mega brenndir drykkir sem þar eru skilgreindir: 

a) vera fengnir úr öllum þeim hráefnum úr landbúnaði sem 
tilgreind eru í I. viðauka við sáttmálann, 

b) vera með viðbættum vínanda eins og skilgreint er í 5. lið I. 
viðauka við þessa reglugerð, 

c) innihalda náttúruleg eða náttúrulík bragðefni og 
bragðefnablöndur sem eru skilgreindar í i. og ii. lið b-liðar 
2. mgr. 1. gr. og í c-lið 2. mgr. 1. gr. í tilskipun 
88/388/EBE, 

d) innihalda litarefni sem skilgreind eru í 10. lið I. viðauka við 
þessa reglugerð, 

e) vera gerðir sætir til að ná tilteknum eiginleikum sem eru 
einkennandi fyrir viðkomandi vöru, í samræmi við 3. lið I. 
viðauka við þessa reglugerð og með tilliti til sérstakrar 
löggjafar viðkomandi aðildarríkis. 

3. Með fyrirvara um sértæku reglurnar, sem mælt er fyrir um í 
II. viðauka, mega aðrir brenndir drykkir sem ekki uppfylla 
kröfurnar fyrir flokk 1 til 46:  

a) vera fengnir úr öllum þeim hráefnum úr landbúnaði sem 
tilgreind eru í I. viðauka við sáttmálann og/eða matvælum 
sem eru hæf til manneldis, 

b) vera með viðbættum vínanda eins og skilgreint er í 5. lið I. 
viðauka við þessa reglugerð, 

c) innihalda eitt eða fleiri þeirra bragðefna sem eru skilgreind 
í a-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 88/388/EBE, 

d) innihalda litarefni sem eru skilgreind í 10. lið I. viðauka við 
þessa reglugerð, 

e) vera gerðir sætir til að ná tilteknum eiginleikum sem eru 
einkennandi fyrir viðkomandi vöru, í samræmi við 3. lið I. 
viðauka við þessa reglugerð. 

6. gr. 

Löggjöf aðildarríkja 

1. Þegar aðildarríki beita gæðastefnu fyrir brennda drykki, 
sem eru framleiddir á yfirráðasvæði þeirra, og einkum fyrir 
landfræðilegar merkingar, sem eru skráðar í III. viðauka, eða til 
að festa nýjar landfræðilegar merkingar, mega þau mæla fyrir 
um strangari reglur en þær sem koma fram í II. viðauka um 
framleiðslu, lýsingu, kynningu og merkingu, að því tilskildu að 
þær samræmist lögum Bandalagsins. 

2. Aðildarríkin mega ekki banna eða takmarka innflutning, 
sölu eða neyslu á brenndum drykkjum sem samræmast þessari 
reglugerð. 

II. KAFLI 

LÝSING, KYNNING OG MERKING BRENNDRA 
DRYKKJA 

7. gr. 

Skilgreiningar 

Að því er varðar þessa reglugerð eru hugtökin „lýsing“, 
„kynning“ og „merking“ skilgreind í 14., 15. og 16. lið I. 
viðauka. 

8. gr. 

Söluheiti 

Í samræmi við 5. gr. tilskipunar 2000/13/EB skal heitið, sem 
brenndur drykkur er seldur undir (söluheitið), falla undir 
ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessum kafla. 
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9. gr. 

Sértækar reglur um söluheiti 

1. Brenndir drykkir, sem uppfylla þær nákvæmu 
skilgreiningar fyrir vörurnar sem tilgreindar eru í flokkum 1. til 
46. í II. viðauka, skulu bera það söluheiti, sem þeim er úthlutað 
þar, í lýsingu, kynningu og merkingu. 

2. Í lýsingu, kynningu og merkingu skulu brenndir drykkir, 
sem falla að skilgreiningunni sem mælt er fyrir um í 2. gr. en 
uppfylla ekki þær kröfur sem gerðar eru til að þeir geti verið 
skráðir í flokk 1 til 46 í II. viðauka, bera heitið „brenndur 
drykkur“. Með fyrirvara um 5. mgr. þessarar greinar skal ekki 
skipta því söluheiti út eða breyta því.  

3. Ef brenndur drykkur uppfyllir skilgreininguna fyrir fleiri en 
einn flokk brenndra drykkja í II. viðauka er heimilt að selja 
hann undir einu eða fleiri þeirra heita sem tilgreind eru fyrir þá 
flokka í II. viðauka. 

4. Með fyrirvara um 9. mgr. þessarar greinar og 1. mgr. 10. 
gr. má ekki nota heitin, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, 
til að lýsa eða kynna á nokkurn hátt nokkurn drykk annan en þá 
brenndu drykki sem þessi heiti eru tilgreind fyrir í II. viðauka 
og skráð eru í III. viðauka. 

5. Í samræmi við III. kafla má bæta við söluheiti eða skipta 
þeim út fyrir landfræðilega merkingu, sem skráð er í III. 
viðauka, 

eða bæta við þau, í samræmi við ákvæði landslaga, annarri 
landfræðilegri merkingu, að því tilskildu að það blekki ekki 
neytendur.  

6. Við landfræðilegu merkingarnar, sem skráðar eru í III. 
kafla, má einungis bæta annaðhvort:  

a) hugtökum, sem þegar voru í notkun 20. febrúar 2008 fyrir 
gildandi, landfræðilegar merkingar í skilningi 20. gr., eða 

b) í samræmi við viðeigandi tækniskjal sem kveðið er á um í 
1. mgr. 17. gr. 

7. Ekki má lýsa, kynna eða merkja áfengan drykk, sem ekki 
uppfyllir eina af skilgreiningunum sem tilgreindar eru í 
flokkum 1 til 46 í II. viðauka, með orðum eða setningum sem 
tengja hann við einhver af söluheitunum, sem kveðið er á um í 
þessari reglugerð, og/eða landfræðilegar merkingar, sem 
skráðar eru í III. viðauka, s.s. „gerð“, „tegund“, „áþekkur“, 
„framleiddur“, „bragð“ eða með einhverjum öðrum svipuðum 
hugtökum.  

8. Ekki má skipta út neinu vörumerki, tegundarheiti eða 
glysheiti fyrir söluheiti brennds drykkjar. 

9. Heitin, sem um getur í flokki 1 til 46 í II. viðauka, mega 
koma fram á skrá yfir innihaldsefni í matvælum, að því 
tilskildu að skráin samræmist tilskipun 2000/13/EB. 

10. gr. 

Sértækar reglur um notkun söluheita og landfræðilegra 
merkinga 

1. Með fyrirvara um tilskipun 2000/13/EB er notkun á 
tilteknu hugtaki, sem tilgreint er í flokkum 1 til 46 í II. viðauka, 
eða á landfræðilegri merkingu, sem skráð er í III. viðauka, í 
samsettu hugtaki eða óbein tilvitnun til einhverra þeirra í 
kynningu á matvælum bönnuð nema áfengið sé einvörðungu úr 
þeim brennda drykk eða drykkjum sem vísað er til.  

2. Notkun á samsettu hugtaki, sem um getur í 1. mgr., er 
einnig bönnuð ef brenndur drykkur hefur verið þynntur þannig 
að alkóhólstyrkleiki hans fari niður fyrir lágmarksstyrkleikann 
sem tilgreindur er í skilgreiningunni fyrir þann brennda drykk. 

3. Þrátt fyrir 1. mgr. skulu ákvæði þessarar reglugerðar ekki 
hafa áhrif á hugsanlega notkun á hugtökunum „amer“ eða 
„bitter“ fyrir vörur sem þessi reglugerð nær ekki til. 

4. Þrátt fyrir 1. mgr. og til að taka tillit til viðtekinna 
framleiðsluaðferða má nota samsettu hugtökin, sem tilgreind 
eru í d-lið í flokki 32 í II. viðauka, í kynningu á líkjörum sem 
framleiddir eru í Bandalaginu samkvæmt skilyrðunum sem þar 
eru sett fram. 

11. gr. 

Lýsing, kynning og merking á blöndum 

1. Ef vínanda, sem skilgreindur er í 5. lið I. viðauka og hvort 
sem hann er þynntur eða ekki, hefur verið bætt í brenndan 
drykk, sem er tilgreindur í flokki 1. til 14. í II. viðauka, skal sá 
brenndi drykkur bera söluheitið „brenndur drykkur“. Hann má 
ekki bera í neinni birtingarmynd heiti sem tekið er frá fyrir 
flokka 1 til 14.  

2. Ef brenndur drykkur, sem tilgreindur er í flokkum 1 til 46 í 
II. viðauka, er blandaður með: 

a) einum eða fleiri brenndum drykkjum og/eða 

b) einu eða fleiri eimum úr landbúnaði 

skal hann bera söluheitið „brenndur drykkur“. Þetta söluheiti 
skal koma skýrt og sýnilega fram á áberandi stað á 
merkimiðanum og því má ekki skipta út eða breyta. 

3. Ákvæði 2. mgr. gilda ekki um lýsingu, kynningu eða 
merkingu á blöndu sem um getur í þeirri málsgrein ef hún 
uppfyllir eina af þeim skilgreiningum sem mælt er fyrir um í 
flokkum 1 til 46 í II. viðauka. 
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4. Með fyrirvara um tilskipun 2000/13/EB má koma fram í 
lýsingu, kynningu eða merkingu á brenndu drykkjunum, sem 
verða til úr blöndunum sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar, 
eitt eða fleiri hugtök sem tilgreind eru í II. viðauka, en einungis 
ef viðkomandi hugtak er ekki hluti af söluheitinu heldur er það 
einvörðungu tilgreint á sama sjónsviði í skránni yfir öll áfeng 
innihaldsefni í blöndunni, á eftir hugtakinu „blandaður, 
brenndur drykkur“. 

Hugtakið „blandaður, brenndur drykkur“ skal koma fram í 
merkingunni með samræmdum bókstöfum í sömu leturgerð og 
lit og söluheitið. Bókstafirnir skulu ekki vera stærri en 
helmingurinn af stærð bókstafanna sem notaðir eru fyrir 
söluheitið. 

5. Í merkingu og kynningu á blöndunum, sem um getur í 2. 
mgr. og sem krafan í 4. mgr. um að tilgreina áfeng inni-
haldsefni gildir um, skal gefa upp hlutdeild hvers áfengs inni-
haldsefnis sem hundraðshluta í lækkandi röð eftir því magni 
sem er notað. Þessi hlutdeild skal svara til hundraðshlutans af 
hreinu alkóhóli, miðað við rúmmál, sem hlutdeild þess er í 
heildarinnihaldi af hreinu alkóhóli í blöndunni, miðað við 
rúmmál. 

12. gr. 

Sértækar reglur um lýsingu, kynningu og merkingu á 
brenndum drykkjum 

1. Þegar lýsing, kynning eða merking brennds drykkjar gefur 
til kynna hvaða hráefni var notað til að framleiða etanólið, sem 
kemur úr landbúnaði, skal hvert alkóhól úr landbúnaði talið 
upp í lækkandi röð miðað við magnið sem er notað. 

2. Bæta má hugtökunum „blöndun“ eða „blandaður“ við 
lýsinguna, kynninguna eða merkinguna en því aðeins að 
brenndi drykkurinn hafi verið blandaður eins og skilgreint er í 
7. lið I. viðauka. 

3. Með fyrirvara um undanþágur, sem samþykktar hafa verið í 
samræmi við reglunefndarmeðferðina með grannskoðun sem 
um getur í 3. mgr. 25. gr., má einungis tilgreina þroskunar-
tímabil eða aldur í lýsingu, kynningu eða merkingu brennds 
drykkjar ef það vísar til yngsta áfenga þáttarins og að því 
tilskildu að brenndi drykkurinn hafi verið látinn þroskast undir 
eftirliti skattayfirvalda eða eftirliti sem veitir jafngilda ábyrgð. 

13. gr. 

Bann við hettum eða þynnum sem innihalda blý 

Ekki skal geyma brennda drykki með það fyrir augum að selja 
þá eða setja þá á markað í ílátum sem eru með lokunarbúnaði 
sem hulinn er með hettum eða þynnum sem innihalda blý.

                                             14. gr. 

Tungumál sem nota má í lýsingu, kynningu og merkingu á 
brenndum drykkjum 

1. Upplýsingunum, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
skal miðlað á einu eða fleiri opinberum tungumálum 
Evrópusambandsins þannig að lokaneytendur geti auðveldlega 
skilið hvern þátt upplýsinganna, nema neytendunum séu veittar 
þessar upplýsingar á annan hátt. 

2. Hugtökin, sem tilgreind eru með skáletri í II. viðauka, og 
landfræðilegu merkingarnar, sem skráðar eru í III. viðauka, 
skulu hvorki þýdd á vörumiðanum né í kynningu á brennda 
drykknum. 

3. Ef um er að ræða brennda drykki, sem upprunnir eru í 
þriðju löndum, er heimilt að nota opinbert tungumál þess þriðja 
lands þar sem brenndi drykkurinn var framleiddur, ef þær 
upplýsingar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru einnig 
gefnar upp á einhverju opinberu tungumáli Evrópusambandsins 
þannig að lokaneytendur geti auðveldlega skilið hvert atriði. 

4. Með fyrirvara um 2. mgr. má endurtaka þær upplýsingar 
sem kveðið er á um í þessari reglugerð á tungumáli, öðru en 
einhverju opinberu tungumáli Evrópusambandsins, ef um er að 
ræða brennda drykki sem framleiddir eru í Bandalaginu og 
ætlaðir eru til útflutnings. 

III. KAFLI 

LANDFRÆÐILEGAR MERKINGAR 

15. gr. 

Landfræðilegar merkingar 

1. Í þessari reglugerð vísar landfræðileg merking til 
merkingar sem segir til um það að brenndur drykkur sé 
upprunninn á yfirráðasvæði lands, eða á svæði eða á stað innan 
þess yfirráðasvæðis, þar sem rekja má tiltekin gæði, orðspor 
eða aðra eiginleika brennda drykkjarins að verulegu leyti til 
landfræðilegs uppruna hans. 

2. Þær landfræðilegu merkingar, sem um getur í 1. mgr., eru 
skráðar í III. viðauka. 

3. Þær landfræðilegu merkingar, sem eru skráðar í III. 
viðauka, mega ekki verða almennar.  

Ekki má skrá í III. viðauka heiti sem eru orðin almenn. 

Heiti, sem hefur orðið almennt, merkir að heiti brennds 
drykkjar hefur orðið að almennu heiti á brenndum drykk innan 
Bandalagsins þó að hann tengist stað eða landsvæði þar sem 
þessi vara var upphaflega framleidd eða sett á markað.  

4. Brenndur drykkur, sem ber landfræðilega merkingu sem 
skráð er í III. viðauka, skal uppfylla allar nákvæmu skilgrein-
ingarnar í tækniskjalinu sem kveðið er á um í 1. mgr. 17. gr. 
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16. gr. 

Verndun landfræðilegra merkinga 

Með fyrirvara um 10. gr. skulu landfræðilegu merkingarnar, 
sem skráðar eru í III. viðauka, njóta verndar gegn: 

a) allri beinni eða óbeinni notkun þeirra í viðskiptalegum 
tilgangi að því er varðar vörur, sem skráningin gildir ekki 
um, svo fremi þær vörur séu sambærilegar við brennda 
drykkinn sem skráður er með þeirri landfræðilegu 
merkingu, eða svo fremi að slík notkun felist í því að 
hagnast sé á orðspori skráðu, landfræðilegu merking-
arinnar, 

b) allri misnotkun, eftirlíkingu eða sköpun 
hugrenningatengsla, jafnvel þó að hinn rétti uppruni 
vörunnar sé tilgreindur eða landfræðilega merkingin sé 
notuð í þýðingu eða henni fylgi orðalag, s.s. „gerð“, 
„tegund“, „áþekkur“, „framleiddur“, „bragð“ eða einhver 
önnur svipuð hugtök, 

c) allri annarri rangri eða blekkjandi vísun til tilkomu, 
uppruna, eðlis eða grundvallareiginleika í lýsingu, 
kynningu eða merkingu vörunnar, sem líklegt er að muni 
skapa ranghugmynd um uppruna hennar, 

d) öllu öðru sem líklegt er að geti villt um fyrir neytendum að 
því er varðar réttan uppruna vörunnar. 

17. gr. 

Skráning á landfræðilegum merkingum 

1. Umsókn um að skrá landfræðilega merkingu í III. viðauka 
skal lögð fyrir framkvæmdastjórnina á einu af opinberum 
tungumálum Evrópusambandsins eða henni skal fylgja þýðing 
yfir á eitt af þessum tungumálum. Slík umsókn skal vera 
rökstudd á fullnægjandi hátt og í henni skal vera tækniskjal þar 
sem fram koma þær nákvæmu skilgreiningar sem viðkomandi, 
brenndur drykkur verður að uppfylla. 

2. Að því er varðar landfræðilegar merkingar innan 
Bandalagsins skal það vera aðildarríkið, þar sem brenndi 
drykkurinn er upprunninn, sem leggur fram umsóknina sem um 
getur í 1. mgr. 

3. Að því er varðar landfræðilegar merkingar innan þriðja 
lands skal umsóknin, sem um getur í 1. mgr., send til 
framkvæmdastjórnarinnar, annaðhvort beint eða með 
milligöngu yfirvalda í viðkomandi þriðja landi, og skal inni-
halda sönnun þess að heitið, sem um ræðir, njóti verndar í 
upprunalandinu. 

4. Í tækniskjalinu, sem um getur í 1. mgr., skulu a.m.k. þessar 
eftirfarandi, nákvæmu meginskilgreiningar koma fram: 

a) heiti og flokkur brennda drykkjarins, þ.m.t. landfræðilega 
merkingin, 

b) lýsing á brennda drykknum, þ.m.t. helstu eðlisfræðilegu og 
efnafræðilegu eiginleikar og/eða skynmatseinkenni vör-
unnar, sem og sérstakir eiginleikar brennda drykkjarins í 
samanburði við þann flokk er máli skiptir, 

c) skilgreining á viðkomandi landsvæði, 

d) lýsing á aðferðinni við vinnslu brennda drykkjarins og, ef 
við á, upprunalegu og hefðbundnu, staðbundnu aðferð-
unum, 

e) upplýsingarnar, sem sýna fram á tengslin við landfræðilega 
umhverfið eða landfræðilega upprunann 

f) hvers kyns kröfur, sem mælt er fyrir um í ákvæðum Banda-
lagsins og/eða lands- og/eða svæðisbundnum ákvæðum, 

g) nafn umsækjandans og heimilisfang þar sem ná má í hann, 

h) hvers kyns viðbætur við landfræðilegu merkinguna og/eða 
hvers kyns sértækar reglur um merkingar samkvæmt 
viðkomandi tækniskjali. 

5. Framkvæmdastjórnin skal, innan 12 mánaða frá fram-
lagningu umsóknarinnar, sem um getur í 1. mgr., sannreyna 
hvort umsóknin samræmist ákvæðum þessarar reglugerðar. 

6. Ef framkvæmdastjórnin kemst að þeirri niðurstöðu að 
umsóknin, sem um getur í 1. mgr., samræmist ákvæðum 
þessarar reglugerðar skal birta nákvæmu meginskilgrein-
ingarnar í tækniskjalinu sem um getur í 4. mgr. í Stjórnar-
tíðindum Evrópusambandsins, C-deild. 

7. Einstaklingur eða lögaðili, sem á lögmætra hagsmuna að 
gæta, getur innan sex mánaða frá birtingardegi tækniskjalsins 
andmælt skráningu landfræðilegu merkingarinnar í III. viðauka 
á grundvelli þess að skilyrðin, sem kveðið er á um í þessari 
reglugerð, hafi ekki verið uppfyllt. Andmælin, sem skulu vera 
studd gildum rökum, skulu lögð fyrir framkvæmdastjórnina á 
einu af opinberum tungumálum Evrópusambandsins eða þeim 
skal fylgja þýðing yfir á eitt af þessum tungumálum. 

8. Framkvæmdastjórnin skal taka ákvörðun um skráningu á 
landfræðilegu merkingunni í III. viðauka í samræmi við 
reglunefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. 
mgr. 25. gr., að teknu tilliti til hvers kyns andmæla sem kunnu 
að vera sett fram í samræmi við 7. mgr. þessarar greinar. Sú 
ákvörðun skal birt í C-deild Stjórnartíðinda Evrópusam-
bandsins. 

18. gr. 

Afturköllun landfræðilegrar merkingar 

Ef samræmi við nákvæmu skilgreiningarnar í tækniskjalinu er 
ekki lengur tryggt skal framkvæmdastjórnin taka ákvörðun um 
afturköllun skráningarinnar í samræmi við reglunefndar-
meðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 25. gr. Sú 
ákvörðun skal birt í C-deild Stjórnartíðinda Evrópu-
sambandsins. 
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19. gr. 

Einsheita, landfræðilegar merkingar 

Einsheita (e. homonymous), landfræðileg merking, sem 
uppfyllir kröfurnar í þessari reglugerð, skal skráð að teknu 
tilhlýðilegu tilliti til staðbundinnar og hefðbundinnar notkunar 
og raunverulegrar hættu á ruglingi og: 

— einsheiti (e. homonym), sem kemur neytendum til að halda 
að vörurnar séu frá öðru yfirráðasvæði, skal ekki skráð 
jafnvel þó að heitið sé nákvæmt að því er varðar hið 
raunverulega yfirráðasvæði, landsvæði eða upprunasvæði 
viðkomandi brennds drykkjar, 

— notkun á skráðri, einsheita, landfræðilegri merkingu skal 
háð því að skýr munur sé í raun milli einsheitisins, sem 
skráð er síðar, og heitisins sem var fyrir í skránni, með 
hliðsjón af þeirri nauðsyn að meðhöndla alla viðkomandi 
framleiðendur á sama hátt og til að komast hjá því að 
blekkja neytendur. 

20. gr. 

Gildandi, landfræðilegar merkingar 

1. Aðildarríkin skulu eigi síðar en 20. febrúar 2015 leggja 
fram fyrir framkvæmdastjórnina tækniskjal, sem kveðið er á 
um í 1. mgr. 17. gr., fyrir hverja landfræðilega merkingu sem 
skráð er í III. viðauka 20. febrúar 2008. 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að þetta tækniskjal sé 
aðgengilegt almenningi. 

3. Ef ekkert tækniskjal hefur verið lagt fyrir framkvæmda-
stjórnina fyrir 20. febrúar 2015 skal framkvæmdastjórnin fella 
landfræðilegu merkinguna brott úr III. viðauka í samræmi við 
reglunefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. 
mgr. 25. gr. 

21. gr. 

Breyting á tækniskjalinu 

Málsmeðferðin, sem kveðið er á um í 17. gr., gildir að breyttu 
breytanda ef breyta á tækniskjalinu sem um getur í 1. mgr. 17. 
gr. og 1. mgr. 20. gr.  

22. gr. 

Staðfesting á því að nákvæmu skilgreiningarnar í 
tækniskjalinu séu virtar 

1. Að því er varðar landfræðilegu merkingarnar innan 
Bandalagsins skulu eftirfarandi aðilar tryggja að staðfest sé að 
nákvæmu skilgreiningarnar í tækniskjalinu séu virtar áður en 
varan er sett á markað:  

— eitt eða fleiri lögbær yfirvöld, sem um getur í 1. mgr. 24. 
gr., og/eða 

— einn eða fleiri eftirlitsaðili í skilningi 2. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 
2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og 
matvæli og reglur um dýraheilbrigði og velferð dýra séu 
virt (1), sem starfa sem vottunaraðilar fyrir vörur. 

Þrátt fyrir ákvæði í landslöggjöf skulu það vera rekstrar-
aðilarnir, sem sæta eftirlitinu, sem bera kostnaðinn við slíka 
staðfestingu á að nákvæmu skilgreiningarnar í tækniskjalinu 
séu virtar. 

2. Að því er varðar landfræðilegar merkingar innan þriðja 
lands skulu eftirfarandi aðilar tryggja að staðfest sé að 
nákvæmu skilgreiningarnar í tækniskjalinu séu virtar áður en 
varan er sett á markað: 

— eitt eða fleiri opinber yfirvöld, sem þriðja landið tilnefnir, 
og/eða 

— einn eða fleiri vottunaraðili fyrir vörur. 

3. Vottunaraðilar fyrir vörur, sem um getur í 1. og 2. mgr., 
skulu virða, og frá 1. maí 2010, vera faggiltir í samræmi við 
Evrópustaðal EN 45011 eða ISO/IEC-leiðbeiningar 65 
(Almennar kröfur vegna aðila sem reka vöruvottunarkerfi). 

4. Ef þau yfirvöld eða aðilar, sem um getur í 1. og 2. mgr., 
hafa kosið að staðfesta að nákvæmu skilgreiningarnar í 
tækniskjalinu séu virtar skulu þau bjóða upp á viðunandi 
tryggingar um hlutlægni og óhlutdrægni og hafa til sér til 
aðstoðar það sérmenntaða starfsfólk og þau hjálpargögn sem 
þau þurfa til að sinna starfi sínu. 

23. gr. 

Vensl milli vörumerkja og landfræðilegra merkinga 

1. Ef í vörumerki er landfræðileg merking, eða vörumerki 
samanstendur af slíkri merkingu, sem skráð er í III. viðauka, 
skal hafna skráningunni eða hún ógilt ef notkun þess getur 
kallað fram einhverja af þeim aðstæðum sem um getur í 16. gr. 

2. Að teknu tilhlýðilegu tilliti til laga Bandalagsins má halda 
áfram að nota vörumerki, sem í góðri trú hefur verið sótt um, 
hefur verið skráð eða það hefur öðlast þegnrétt vegna notkunar 
innan yfirráðasvæðis Bandalagsins, ef kveðið er á um þann 
möguleika í viðkomandi löggjöf, annaðhvort fyrir þá 
dagsetningu þegar vernd landfræðilegu merkingarinnar gekk í 
gildi í upprunalandinu eða fyrir 1. janúar 1996, þó að notkun 
þess svari til einhverra af þeim aðstæðum sem um getur í 16. 
gr. þrátt fyrir skráningu landfræðilegrar merkingar, svo fremi 
að ekki séu fyrir hendi forsendur fyrir ógildingu eða 

 ________________  

(1) Stjtíð ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1; leiðrétt í Stjtíð. ESB L 191, 28.5.2004, 
bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1791/2006. 
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afturköllun eins og skilgreint er í fyrstu tilskipun ráðsins 
89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu á lögum 
aðildarríkja um vörumerki (1) eða reglugerð ráðsins (EB) nr. 
40/94 frá 20. desember 1993 um vörumerki Bandalagsins (2). 

3. Ekki má skrá landfræðilega merkingu ef skráningin er, með 
tilliti til orðspors og frægðar vörumerkis og þess tíma, sem það 
hefur verið í notkun, líkleg til að villa um fyrir neytendum að 
því er varðar raunverulegan uppruna vörunnar. 

IV. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI OG UMBREYTINGAR- OG 
LOKAÁKVÆÐI 

24. gr. 

Eftirlit með brenndum drykkjum og verndun þeirra 

1. Aðildarríkin bera ábyrgð á eftirliti með brenndum 
drykkjum. Þau skulu beita þeim ráðstöfunum sem nauðsynlegar 
eru til að tryggja að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar 
og þau skulu tilnefna lögbært yfirvald eða yfirvöld sem skulu 
bera ábyrgð á eftirliti að því er varðar þær skuldbindingar sem 
komið var á með þessari reglugerð í samræmi við reglugerð 
(EB) nr. 882/2004. 

2. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu veita hvort öðru 
þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar vegna beitingar þessarar 
reglugerðar. 

3. Framkvæmdastjórnin skal, í samráði við aðildarríkin, 
tryggja samræmda beitingu þessarar reglugerðar og ef nauðsyn 
krefur skal hún samþykkja ráðstafanir í samræmi við 
reglunefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 25. gr. 

25. gr. 

Nefnd 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um 
brennda drykki. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 5. og 7. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón af ákvæðum 8. gr. 
hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með tilskipun 
ráðsins (EB) nr. 92/10/EBE (Stjtíð. EB L 6, 11.1.1992, bls. 35). 

(2) Stjtíð. EB L 11, 14.1.1994, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1891/2006 (Stjtíð. ESB L 386, 29.12.2006, bls. 14). 

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 5. gr a og 7. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, með hliðsjón af ákvæðum 8. gr. 
hennar. 

26. gr. 

Breytingar á viðaukunum 

Ákvæðum viðaukanna skal breytt í samræmi við 
reglunefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. 
mgr. 25. gr. 

27. gr. 

Framkvæmdarráðstafanir 

Samþykkja ber ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til fram-
kvæmdar þessari reglugerð, í samræmi við reglunefndarmeð-
ferðina sem um getur í 2. mgr. 25. gr. 

28. gr. 

Umbreytingarráðstafanir og aðrar sértækar ráðstafanir 

1. Í samræmi við reglunefndarmeðferðina með grannskoðun, 
sem um getur í 3. mgr. 25. gr., skal samþykkja ráðstafanir til að 
breyta þessari reglugerð, eftir því sem við á: 

a) til að stuðla eigi síðar en 20. febrúar 2011 að 
umbreytingunni frá reglunum, sem kveðið er á um í 
reglugerð (EBE) nr. 1576/89, yfir í þær sem settar eru með 
þessari reglugerð, 

b) til að víkja frá 17. og 22. gr. í vel rökstuddum tilvikum, 

c) til að koma upp tákni Bandalagsins fyrir landfræðilegar 
merkingar fyrir geira brenndra drykkja. 

2. Í samræmi við reglunefndarmeðferðina, sem um getur í 2. 
mgr. 25. gr., skal samþykkja, eftir því sem við á, ráðstafanir til 
að leysa úr tilteknum, raunhæfum vandamálum, s.s. það að 
gera í tilteknum tilvikum það skylt að láta framleiðslustað 
koma fram í merkingunni til að forðast að blekkja neytendur og 
til að viðhalda tilvísunaraðferðum fyrir Bandalagið til greining-
ar á brenndum drykkjum og þróa þær. 

3. Framleiðsla brenndra drykkja, sem ekki uppfylla kröfurnar 
í þessari reglugerð, má halda áfram í samræmi við reglugerð 
(EBE) nr. 1576/89 fram til 20. maí 2009. Halda má áfram að 
setja á markað brennda drykki sem ekki uppfylla kröfurnar í 
þessari reglugerð en hafa verið framleiddir í samræmi við 
reglugerð (EBE) nr. 1576/89 fyrir 20. febrúar 2008 eða fram til 
20. maí 2009, þangað til fyrirliggjandi birgðir eru uppurnar. 
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29. gr. 

Niðurfelling 

1. Reglugerð (EBE) nr. 1576/89 er hér með felld úr gildi. Líta 
ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem tilvísanir í þessa 
reglugerð. 

2. Reglugerðir (EBE) nr. 2009/92 (13), (EB) nr. 1267/94 (14) 
og (EB) nr. 2870/2000 (15) gilda áfram. 

30. gr. 

Gildistaka 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 20. maí 2008. 
 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Strassborg 15. janúar 2008. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. Pöttering J. Lenarčič 

forseti. forseti. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(13) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2009/92 frá 20. júlí 1992 

um greiningaraðferðir Bandalagsins á etanóli úr landbúnaði sem er notað 
við framleiðslu brenndra drykkja, kryddvína, drykkja sem er blandaðir með 
kryddvínum og hanastéla sem eru blönduð (Stjtíð. EB L 203, 21.7.1992, 
bls. 10). 

(14) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1267/94 frá 1. júní 1994 um 
beitingu samninga milli Evrópusambandsins og þriðju landa um 
gagnkvæma viðurkenningu á tilteknum, brenndum drykkjum (Stjtíð. EB L 
138, 2.6.1994, bls. 7). Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) 
nr. 1434/97 (Stjtíð. EB L 196, 24.7.1997, bls. 56). 

(15) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2870/2000 frá 19. desember 
2000 um tilvísunaraðferðir Bandalagsins fyrir greiningu brenndra drykkja 
(Stjtíð. EB L 333, 29.12.2000, bls. 20). Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 2091/2002 (Stjtíð. EB L 322, 27.11.2002, bls. 11). 
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I. VIÐAUKI 

 

TÆKNILEGAR SKILGREININGAR OG KRÖFUR 

 

Tæknilegu skilgreiningarnar og kröfurnar, sem um getur í 4. mgr. 2. gr. og 7. gr. eru eftirfarandi: 

1) Etanól úr landbúnaði 

Etanól úr landbúnaði hefur eftirfarandi eiginleika: 

a) skynmatseinkenni: eina merkjanlega bragðið er af hráefninu, 

b) lágmarksstyrkleiki vínanda, miðað við rúmmál: 96,0%, 

c) hámarksgildi leifa: 

i. heildarinnihald sýru, gefið upp í grömmum ediksýru á hektólítra af 100% vínanda, miðað við rúmmál: 1,5, 

ii. esterar, gefnir upp í grömmum etýlasetats á hektólítra af 100% vínanda, miðað við rúmmál: 1,3, 

iii. aldehýð, gefið upp í grömmum asetaldehýðs á hektólítra af 100% vínanda, miðað við rúmmál: 0,5, 

iv. stærri alkóhól, gefin upp í grömmum af 2-metýl-1-própanól á hektólítra af 100% vínanda, miðað við rúmmál: 
0,5, 

v. metanól, gefið upp í grömmum á hektólítra af 100% vínanda, miðað við rúmmál: 30, 

vi. þurrefni, gefin upp í grömmum á hektólítra af 100% vínanda, miðað við rúmmál: 1,5, 

vii. rokgjarnir basar, sem innihalda köfnunarefni, gefnir upp í grömmum köfnunarefnis á hektólítra af 100% 
vínanda, miðað við rúmmál: 0,1, 

viii. fúrfúral: má ekki vera greinanlegt. 

2) Eimi úr landbúnaði 

Eimi úr landbúnaði er áfengur vökvi sem hefur fengist við eimingu, að lokinni alkóhólgerjun, á landbúnaðarafurð eða -
afurðum, sem eru tilgreindar í I. viðauka við sáttmálann og hefur ekki eiginleika etanóls eða brennds drykkjar en heldur 
samt lykt og bragði hráefnisins eða hráefnanna sem eru notuð. 

Ef vísað er til hráefnisins, sem er notað, verður eimið að vera fengið úr því hráefni eingöngu. 

3) Sætun 

Sætun merkir að notuð er ein eða fleiri af eftirtöldum vörum við framleiðslu brenndra drykkja: 

a) hálfunninn sykur, hvítur sykur, fínhreinsaður sykur, dextrósi, frúktósi, glúkósasíróp, sykurlausn, andsykurslausn og 
andsykurssíróp sem skilgreint er í tilskipun ráðsins 2001/111/EB frá 20. desember 2001 varðandi tilteknar sykrur til 
manneldis (1), 

b) hreinsað þrúgumustsþykkni, þrúgusmustsþykkni, ferskt þrúgumust, 

c) brenndur sykur, sem er afurð sem er eingöngu fengin með stýrðri hitun á súkrósa án basa, ólífrænna sýra eða annarra 
efnafræðilegra aukefna, 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 53 
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d) hunang, eins og það er skilgreint í tilskipun ráðsins 2001/110/EB frá 20. desember 2001 varðandi hunang (1), 

e) karóbsíróp, 

f) aðrar náttúrulegar sykrur sem hafa svipuð áhrif og þessar vörur. 

4) Samsetning 

Samsetning er þegar tveir eða fleiri drykkir mismunandi tegundar eru settir saman til að fá nýjan drykk. 

5) Íblöndun vínanda 

Íblöndun vínanda er blöndun etanóls úr landbúnaði og/eða eimis úr landbúnaði í brenndan drykk. 

6) Íblöndun vatns 

Íblöndun vatns við tilreiðslu brenndra drykkja er heimil, að því tilskildu að gæði vatnsins séu í samræmi við tilskipun 
ráðsins 80/777/EBE frá 15. júlí 1980 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi hagnýtingu og markaðssetningu 
ölkelduvatns (2) og tilskipun ráðsins 98/83/EB frá 3. nóvember 1998 um gæði neysluvatns (3) og að vatnið, sem við er 
bætt, breyti ekki eðli vörunnar. 

Vatnið má vera eimað, steinefnasneytt, afjónað eða mýkt. 

7) Blöndun 

Blöndun er þegar blandað er saman tveimur eða fleiri brenndum drykkjum sem tilheyra sama flokki og greina sig hver 
frá öðrum einungis á grundvelli eftirtalinna atriða: 

a) framleiðsluaðferðar, 

b) eimingartækja, 

c) þroskunar- eða geymslutíma, 

d) landfræðilegs framleiðslusvæðis. 

Brenndi drykkurinn, sem þannig fæst, skal falla undir sama flokk og upphaflegu brenndu drykkirnir gerðu fyrir blöndun. 

8) Þroskun eða geymsla 

Þroskun eða geymsla er þegar ákveðin efnahvörf fá að hafa sinn eðlilega gang í viðeigandi ílátum, en þannig fær brenndi 
drykkurinn skynmatseinkenni sem hann hafði ekki áður. 

9) Bragðbæting 

Bragðbæting er notkun eins eða fleiri af bragðefnunum sem skilgreind eru í a-lið 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 
88/388/EBE við tilreiðslu brenndra drykkja. 

10) Litun 

Litun er þegar einn eða fleiri litgjafar eru notaðir við tilreiðslu brennds drykkjar, eins og skilgreint er í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 94/36/EB frá 30. júní 1994 um litarefni til notkunar í matvælum (4). 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 10, 12.1.2002, bls. 47. 
(2) Stjtíð. EB L 229, 30.8.1980, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1882/2003. 
(3) Stjtíð. EB L 330, 5.12.1998, bls. 32. Tilskipuninni var breytt með reglugerð (EB) nr. 1882/2003. 
(4) Stjtíð. EB L 237, 10.9.1994, bls. 13. Tilskipuninni var breytt með reglugerð (EB) nr. 1882/2003. 
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11) Alkóhólstyrkleiki miðað við rúmmál 

Alkóhólstyrkleiki miðað við rúmmál er hlutfall hreins alkóhóls í viðkomandi vöru við 20 °C miðað við heildarrúmmál 
vörunnar við sama hitastig. 

12) Innihald rokgjarnra efna 

Innihald rokgjarnra efna er það magn rokgjarnra efna, annarra en etanóls og metanóls, í brenndum drykk, sem eingöngu 
er framleiddur með eimingu, og er einungis afleiðing eimingar eða endureimingar á hráefninu sem var notað. 

13) Framleiðslustaður 

Framleiðslustaður er sá staður eða svæði þar sem það þrep í framleiðsluferli fullunnu vörunnar fór fram er veitti brennda 
drykknum sérkenni sín og mikilvæga lokaeiginleika sína. 

14) Lýsing 

Lýsing nær yfir þau hugtök sem notuð eru í merkingu, kynningu og á umbúðum; í skjölunum, sem fylgja drykkjum í 
flutningi; í viðskiptaskjölunum, einkum vörureikningunum og afhendingarseðlunum; og í auglýsingum fyrir hann. 

15) Kynning 

Kynning nær yfir þau hugtök sem notuð eru í merkingu og á umbúðum, þ.m.t. í auglýsingum og sölukynningum, á 
myndum eða öðru slíku, sem og á ílátinu, þ.m.t. flaskan og lokunarbúnaðurinn. 

16) Merking 

Merking nær yfir allar lýsingar og aðrar tilvísanir, tákn, mynstur eða vörumerki sem gefa drykk sérkenni og sem birtast á 
sama íláti, þ.m.t. lokunarbúnaður eða merki, sem fest er við ílátið, og hettan sem nær niður á flöskuhálsinn og klæðir 
hann. 

17) Umbúðir 

Umbúðir eru umbúðir til hlífðar, s.s. pappír, hvers konar hylki, öskjur og kassar sem notuð eru í flutningi og/eða sölu á 
einu eða fleiri ílátum. 
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II. VIÐAUKI 

 

BRENNDIR DRYKKIR 

 

Flokkar brenndra drykkja 

1. Romm 

a) Romm er: 

i. brenndur drykkur sem fæst einungis með alkóhólgerjun og eimingu, annaðhvort úr melassa eða sírópi, sem 
verður til við framleiðslu á reyrsykri, eða úr safa sykurreyrs og eimað að hámarki að 96% miðað við rúmmál 
þannig að eimið fái sérstök skynmatseinkenni romms eða 

ii. brenndur drykkur sem fæst einungis með alkóhólgerjun og eimingu á safa sykurreyrs og hefur þá lyktar- og 
bragðeiginleika sem eru sérkennandi fyrir romm og innihald rokgjarnra efna er 225 g eða meira á hektólítra af 
100% vínanda, miðað við rúmmál. Heimilt er að setja þennan brennda drykk á markað með orðunum „úr 
landbúnaði“ til nánari skýringar við söluheitið „romm“ ásamt einhverri af landfræðilegum merkingum frönsku 
umdæmanna handan hafsins og sjálfstjórnarhéraðsins Madeira sem skráð eru í III. viðauka. 

b) Lágmarksvínandastyrkleiki romms miðað við rúmmál skal vera 37,5%. 

c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. hluta I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki, 

d) Romm má ekki vera bragðbætt. 

e) Romm má einungis innihalda viðbættan, karamellubrúnan lit til litaaðlögunar. 

f) Bæta má orðinu „traditionnel“ við allar þær landfræðilegu merkingar sem nefndar eru í 1. flokki í III. viðauka ef 
rommið er framleitt með eimingu að hámarki upp að 90% miðað við rúmmál, að undangenginni alkóhólgerjun 
alkóhólmyndandi efna sem eingöngu eru upprunnin á viðkomandi framleiðslustað. Þetta romm verður að hafa 
innihald rokgjarnra efna sem er 225 g eða meira á hektólítra af 100% vínanda, miðað við rúmmál, og má ekki vera 
gert sætt. Notkun á orðinu „traditionnel“ útilokar ekki notkun á hugtökunum „úr sykurframleiðslu“ eða „úr 
landbúnaði“ sem bæta má við söluheitið „romm“ og við landfræðilegu merkingarnar. 

Þetta ákvæði skal ekki koma í veg fyrir notkun á orðinu „traditionnel“ fyrir vörur sem falla ekki undir þessa 
reglugerð, að því er varðar sértæku viðmiðanirnar sem gilda fyrir þær. 

2. Whisky eða Whiskey 

a) Whisky eða Whiskey er brenndur drykkur sem fæst eingöngu með: 

i. eimingu á meski úr möltuðu korni, með eða án heilla grjóna annarra korntegunda: 

— þar sem sykur myndast fyrir tilstilli sterkjukljúfs sem er í maltinu sjálfu, með öðrum náttúrulegum ensímum 
eða án þeirra, 

— gerjun fyrir tilstilli gers, 

ii. eimingu, einu sinni eða oftar, að hámarki að 94,8% miðað við rúmmál, þannig að eimið hafi ilm og bragð af 
þeim hráefnum sem voru notuð, 

iii. þroskun hins endanlega eimis í viðartunnum, sem taka að hámarki 700 lítra, í a.m.k. þrjú ár. 

Endanlega eimið, sem einungis má bæta í vatni og karamellubrúnum (til litunar), heldur lit sínum, ilmi og bragði 
sem verður til við framleiðsluferlið sem um getur í i., ii. og iii. lið. 

b) Whisky eða whiskey skal hafa lágmarksvínandastyrkinn 40% miðað við rúmmál. 
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c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Ekki skal sæta eða bragðbæta whisky eða whiskey, né heldur má það innihalda nein aukefni önnur en karamellu-
brúnan lit. 

3. Kornbrennivín 

a) Kornbrennivín er brenndur drykkur sem fæst eingöngu með eimingu gerjaðs meskis úr heilu korni og hefur 
skynmatseinkenni sem rekja má til þeirra hráefna sem voru notuð. 

b) Lágmarksvínandastyrkur kornbrennivíns skal vera 35% miðað við rúmmál, en þó er „Korn“ undanskilið. 

c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Kornbrennivín má ekki vera bragðbætt. 

e) Kornbrennivín má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan lit til litaaðlögunar. 

f) Ef kornbrennivín á að bera söluheitið „kornbrandí“ verður það að hafa fengist með eimingu á gerjuðu meski úr heilu 
korni að hámarki að 95% miðað við rúmmál og hafa þau skynmatseinkenni sem rekja má til þeirra hráefna sem voru 
notuð. 

4. Brennt vín 

a) Brennt vín er brenndur drykkur: 

i. sem er framleiddur einungis með eimingu á víni eða víni, sem hefur verið styrkt fyrir eimingu að hámarki að 
86% miðað við rúmmál, eða með endureimingu víneimis að hámarki að 86% miðað við rúmmál, 

ii. sem í er ekki minna en 125 g af rokgjörnum efnum á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál, 

iii. sem inniheldur að hámarki 200 g af metanóli á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál. 

b) Vínandastyrkleiki brennds víns skal að lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Brennt vín má ekki vera bragðbætt. Þetta útilokar ekki hefðbundnar framleiðsluaðferðir. 

e) Brennt vín má einungis innihalda viðbættan, karamellubrúnan lit til litaaðlögunar. 

f) Ef brennt vín hefur verið látið þroskast má setja það áfram á markað undir heitinu „brennt vín“ hafi þroskunin tekið 
jafnlangan eða lengri tíma og áskilinn er vegna brennda drykkjarins sem er skilgreindur í 5. flokki. 

5. Brandy eða Weinbrand  

a)  Brandy eða Weinbrand er brenndur drykkur: 

i. sem er framleiddur úr brenndu víni, hvort sem í það hefur verið bætt víneimi eða ekki, eimaður að hámarki að 
94,8% miðað við rúmmál, að því tilskildu að innihald eimisins fari ekki yfir hámarkið 50% af alkóhólinnihaldi 
fullunnu vörunnar, 

ii. sem hefur verið látinn þroskast í a.m.k. eitt ár í ílátum úr eik eða í a.m.k. sex mánuði í eikartunnum sem taka 
minna en 1000 lítra, 
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iii. þar sem innihald rokgjarnra efna er að lágmarki 125 g á hvern hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál og 
sem fengist hefur einungis með eimingu eða endureimingu þeirra hráefna sem voru notuð, 

iv. sem inniheldur að hámarki 200 g af metanóli á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál. 

b) Vínandastyrkleikinn í brandy eða Weinbrand skal að lágmarki vera 36% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Brandy eða Weinbrand má ekki vera bragðbætt. Þetta útilokar ekki hefðbundnar framleiðsluaðferðir. 

e) Brandy eða Weinbrand má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan lit til litaaðlögunar. 

6. Þrúguhratsbrennivín eða þrúguhrat 

a) Þrúguhratsbrennivín eða þrúguhrat er brenndur drykkur sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði: 

i. hann er framleiddur eingöngu úr þrúguhrati sem hefur verið látið gerjast og eimað, annaðhvort beint með 
vatnsgufu eða eftir að vatni hefur verið bætt við, 

ii. bæta má dreggjum við þrúguhratið, þó ekki meiru en 25 kg af dreggjum á hver 100 kg þrúguhrats sem eru 
notuð, 

iii. það magn vínanda, sem fengið er úr dreggjum, má ekki fara yfir 35% af heildarinnihaldi vínanda í fullunnu 
vörunni, 

iv. hann skal eimaður með hratinu sjálfu að hámarki að 86% miðað við rúmmál, 

v. heimilt er að endureima að sama alkóhólstyrkleika, 

vi. hann inniheldur rokgjörn efni sem eru að lágmarki 140 g á hvern hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál 
og metanólinnihaldið er að hámarki 1000 g á hvern hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál. 

b) Vínandastyrkleiki þrúguhratsbrennivíns eða þrúguhrats skal að lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Þrúguhratsbrennivín eða þrúguhrat má ekki vera bragðbætt. Þetta útilokar ekki hefðbundnar framleiðsluaðferðir. 

e) Þrúguhratsbrennivín eða þrúguhrat má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan lit til litaaðlögunar. 

7. Ávaxtahratsbrennivín: 

a) Ávaxtahratsbrennivín er brenndur drykkur sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði: 

i. hann er framleiddur eingöngu með gerjun og eimingu á ávaxtahrati, öðru en úr þrúgum, að hámarki að 86% 
miðað við rúmmál, 

ii. hann inniheldur rokgjörn efni sem eru að lágmarki 200 g á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál, 

iii. hann inniheldur að hámarki 1500 g af metanóli á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál, 

iv. hámarksinnihald blásýru skal vera 7 g á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál þegar um er að ræða 
ávaxtahratsbrennivín úr steinaldinum, 

v. heimilt er að endureima að sama vínandastyrkleika og gefinn er upp í i. lið. 
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b) Vínandastyrkleiki ávaxtahratsbrennivíns skal að lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Ávaxtahratsbrennivín má ekki vera bragðbætt. 

e) Ávaxtahratsbrennivín má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan lit til litaaðlögunar. 

f) Söluheitið skal samanstanda af heiti aldinsins og á eftir skal koma „-hratsbrennivín“. Ef hrat úr nokkrum 
mismunandi aldinum er notað skal söluheitið vera „ávaxtahratsbrennivín“. 

8. Rúsínubrennivín eða raisin brandy: 

a) Rúsínubrennivín eða raisin brandy er brenndur drykkur sem er eingöngu framleiddur með eimingu afurðar sem 
fengist hefur með alkóhólgerjun á kjarna þurrkaðra þrúgna af yrkjunum „noir de Corinthe“ eða Moscatel af 
alexandríuyrkjunum og er eimaður að hámarki að 94,5% miðað við rúmmál, þannig að eimið hafi ilm og bragð sem 
rekja má til hráefnisins sem var notað. 

b) Vínandastyrkleikinn í rúsínubrennivíni eða raisin brandy skal að lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Rúsínubrennivín eða raisin brandy má ekki vera bragðbætt. 

e) Rúsínubrennivín eða raisin brandy má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan lit til litaaðlögunar. 

9. Ávaxtabrennivín: 

a) Ávaxtabrennivín er brenndur drykkur: 

i. sem er framleiddur eingöngu með alkóhólgerjun og eimingu kjötmikilla ávaxta eða musti slíkra ávaxta, berja 
eða grænmetis, með eða án steina, 

ii. sem er eimaður að hámarki að 86% miðað við rúmmál þannig að eimið hafi ilm og bragð sem rekja má til 
hráefnanna sem voru eimuð, 

iii. þar sem rokgjörn efni eru að lágmarki 200 g á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál, 

iv. ef um er að ræða steinaldinbrennivín skal hámarksinnihald blásýru vera 7 g á hektólítra af 100% vínanda miðað 
við rúmmál. 

b) Innihald metanóls í ávaxtabrennivíni skal að hámarki vera 1000 g á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál. 

Hins vegar skal hámarksinnihald metanóls í eftirfarandi ávaxtabrennivínum þó vera: 

i. 1200 g á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál, sem er fenginn úr eftirfarandi ávöxtum eða berjum: 

— plómum (Prunus domestica L.), 

— kirsuberjaplómum (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.), 

— sveskjuplómum (Prunus domestica L.), 

— eplum (Malus domestica Borkh.), 

— perum (Pyrus communis L.), að undanskildum perum af yrkinu Williams (Pyrus communis L. cv 
"Williams"), 

— hindberjum (Rubus idaeus L.), 

— brómberjum (Rubus fruticosus auct. aggr.), 
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— apríkósum (Prunus armeniaca L.), 

— ferskjum (Prunus persica (L.) Batsch), 

ii. 1350 g á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál, sem er fenginn úr eftirfarandi ávöxtum eða berjum: 

— perum af yrkinu Williams (Pyrus communis L. cv "Williams"), 

— rifsberjum (Ribes rubrum L.), 

— sólberjum (Ribes nigrum L.), 

— reyniberjum (Sorbus aucuparia L.), 

— ylliberjum (Sambucus nigra L.), 

— kveðum (Cydonia oblonga Mill.), 

— einiberjum (Juniperus communis L. og/eða Juniperus oxicedrus L.). 

c) Vínandastyrkleiki ávaxtabrennivíns skal að lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

d) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

e) Ávaxtabrennivín má ekki vera bragðbætt. 

f) Söluheiti ávaxtabrennivíns skal vera „-brennivín“ á eftir heiti ávaxtarins, bersins eða grænmetisins, svo sem: 
kirsuberjabrennivín eða „kirsch“, plómubrennivín eða „slivovitz“, kirsuberjaplómu-, ferskju-, epla-, peru-, apríkósu-
, fíkju-, sítrus- eða þrúgubrennivín eða önnur ávaxtabrennivín. 

Einnig má nefna það „-wasser“ ásamt heiti aldinsins.  

Heiti aldinsins má koma eitt og sér í staðinn fyrir heiti aldinsins með orðinu „-brennivín“ á eftir, en þó aðeins fyrir 
eftirfarandi aldin: 

— kirsuberjaplómur (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.), 

— plómur (Prunus domestica L.), 

— sveskjuplómur (Prunus domestica L.), 

— aldin jarðarberjatrés (Arbutus unedo L.), 

— epli af yrkinu „Golden Delicious“. 

Ef hætta er á að lokaneytendur skilji ekki auðveldlega eitthvert af þessum söluheitum skal orðið „brennivín“ koma 
fram í merkingu, hugsanlega ásamt skýringu. 

g) Heitið Williams má einungis nota til að selja perubrennivín sem er eingöngu framleitt úr perum af yrkinu 
„Williams“. 

h) Ef tvær eða fleiri tegundir ávaxta, berja eða grænmetis eru eimuð saman skal selja afurðina undir heitinu 
„ávaxtabrennivín“ eða „grænmetisbrennivín“, eftir því sem við á. Heitinu mega fylgja nöfn allra ávaxtanna, berjanna 
eða grænmetistegundanna, í lækkandi röð eftir því magni sem var notað. 
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10. Eplabrennivín og perubrennivín 

a) Eplabrennivín og perubrennivín eru brenndir drykkir: 

i. sem eru framleiddir eingöngu með eimingu að hámarki að 86% miðað við rúmmál af eplasítra eða perusítra 
þannig að eimið hafi ilm og bragð sem rekja má til ávaxtanna, 

ii. sem innihalda rokgjörn efni sem eru að lágmarki 200 g á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál, 

iii. sem innihalda að hámarki 1000 g af metanóli á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál. 

b) Vínandastyrkleiki eplabrennivíns og perubrennivíns skal að lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Hvorki eplabrennivín né perubrennivín má vera bragðbætt. 

e) Eplabrennivín og perubrennivín má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan lit til litaaðlögunar. 

11. Hunangsbrennivín 

a) Hunangsbrennivín er brenndur drykkur sem er: 

i. framleiddur einungis með gerjun og eimingu á hunangsmeski, 

ii. eimaður að hámarki að 86% miðað við rúmmál þannig að eimið hafi skynmatseinkenni sem rekja má til 
hráefnisins sem var notað. 

b) Vínandastyrkleiki hunangsbrennivíns skal að lágmarki vera 35% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Hunangsbrennivín má ekki vera bragðbætt. 

e) Hunangsbrennivín má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan lit til litaaðlögunar. 

f) Eingöngu má sæta hunangsbrennivín með hunangi. 

12. Hefebrand eða dreggjabrennivín 

a) Hefebrand eða dreggjabrennivín er brenndur drykkur sem er framleiddur eingöngu með eimingu á víndreggjum víns 
eða gerjuðum ávöxtum að styrkleika að hámarki 86% miðað við rúmmál. 

b) Vínandastyrkleikinn í Hefebrand eða dreggjabrennivíni skal að lágmarki vera 38% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Hefebrand eða dreggjabrennivín má ekki vera bragðbætt. 

e) Hefebrand eða dreggjabrennivín má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan lit til litaaðlögunar. 

f) Bæta skal heiti hráefnisins, sem er notað, við söluheitið á Hefebrand eða dreggjabrennivíni. 
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13. Bierbrand eða eau de vie de bière 

a) Bierbrand eða eau de vie de bière er brenndur drykkur sem fæst eingöngu með beinni eimingu, við eðlilegan 
þrýsting, á ferskum bjór að styrkleika sem er undir 86% miðað við rúmmál, þannig að eimið sem til verður hafi 
skynmatseinkenni frá bjórnum. 

b) Vínandastyrkleiki í Bierbrand eða eau de vie de bière skal að lágmarki vera 38% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Bierbrand eða eau de vie de bière má ekki vera bragðbætt. 

e) Bierbrand eða eau de vie de bière má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan lit til litaaðlögunar. 

14. Topinambur eða ætifíflabrennivín 

a) Topinambur eða ætifíflabrennivín er brenndur drykkur sem fæst eingöngu með gerjun og eimingu á hnýðum ætifífla 
(Helianthus tuberosus L.), að vínandastyrkleika sem er undir 86% miðað við rúmmál. 

b) Vínandastyrkleikinn í Topinambur eða ætifíflabrennivíni skal að lágmarki vera 38% miðað við rúmmál. 

c) Engum vínanda skal bætt við, eins og skilgreint er í 5. lið I. viðauka, hvort sem hann er þynntur eða ekki. 

d) Topinambur eða ætifíflabrennivín má ekki vera bragðbætt. 

e) Topinambur eða ætifíflabrennivín má einungis innihalda viðbættan karamellubrúnan lit til litaaðlögunar. 

15. Vodka 

a) Vodka er brenndur drykkur framleiddur úr etanóli úr landbúnaði sem fæst úr gerjun með geri annaðhvort úr: 

i. karöflum og/eða korni eða 

ii. öðrum hráefnum úr landbúnaði, 

sem eru eimuð og/eða hreinsuð þannig að skynmatseinkenni hráefnanna, sem eru notuð, og aukaafurðanna, sem 
myndast við gerjun, dofna á valvísan hátt. 

Að þessari vinnslu lokinni getur fylgt endureiming og/eða meðhöndlun með viðeigandi hjálparefnum við 
vinnslu, þ.m.t. meðhöndlun með virkum viðarkolum, til að gefa vörunni sérstök skynmatseinkenni. 

Hámarksgildi leifa fyrir etanól úr landbúnaði skulu samræmast þeim sem mælt er fyrir um í I. viðauka, að því 
undanskildu að metanólinnihaldið má ekki vera meira en 10 g á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál. 

b) Vínandastyrkleiki vodka skal að lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Einu bragðefnin, sem bæta má við, eru náttúruleg bragðefnasambönd sem eru fyrir í eiminu sem fengið er úr gerjuðu 
hráefnunum. Auk þessa má gefa vörunni sérstök skynmatseinkenni, önnur en ríkjandi bragð. 

d) Lýsing, kynning eða merking á vodka, sem ekki er framleiddur eingöngu úr hráefni eða -efnum sem tilgreind eru í i. 
lið a-liðar, skulu bera merkinguna „framleitt úr...“ ásamt heiti hráefnisins eða -efnanna sem notuð voru til að 
framleiða landbúnaðaretanólið. Merking skal vera í samræmi við 2. mgr. 13. gr. tilskipunar 2000/13/EB. 
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16. Brennivín (með heiti aldinsins á undan) sem fengið er með lögn í bleyti og eimingu 

a) Brennivín (með heiti aldinsins á undan), sem fengið er með lögn í bleyti og eimingu, er brenndur drykkur: 

i. sem er framleiddur með því að leggja í bleyti ávexti eða ber sem tilgreind eru í ii. lið, bæði hlutgerjuð og 
ógerjuð, hugsanlega með viðbættu etanóli úr landbúnaði eða brennivíni og/eða eimi úr sama ávexti, að hámarki 
20 lítrar fyrir hver 100 kg af gerjuðum ávöxtum eða berjum, og síðan eimað að alkóhólstyrkleika undir 86% 
miðað við rúmmál. 

ii. sem er fenginn úr eftirfarandi ávöxtum eða berjum: 

— brómberjum (Rubus fruticosus auct. aggr.), 

— jarðarberjum (Fragaria spp.), 

— aðalbláberjum (Vaccinium myrtillus L.), 

— hindberjum (Rubus idaeus L.), 

— rifsberjum (Ribes rubrum L.), 

— þyrniplómum (Prunus spinosa L.), 

— reyniberjum (Sorbus aucuparia L.), 

— berjum berjamispils (Sorbus domestica L.), 

— berjum fenjakristþyrnis (Ilex cassine L.), 

— flipareyniberjum (Sorbus torminalis (L.) Crantz), 

— ylliberjum (Sambucus nigra L.), 

— rósaldinum (Rosa canina L.), 

— sólberjum (Ribes nigrum L.), 

— banönum (Musa spp.), 

— píslaraldinum (Passiflora edulis Sims), 

— sætplómum (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson), 

— gulplómum (Spondias mombin L.). 

b) Vínandastyrkleiki brennivíns (með heiti aldinsins á undan), sem fengið er með lögn í bleyti og eimingu, skal að 
lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Brennivín (með heiti aldinsins á undan), sem fengið er með lögn í bleyti og eimingu, má ekki vera bragðbætt. 

d) Að því er varðar merkingu og kynningu á brennivíni (með heiti aldinsins á undan), sem fengið er með lögn í bleyti 
og eimingu, skulu orðin „fengið með lögn í bleyti og eimingu“ birtast í lýsingunni, kynningunni eða merkingunni 
með bókstöfum í sömu leturgerð, stærð og lit og á sama sjónsviði og orðin „brennivín (með heiti aldinsins á undan)“ 
og, ef um flöskur er að ræða, á frammiðanum. 

17. Geist (ásamt heiti aldinsins eða hráefnisins sem notað er) 

a) Geist (ásamt heiti aldinsins eða hráefnisins sem notað er) er brenndur drykkur sem fenginn er með því að leggja í 
bleyti ógerjaða ávexti og ber, sem tilgreind eru í ii. lið a-liðar í 16. flokki eða grænmeti, hnetur eða annað efni úr 
plöntum, s.s. kryddjurtir eða rósablöð, í etanól úr landbúnaði, sem síðan er eimað að styrkleika sem er undir 86% 
miðað við rúmmál. 
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b) Vínandastyrkleikinn í Geist (ásamt heiti aldinsins eða hráefnisins sem notað er) skal að lágmarki vera 37,5% miðað 
við rúmmál. 

c) Geist (ásamt heiti aldinsins eða hráefnisins sem notað er) má ekki vera bragðbætt. 

18. Maríuvandarbrennivín 

a) Maríuvandarbrennivín (e. gentian) er brenndur drykkur framleiddur úr eimi maríuvandar sem fengist hefur með 
gerjun maríuvandarróta, með viðbættu etanóli úr landbúnaði eða án þess. 

b) Vínandastyrkleiki maríuvandarbrennivíns skal að lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Maríuvandarbrennivín má ekki vera bragðbætt. 

19. Brenndir drykkir, bragðbættir með einiberjum: 

a) Brenndir drykkir, bragðbættir með einiberjum, eru brenndir drykkir sem eru framleiddir með því að bragðbæta 
etanól úr landbúnaði og/eða kornbrennivín og/eða korneimi með einiberjum (Juniperus communis L. og/eða 
Juniperus oxicedrus L.). 

b) Vínandastyrkleiki brenndra drykkja, sem eru bragðbættir með einiberjum, skal að lágmarki vera 30% miðað við 
rúmmál. 

c) Einnig má nota önnur náttúruleg bragðefni og/eða náttúrulík bragðefni, eins og skilgreint er í i. og ii. lið b-liðar 2. 
mgr. 1. gr. tilskipunar 88/388/EBE, og/eða bragðefnablöndur, sem eru skilgreindar í c-lið 2. mgr. 1. gr. þeirrar 
tilskipunar, og/eða ilmjurtir eða hluta ilmjurta, en skynmatseinkenni einiberja verða þó að vera greinanleg, jafnvel 
þótt þau séu stundum milduð. 

d) Brenndir drykkir, bragðbættir með einiberjum, mega bera söluheitið Wacholder eða genebra. 

20. Gin  

a) Gin er brenndur drykkur, bragðbættur með einiberjum, framleiddur með því að bragðbæta etanól úr landbúnaði, er 
telst nothæft hvað skynmat varðar, með einiberjum (Juniperus communis L.). 

b) Vínandastyrkleiki gins skal að lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Einungis skal nota náttúruleg bragðefni og/eða náttúrulík bragðefni, eins og skilgreint er í i. og ii. lið b-liðar 2. mgr. 
1. gr. tilskipunar 88/388/EBE, og/eða bragðefnablöndur, sem eru skilgreindar í c-lið 2. mgr. 1. gr. þeirrar tilskipunar, 
við framleiðslu á gini þannig að bragðið af einiberjum sé ríkjandi. 

21. Eimað gin 

a) Eimað gin er: 

i. brenndur drykkur, bragðbættur með einiberjum, sem eingöngu er framleiddur með því að endureima etanól úr 
landbúnaði sem telst nothæft hvað skynmat varðar og er af réttum gæðaflokki með vínandastyrkleika í upphafi 
sem er a.m.k. 96% miðað við rúmmál, í eimingartækjum sem hefðbundið er að nota fyrir gin, með einiberjum 
(Juniperus communis L.) og öðrum náttúrulegum plöntuafurðum, að því tilskildu að einiberjabragðið sé ríkjandi 
eða 

ii. blanda afurðarinnar úr slíkri eimingu og etanóls úr landbúnaði með sömu samsetningu, hreinleika og 
alkóhólstyrkleika; náttúruleg bragðefni og/eða náttúrulík bragðefni og/eða bragðefnablöndur skv. c-lið í 20. 
flokki má einnig nota til að bragðbæta eimað gin. 

b) Vínandastyrkleiki eimaðs gins skal að lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Gin, sem fæst eingöngu með því að bæta kjörnum eða bragðefnum í etanól úr landbúnaði, er ekki eimað gin. 
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22. London gin 

a) London gin er tegund eimaðs gins: 

i. sem er fengin eingöngu úr etanóli úr landbúnaði, þar sem innihald metanóls er að hámarki 5 g á hektólítra af 
100% vínanda miðað við rúmmál og með bragði sem er fengið eingöngu með endureimingu á etanóli í 
hefðbundnum eimingartækjum með öllum þeim náttúrulegu plöntuefnum sem notuð eru, 

ii. þar sem eimið, sem til verður, inniheldur a.m.k. 70% vínanda miðað við rúmmál, 

iii. þar sem etanól úr landbúnaði, sem er hugsanlega bætt við, verður að hafa þá eiginleika sem tilgreindir eru í 1. 
lið I. viðauka en innihald metanóls má ekki vera meira en 5 g á hektólítra af 100% vínanda miðað við rúmmál, 

iv. sem inniheldur hvorki viðbætt sætuefni, sem eru umfram 0,1 g af sykrum á lítra af fullunninni vöru, né heldur 
litgjafa, 

v. sem inniheldur engin viðbætt innihaldsefni önnur en vatn. 

b) Vínandastyrkleikinn í London gin skal að lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Við heitið London gin má bæta hugtakinu „dry“. 

23. Brenndir drykkir, bragðbættir með kúmeni 

a) Brenndir drykkir, bragðbættir með kúmeni, eru brenndir drykkir sem fást með því að bragðbæta etanól úr 
landbúnaði með kúmeni (Carum carvi L.). 

b) Vínandastyrkleiki brenndra drykkja, sem eru bragðbættir með kúmeni, skal að lágmarki vera 30% miðað við 
rúmmál. 

c) Auk þess er heimilt að nota önnur náttúruleg bragðefni og/eða náttúrulík bragðefni eins og þau eru skilgreind í i. og 
ii. lið b-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 88/388/EBE og/eða bragðefnablöndur, sem eru skilgreindar í c-lið 2. mgr. 1. 
gr. þeirrar tilskipunar, en bragð af kúmeni verður að vera ríkjandi. 

24. Akvavit eða aquavit 

a) Akvavit eða aquavit er brenndur drykkur með bragði af kúmeni og/eða dillfræi, sem er bragðbættur með eimi úr 
plöntum eða kryddtegundum. 

b) Vínandastyrkleikinn í akvavit eða aquavit skal að lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Auk þess er heimilt að nota önnur náttúruleg eða náttúrulík bragðefni, eins og þau eru skilgreind í i. og ii. lið b-liðar 
2. mgr. 1. gr. tilskipunar 88/388/EBE og/eða bragðefnablöndur sem eru skilgreindar í c-lið 2. mgr. 1. gr. þeirrar 
tilskipunar, en bragðið af þessum drykkjum má að miklu leyti rekja til eimis af fræjum kúmens (Carum carvi L.) 
og/eða dills (Anethum graveolens L.), enda er notkun ilmkjarnaolía bönnuð. 

d) Beisk efni mega ekki vera yfirgnæfandi í bragðinu; innihald þurrefna má ekki vera meira en 1,5 g á hverja 100 ml. 

25. Brenndir drykkir, bragðbættir með anísfræi 

a) Brenndir drykkir, bragðbættir með anísfræi, eru brenndir drykkir sem eru framleiddir með því að bragðbæta etanól 
úr landbúnaði með náttúrulegum kjörnum af stjörnuanís (Illicium verum Hook f.), anís (Pimpinella anisum L.), 
fenniku (Foeniculum vulgare Mill.) eða öðrum jurtum, sem innihalda sama ilmgefandi meginefnið, með því að nota 
eina af eftirtöldum aðferðum eða samsetningu þeirra: 

i. með lögn í bleyti og/eða eimingu, 

ii. með endureimingu vínanda með fræinu eða hlutum annarra plantna sem eru tilgreindar hér að framan, 

iii. viðbót náttúrulegra, eimaðra kjarna úr jurtum með anísbragði. 
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b) Vínandastyrkleiki brenndra drykkja, sem eru bragðbættir með anís, skal að lágmarki vera 15% miðað við rúmmál. 

c) Í tilreiðslu brenndra drykkja, sem bragðbættir eru með anís, má einungis nota náttúruleg bragðefni og 
bragðefnablöndur, eins og þær eru skilgreindar í i. lið b-liðar 2. mgr. 1. gr. og c-lið 2. mgr. 1. gr. í tilskipun 
88/388/EBE. 

d) Einnig má nota önnur náttúruleg plöntuseyði eða ilmgefandi fræ en anísbragðið verður að vera ríkjandi áfram. 

26. Pastis 

a) Pastis er brenndur drykkur, bragðbættur með anísfræi sem inniheldur einnig náttúrulegan kjarna úr lakkrísrót 
(Glycyrrhiza spp.) og þar með litarefni, sem kallast kalkón, sem og glýsyrrisínsýru, en innihald hennar verður að 
vera að lágmarki 0,05 g á hvern lítra og að hámarki 0,5 g á hvern lítra. 

b) Vínandastyrkleikinn í pastis skal að lágmarki vera 40% miðað við rúmmál. 

c) Í tilreiðslu á pastis má einungis nota náttúruleg bragðefni og bragðefnablöndur, eins og þau eru skilgreind í i. lið b-
liðar 2. mgr. 1. gr. og c-lið 2. mgr. 1. gr. í tilskipun 88/388/EBE. 

d) Pastis inniheldur minna en 100 g af sykrum á hvern lítra, gefið upp sem andsykur, og inniheldur að lágmarki 1,5 g 
og að hámarki 2 g af anetóli á hvern lítra. 

27. Pastis de Marseille 

a) Pastis de Marseille er pastis þar sem innihald anetóls er 2 g á hvern lítra. 

b) Vínandastyrkleiki í pastis de Marseille skal að lágmarki vera 45% miðað við rúmmál. 

c) Í tilreiðslu á pastis de Marseille má einungis nota náttúruleg bragðefni og bragðefnablöndur, eins og þau eru 
skilgreind í i. lið b-liðar 2. mgr. 1. gr. og c-lið 2. mgr. 1. gr. í tilskipun 88/388/EBE. 

28. Anis 

a) Anis er brenndur drykkur, bragðbættur með anísfræi, en hann fær einkennandi bragð sitt eingöngu úr anís 
(Pimpinella anisum L.) og/eða stjörnuanís (Illicium verum Hook f.) og/eða fenniku (Foeniculum vulgare Mill.). 

b) Vínandastyrkleikinn í anis skal að lágmarki vera 35% miðað við rúmmál. 

c) Í tilreiðslu á anis má einungis nota náttúruleg bragðefni og bragðefnablöndur, eins og þau eru skilgreind í i. lið b-
liðar 2. mgr. 1. gr. og c-lið 2. mgr. 1. gr. í tilskipun 88/388/EBE. 

29. Eimaður anis 

a) Eimaður anis er anis sem inniheldur vínanda sem hefur verið eimaður með fræinu sem um getur í a-lið í 28. flokki, 
og, ef um er að ræða landfræðilegar merkingar, með mastix og öðrum ilmríkum fræjum, plöntum eða aldinum, að 
því tilskildu að þessi hluti vínandans sé að minnsta kosti 20% af vínandainnihaldinu í eimuðum anis. 

b) Vínandastyrkleiki eimaðs anis skal að lágmarki vera 35% miðað við rúmmál. 

c) Í tilreiðslu á eimuðum anis má einungis nota náttúruleg bragðefni og bragðefnablöndur, eins og þau eru skilgreind í 
i. lið b-liðar 2. mgr. 1. gr. og c-lið 2. mgr. 1. gr. í tilskipun 88/388/EBE. 
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30. Brenndir drykkir með beisku bragði eða bitter 

a) Beiskir, brenndir drykkir eða bitter eru brenndir drykkir með ráðandi, beisku bragði sem eru framleiddir með því að 
bragðbæta etanól úr landbúnaði með náttúrulegum bragðefnum og/eða náttúrulíkum bragðefnum, eins og þau eru 
skilgreind í i. og ii. lið b-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 88/388/EBE, og/eða bragðefnablöndum sem eru skilgreindar 
í c-lið 2. mgr. 1. gr. þeirrar tilskipunar. 

b) Vínandastyrkleikinn í brenndum drykkjum með beisku bragði eða bitter skal að lágmarki vera 15% miðað við 
rúmmál. 

c) Beiska, brennda drykkir eða bitter má einnig selja undir heitinu „amer“ eða „bitter“ með eða án annars hugtaks. 

31. Bragðbætt vodka 

a) Bragðbætt vodka er vodka sem hefur verið gefið ríkjandi bragð, annað en það sem rekja má til hráefnanna. 

b) Vínandastyrkleiki bragðbætts vodka skal að lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. 

c) Bragðbætt vodka má vera blandað, bragðbætt, þroskað eða litað. 

d) Einnig er heimilt að selja bragðbætt vodka undir heiti einhvers ríkjandi bragðs ásamt orðinu „vodka“. 

32. Líkjör 

a) Líkjör er brenndur drykkur sem: 

i. hefur lágmarksinnihald sykurs, gefið upp sem andsykur, sem nemur: 

— 70 g á hvern lítra, ef um er að ræða kirsuberjalíkjör, þar sem etanólið er eingöngu úr kirsuberjabrennivíni, 

— 80 g á hvern lítra, ef um er að ræða maríuvandarlíkjör eða svipaða líkjöra sem tilreiddir eru með 
maríuvendi eða svipuðum plöntum sem eina bragðbætandi efninu,  

— 100 g á lítra í öllum öðrum tilvikum, 

ii. er framleiddur með því að bragðbæta etanól úr landbúnaði eða eimi úr landbúnaði eða einn eða fleiri brennda 
drykki eða blöndu þeirra, sem hafa verið gerðir sætir og með viðbættum öðrum landbúnaðarafurðum eða 
matvælum, s.s. rjóma, mjólk eða öðrum mjólkurafurðum, aldinum, víni eða bragðbættu víni, eins og skilgreint 
er í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1601/91 frá 10. júní 1991 um almennar reglur varðandi skilgreiningu, lýsingu 
og kynningu á kryddvínum, drykkjum blönduðum með kryddvínum og hanastélum blönduðum með 
kryddvínum (1). 

b) Vínandastyrkleiki líkjöra skal að lágmarki vera 15% miðað við rúmmál. 

c) Í tilreiðslu á líkjörum má einungis nota náttúruleg bragðefni og bragðefnablöndur, eins og þau eru skilgreind í i. lið 
b-liðar 2. mgr. 1. gr. og c-lið 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 88/388/EBE og náttúrulík bragðefni eins og þau eru skilgreind 
í ii. lið b-liðar 2. mgr. 1. gr. þeirrar tilskipunar. 

Hins vegar má ekki nota náttúrulík bragðefni og bragðefnablöndur eins og þau eru skilgreind í ii. lið b-liðar 2. mgr. 
1. gr. þeirrar tilskipunar við tilreiðslu á eftirfarandi líkjörum: 

i. ávaxtalíkjörum úr: 

— sólberjum, 

— kirsuberjum, 

— hindberjum, 

 

 

(1) Stjtíð. EB L 149, 14.6.1991, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með aðildarlögunum frá 2005. 
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— mórberjum, 

— aðalbláberjum, 

— sítrusávöxtum, 

— múltuberjum, 

— heimskautaberjum, 

— trönuberjum, 

— rauðberjum, 

— hafþyrniberjum, 

— ananas, 

ii. plöntulíkjörum úr: 

— myntu, 

— maríuvendi, 

— anísfræi, 

— silfurmalurt, 

— gullkolli. 

d) Nota má eftirfarandi, samsett hugtök í kynningu á líkjörum, sem framleiddir eru í Bandalaginu, þegar etanól úr 
landbúnaði er notað til að líkja eftir viðteknum framleiðsluaðferðum: 

— prune brandy, 

— orange brandy, 

— apricot brandy, 

— cherry brandy, 

— solbærrom, einnig nefnt sólberjaromm. 

Að því er varðar merkingu og kynningu þessara líkjöra verða samsettu hugtökin að koma fram á merkimiðanum í 
einni línu og með samræmdum bókstöfum og í einni leturgerð og einum lit, og orðið „líkjör“ verður að vera þar 
mjög nálægt og með stöfum í leturstærð sem er ekki minni en sú leturgerð. Ef vínandinn er ekki úr brennda 
drykknum sem tilgreindur er skal tilgreina uppruna hans á merkimiðanum og birta á sama sjónsviði og samsetta 
hugtakið og orðið „líkjör“, annaðhvort með því að tilgreina tegund landbúnaðaralkóhólsins eða með orðunum 
„alkóhól úr landbúnaði“ á eftir orðunum „framleitt úr“ eða „framleitt með“. 

33. Crème de (ásamt heiti aldinsins eða hráefnisins sem notað er) 

a) Brenndir drykkir, sem nefnast Crème de (ásamt heiti aldinsins eða hráefnisins sem notað er), þó ekki mjólkurafurða, 
eru líkjörar sem innihalda að lágmarki 250 g af sykri á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

b) Vínandastyrkleikinn í Crème de (ásamt heiti aldinsins eða hráefnisins sem notað er), skal að lágmarki vera 15% 
miðað við rúmmál. 

c) Reglurnar um bragðefni og bragðefnablöndur fyrir líkjöra, sem mælt er fyrir um í 32. flokki, gilda um þennan 
brennda drykk. 
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d) Við söluheitið má bæta hugtakinu „líkjör“. 

34. Crème de cassis 

a) Crème de cassis er sólberjalíkjör sem inniheldur að lágmarki 400 g af sykri á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

b) Vínandastyrkleikinn í crème de cassis skal að lágmarki vera 15% miðað við rúmmál. 

c) Reglurnar um bragðefni og bragðefnablöndur fyrir líkjöra, sem mælt er fyrir um í 32. flokki, gilda um crème de 
cassis. 

d) Við söluheitið má bæta hugtakinu „líkjör“. 

35. Guignolet 

a) Guignolet er líkjör sem fæst með því að leggja kirsuber í bleyti í etanól úr landbúnaði. 

b) Vínandastyrkleikinn í guignolet skal að lágmarki vera 15% miðað við rúmmál. 

c) Reglurnar um bragðefni og bragðefnablöndur fyrir líkjöra, sem mælt er fyrir um í 32. flokki, gilda um guignolet. 

d) Við söluheitið má bæta hugtakinu „líkjör“. 

36. Punch au rhum 

a) Punch au rhum er líkjör þar sem vínandainnihaldið er eingöngu fengið með rommi. 

b) Vínandastyrkleikinn í punch au rhum skal að lágmarki vera 15% miðað við rúmmál. 

c) Reglurnar um bragðefni og bragðefnablöndur fyrir líkjöra, sem mælt er fyrir um í 32. flokki, gilda um punch au 
rhum. 

d) Við söluheitið má bæta hugtakinu „líkjör“. 

37. Sloe gin 

a) Sloe gin er líkjör sem er framleiddur með því að leggja þyrniplómur í bleyti í gini, hugsanlega að viðbættum 
þyrniplómusafa. 

b) Vínandastyrkleikinn í sloe gin skal að lágmarki vera 25% miðað við rúmmál. 

c) Í tilreiðslu á sloe gin má einungis nota náttúruleg bragðefni og bragðefnablöndur, eins og þau eru skilgreind í i. lið 
b-liðar 2. mgr. 1. gr. og c-lið 2. mgr. 1. gr. í tilskipun 88/388/EBE. 

d) Við söluheitið má bæta hugtakinu „líkjör“. 

38. Sambuca 

a) Sambuca er litlaus líkjör, bragðbættur með anísfræi: 

i. sem inniheldur eimi úr anís (Pimpinella anisum L.), stjörnuanís (Illicium verum L.) eða öðrum ilmandi 
kryddjurtum, 

ii. sem inniheldur að lágmarki 350 g af sykri á hvern lítra, gefið upp sem andsykur, 

iii. sem inniheldur að lágmarki 1 g og að hámarki 2 g af náttúrulegu anetóli á hvern lítra. 

b) Vínandastyrkleikinn í sambuca skal að lágmarki vera 38% miðað við rúmmál. 
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c) Reglurnar um bragðefni og bragðefnablöndur fyrir líkjöra, sem mælt er fyrir um í 32. flokki, gilda um sambuca. 

d) Við söluheitið má bæta hugtakinu „líkjör“. 

39. Maraschino, Marrasquino eða Maraskino 

a) Maraschino, marrasquino eða maraskino er litlaus líkjör sem fær bragð sitt einkum af eimi úr súrkirsuberjum eða 
þeirri afurð, sem fæst með því að leggja kirsuber eða hluta þeirra í vínanda úr landbúnaði sem inniheldur að 
lágmarki 250 g af sykri á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

b) Vínandastyrkleikinn í maraschino, marrasquino eða maraskino skal að lágmarki vera 24% miðað við rúmmál. 

c) Reglurnar um bragðefni og bragðefnablöndur fyrir líkjöra, sem mælt er fyrir um í 32. flokki, gilda um maraschino, 
marrasquino eða maraskino. 

d) Við söluheitið má bæta hugtakinu „líkjör“. 

40. Nocino 

a) Nocino er líkjör, sem fær bragð sitt einkum með því að leggja í bleyti og/eða eima heilar, grænar valhnetur (Juglans 
regia L.). og inniheldur að lágmarki 100 g af sykri á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

b) Vínandastyrkleikinn í nocino skal að lágmarki vera 30% miðað við rúmmál. 

c) Reglurnar um bragðefni og bragðefnablöndur fyrir líkjöra, sem mælt er fyrir um í 32. flokki, gilda um nocino. 

d) Við söluheitið má bæta hugtakinu „líkjör“. 

41. Eggjalíkjör eða advocaat eða avocat eða advokat: 

a) Eggjalíkjör eða advocaat eða avocat eða advokat er brenndur drykkur, ýmist bragðbættur eða ekki, sem fenginn er 
úr etanóli úr landbúnaði, eimi og/eða brennivíni, og inniheldur gæðaeggjarauður, eggjahvítur og sykur eða hunang. 
Lágmarksinnihald sykurs eða hunangs verður að vera 150 g á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 
Lágmarksinnihald hreinnar eggjarauðu verður að vera 140 g á hvern lítra af fullunnu vörunni. 

b) Þrátt fyrir c-lið 1. mgr. 2. gr. skal vínandastyrkleikinn í eggjalíkjör eða advocaat eða avocat eða advokat að lágmarki 
vera 14% miðað við rúmmál. 

c) Í tilreiðslu á eggjalíkjör eða advocaat eða avocat eða advokat má einungis nota náttúruleg bragðefni eða náttúrulík 
bragðefni og bragðefnablöndur, eins og þau eru skilgreind í i. og ii. lið b-liðar 2. mgr. 1. gr. og c-lið 2. mgr. 1. gr. í 
tilskipun 88/388/EBE. 

42. Líkjör með eggjum 

a) Líkjör með eggjum er brenndur drykkur, ýmist bragðbættur eða ekki, sem fenginn er úr etanóli úr landbúnaði, eimi 
og/eða brennivíni, en sérkennandi innihaldsefni í honum eru gæðaeggjarauður, eggjahvítur og sykur eða hunang. 
Lágmarksinnihald sykurs eða hunangs verður að vera 150 g á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 
Lágmarksinnihald eggjarauðu verður að vera 70 g á hvern lítra af fullunnu vörunni. 

b) Vínandastyrkleiki líkjöra með eggjum skal að lágmarki vera 15% miðað við rúmmál. 

c) Í tilreiðslu á líkjörum með eggjum má einungis nota náttúruleg bragðefni og bragðefnablöndur, eins og þau eru 
skilgreind í i. lið b-liðar 2. mgr. 1. gr. og c-lið 2. mgr. 1. gr. í tilskipun 88/388/EBE. 
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43. Mistrà 

a) Mistrà er litlaus, brenndur drykkur sem er bragðbættur með anísfræi eða náttúrulegu anetóli: 

i. sem inniheldur að lágmarki 1 g og að hámarki 2 g af náttúrulegu anetóli á hvern lítra, 

ii. sem má einnig innihalda eimi úr kryddjurtum, 

iii. sem inniheldur engan viðbættan sykur. 

b) Vínandastyrkleikinn í mistrà skal að lágmarki vera 40% og að hámarki 47% miðað við rúmmál. 

c) Í tilreiðslu á mistrà má einungis nota náttúruleg bragðefni og bragðefnablöndur, eins og þau eru skilgreind í i. lið b-
liðar 2. mgr. 1. gr. og c-lið 2. mgr. 1. gr. í tilskipun 88/388/EBE. 

44. Väkevä glögi eða spritglögg 

a) Väkevä glögi eða spritglögg er brenndur drykkur sem er framleiddur með því að bragðbæta etanól úr landbúnaði 
með náttúrulegum eða náttúrulíkum bragðefnum úr negul og/eða kanil með einni af eftirfarandi aðferðum: með lögn 
í bleyti og/eða eimingu, endureimingu á vínandanum með þeim plöntuhlutum, sem tilgreindir eru hér að framan, 
með því að bæta við náttúrulegum eða náttúrulíkum bragðefnum úr negul eða kanil, eða með samsetningu þessara 
aðferða. 

b) Vínandastyrkleikinn í väkevä glögi eða spritglögg skal að lágmarki vera 15% miðað við rúmmál. 

c) Einnig má nota aðra náttúrulega eða náttúrulíka plöntuútdrætti eða bragðefni í samræmi við tilskipun 88/288/EBE, 
en bragðið af tilgreindu kryddtegundunum verður að vera ríkjandi. 

d) Innihald víns eða vínafurða má ekki fara yfir 50% af fullunnu vörunni. 

45. Berenburg eða Beerenburg 

a) Berenburg eða Beerenburg er brenndur drykkur: 

i. sem er framleiddur með etanóli úr landbúnaði, 

ii. með því að leggja í bleyti aldin eða plöntur eða hluta þeirra, 

iii. sem inniheldur sérstakt bragðeimi úr rótum gulvandar (Gentiana lutea L.), úr einiberjum (Juniperus communis 
L.) og úr lárviðarlaufi (Laurus nobilis L.), 

iv. sem er til í litum frá ljósbrúnum yfir í dökkbrúnan, 

v. sem heimilt er að sæta að hámarki að 20 g sykurs á hvern lítra, gefið upp sem andsykur. 

b) Vínandastyrkleikinn í Berenburg eða Beerenburg skal að lágmarki vera 30% miðað við rúmmál. 

c) Í tilreiðslu á Berenburg eða Beerenburg má einungis nota náttúruleg bragðefni og bragðefnablöndur, eins og þau eru 
skilgreind í i. lið b-liðar 2. mgr. 1. gr. og c-lið 2. mgr. 1. gr. í tilskipun 88/388/EBE. 

46 Hunangsveig eða mjaðarveig 

a) Hunangs- eða mjaðarveig er brenndur drykkur sem er framleiddur með því að bragðbæta blöndu af gerjuðu 
hunangsmeski og hunangseimi og/eða etanól úr landbúnaði og inniheldur a.m.k. 30% af gerjuðu hunangsmeski 
miðað við rúmmál. 

b) Vínandastyrkleikinn í hunangs- eða mjaðarveig skal að lágmarki vera 22% miðað við rúmmál. 
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c) Í tilreiðslu á hunangs- eða mjaðarveig má einungis nota náttúruleg bragðefni og bragðefnablöndur, eins og þau eru 
skilgreind í i. lið b-liðar 2. mgr. 1. gr. og c-lið 2. mgr. 1. gr. í tilskipun 88/388/EBE, að því tilskildu að 
hunangsbragðið sé ríkjandi. 

d) Hunangs- og mjaðarveig má eingöngu sæta með hunangi. 

Aðrir brenndir drykkir 

1. Rum-Verschnitt er framleitt í Þýskalandi og fæst með því að blanda saman rommi og öðrum vínanda, þar sem a.m.k. 5% 
af vínandainnihaldinu í fullunnu vörunni verður að vera úr rommi. Vínandastyrkleikinn í Rum-Verschnitt skal að 
lágmarki vera 37,5% miðað við rúmmál. Að því er varðar merkingu og kynningu á vörunni Rum-Verschnitt verður orðið 
Verschnitt að koma fram í lýsingunni, kynningunni og merkingunni í bókstöfum af sömu leturgerð, stærð og lit og í 
sömu línu og orðið „Rum“ og, ef um flöskur er að ræða, á frammiðanum. Ef þessi vara er seld utan Þýskalandsmarkaðar 
verður vínandasamsetningin að koma fram á merkimiðanum. 

2. Slivovice er framleitt í Tékklandi og fæst með því að bæta etanóli úr landbúnaði, að hámarki 30% miðað við rúmmál, við 
plómueimi fyrir lokaeimingu. Þessari vöru skal lýst sem „brenndum drykk“ og einnig má nota heitið Slivovice í sama 
sjónsviði á frammiðanum. Ef þetta tékkneska Slivovice er sett á markað í Bandalaginu verður vínandasamsetningin að 
koma fram á merkimiðanum. Þetta ákvæði hefur ekki áhrif á notkun heitisins Slivovice fyrir ávaxtabrennivín í samræmi 
við 9. flokk. 
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III. VIÐAUKI 

 

 

LANDFRÆÐILEGAR MERKINGAR 

 

Vöruflokkur Landfræðileg merking 
Upprunaland (nákvæmri, 

landfræðilegri staðsetningu er 
lýst í tækniskjalinu) 

1.  Romm   

 Rhum de la Martinique Frakkland 

 Rhum de la Guadeloupe  Frakkland 

 Rhum de la Réunion Frakkland 

 Rhum de la Guyane  Frakkland 

 Rhum de sucrerie de la Baie du Galion  Frakkland 

 Rhum des Antilles françaises  Frakkland 

 Rhum des départements français d'outre-mer Frakkland 

 Ron de Málaga  Spánn 

 Ron de Granada  Spánn 

 Rum da Madeira Portúgal 

2. Whisky/Whiskey   

 Scotch Whisky Breska konungsríkið 
(Skotland) 

 Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky (1) Írland 

 Whisky español Spánn 

 Whisky breton/Whisky de Bretagne Frakkland 

 Whisky alsacien/Whisky d'Alsace Frakkland 

3. Kornbrennivín   

 Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise Lúxemborg 

 Korn/Kornbrand Þýskaland, Austurríki, 
Belgía (samfélag 
þýskumælandi íbúa) 

 Münsterländer Korn/Kornbrand Þýskaland 

 Sendenhorster Korn/Kornbrand Þýskaland 

 Bergischer Korn/Kornbrand Þýskaland 

 Emsländer Korn/Kornbrand Þýskaland 

 Haselünner Korn/Kornbrand Þýskaland 

 Hasetaler Korn/Kornbrand Þýskaland 

 Samanė Litháen 

4. Brennd vín   

 Eau-de-vie de Cognac Frakkland 

 Eau-de-vie des Charentes Frakkland 

 Eau-de-vie de Jura Frakkland 

 Cognac Frakkland 

 Við söluheitið „Cognac“ má bæta eftirfarandi hugtökum:  

 –   Fine Frakkland 

 –   Grande Fine Champagne Frakkland 

 –   Grande Champagne Frakkland 

 –   Petite Fine Champagne Frakkland 

 –   Petite Champagne Frakkland 

 –   Fine Champagne Frakkland 
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Vöruflokkur Landfræðileg merking 
Upprunaland (nákvæmri, 

landfræðilegri staðsetningu er 
lýst í tækniskjalinu) 

 –   Borderies Frakkland 
 –   Fins Bois  Frakkland 
 –   Bons Bois)  Frakkland 
 Fine Bordeaux  Frakkland  
 Fine de Bourgogne  Frakkland 
 Armagnac  Frakkland 
 Bas-Armagnac  Frakkland 
 Haut-Armagnac  Frakkland 
 Armagnac-Ténarèze  Frakkland 
 Blanche Armagnac  Frakkland 
 Eau-de-vie de vin de la Marne  Frakkland 
 Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine  Frakkland 
 Eau-de-vie de vin de Bourgogne  Frakkland 
 Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est  Frakkland 
 Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté  Frakkland 
 Eau-de-vie de vin originaire du Bugey  Frakkland 
 Eau-de-vie de vin de Savoie  Frakkland 
 Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire  Frakkland 
 Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône  Frakkland 
 Eau-de-vie de vin originaire de Provence  Frakkland 
 Eau-de-vie de Faugères/Faugères  Frakkland 
 Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc  Frakkland 
 Aguardente de Vinho Douro Portúgal 
 Aguardente de Vinho Ribatejo  Portúgal 
 Aguardente de Vinho Alentejo  Portúgal 
 Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes  Portúgal 
 Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho  Portúgal 
 Aguardente de Vinho Lourinhã  Portúgal 
 Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурл-

аре/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya frá Sungurlare 
Búlgaría 

 Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от 
Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya 
frá Sliven)  

Búlgaría 

 Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от 
Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya frá 
Straldja  

Búlgaría 

 Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от 
Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya frá Pomorie  

Búlgaría 

 Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от 
Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya frá 
Russe  

Búlgaría 

 Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от 
Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya frá Bourgas  

Búlgaría 

 Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от 
Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya frá 
Dobrudja  

Búlgaría 

 Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhin-
dolska grozdova rakya/Grozdova rakya frá Suhindol  

Búlgaría 

 Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от 
Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya frá Karlovo 

Búlgaría 

 Vinars Târnave Rúmenía 
 Vinars Vaslui  Rúmenía 
 Vinars Murfatlar  Rúmenía 
 Vinars Vrancea Rúmenía 
 Vinars Segarcea  Rúmenía 
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Vöruflokkur Landfræðileg merking 
Upprunaland (nákvæmri, 

landfræðilegri staðsetningu er 
lýst í tækniskjalinu) 

5. Brandy/Weinbrand  | 

 Brandy de Jerez Spánn 

 Brandy del Penedés Spánn 

 Brandy italiano Ítalía 

 Brandy Αττικής/Brandy frá Attiku Grikkland 

 Brandy Πελοποννήσου/Brandy frá Peloppsskaga Grikkland 

 Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy frá Mið-Grikklandi  Grikkland 

 Deutscher Weinbrand Þýskaland 

 Wachauer Weinbrand Austurríki 

 Weinbrand Dürnstein Austurríki 

 Pfälzer Weinbrand Þýskaland 

 Karpatské brandy špeciál Slóvakía 

 Brandy français/Brandy de France Frakkland 

6. Þrúguhratsbr.vín   

 Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne Frakkland 

 Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine  Frakkland 

 Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne  Frakkland 

 Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est  Frakkland 

 Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-
Comté  

Frakkland 

 Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey  Frakkland 

 Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie  Frakkland 

 Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des 
Coteaux de la Loire  

Frakkland 

 Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône  Frakkland 

 Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence  Frakkland 

 Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc  Frakkland 

 Marc d'Alsace Gewürztraminer  Frakkland 

 Marc de Lorraine  Frakkland 

 Marc d'Auvergne  Frakkland 

 Marc du Jura  Frakkland 

 Aguardente Bagaceira Bairrada Portúgal 

 Aguardente Bagaceira Alentejo  Portúgal 

 Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes  Portúgal 

 Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho  Portúgal 

 Orujo de Galicia Spánn 

 Grappa Ítalía 

 Grappa di Barolo  Ítalía 

 Grappa piemontese/Grappa del Piemonte  Ítalía 

 Grappa lombarda/Grappa di Lombardia  Ítalía 

 Grappa trentina/Grappa del Trentino  Ítalía 

 Grappa friulana/Grappa del Friuli  Ítalía 

 Grappa veneta/Grappa del Veneto  Ítalía 

 Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige  Ítalía 

 Grappa siciliana/Grappa di Sicilia  Ítalía 

 Grappa di Marsala  Ítalía 

 Τσικουδιά/Tsikoudia Grikkland 

 Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia frá Krít  Grikkland 

 Τσίπουρο/Tsipouro Grikkland 
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 Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro frá Makedóníu Grikkland 

 Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro frá Þessalíu Grikkland 

 Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro frá Tyrnavos  Grikkland 

 Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise Lúxemborg 

 Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania Kýpur 

 Törkölypálinka Ungverjaland 

9. Ávaxtabrennivín  Þýskaland 

 Schwarzwälder Mirabellenwasser  Þýskaland 

 Schwarzwälder Williamsbirne  Þýskaland 

 Schwarzwälder Zwetschgenwasser  Þýskaland 

 Fränkisches Zwetschgenwasser  Þýskaland 

 Fränkisches Kirschwasser  Þýskaland 

 Fränkischer Obstler  Þýskaland 

 Mirabelle de Lorraine Frakkland 

 Kirsch d'Alsace  Frakkland 

 Quetsch d'Alsace  Frakkland 

 Framboise d'Alsace  Frakkland 

 Mirabelle d'Alsace  Frakkland 

 Kirsch de Fougerolles  Frakkland 

 Williams d'Orléans  Frakkland 

 Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige Ítalía 

 Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige  Ítalía 

 Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige  Ítalía 

 Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige  Ítalía 

 Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige  Ítalía 

 Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige  Ítalía 

 Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige  Ítalía 

 Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige  Ítalía 

 Williams friulano/Williams del Friuli  Ítalía 

 Sliwovitz del Veneto  Ítalía 

 Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia  Ítalía 

 Sliwovitz del Trentino-Alto Adige  Ítalía 

 Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino  Ítalía 

 Williams trentino/Williams del Trentino  Ítalía 

 Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino  Ítalía 

 Aprikot trentino/Aprikot del Trentino  Ítalía 

 Medronho do Algarve Portúgal 

 Medronho do Buçaco Portúgal 

 Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano  Ítalía 

 Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino  Ítalía 

 Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto  Ítalía 

 Aguardente de pêra da Lousã  Portúgal 

 Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise Lúxemborg 

 Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise  Lúxemborg 

 Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise  Lúxemborg 

 Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise  Lúxemborg 

 Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise  Lúxemborg 

 Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise Lúxemborg 
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 Wachauer Marillenbrand Austurríki 

 Szatmári Szilvapálinka Ungverjaland 

 Kecskeméti Barackpálinka  Ungverjaland 

 Békési Szilvapálinka  Ungverjaland 

 Szabolcsi Almapálinka  Ungverjaland 

 Gönci Barackpálinka  Ungverjaland 

 Pálinka  Ungverjaland, Austurríki 
(fyrir apríkósubrennivín 
sem eingöngu er framleitt í 
þessum fylkjum (Länder): 
Niederösterreich, 
Burgenland, Steiermark, 
Wien) 

 Bošácka slivovica Slóvakía 

 Brinjevec Slóvenía 

 Dolenjski sadjevec Slóvenía 

 Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska 
slivova rakya/Slivova rakya frá Troyan 

Búlgaría 

 Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от 
Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya frá Silistra  

Búlgaría 

 Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska 
kaysieva rakya/Kaysieva rakya frá Tervel  

Búlgaría 

 Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka 
slivova rakya/Slivova rakya frá Lovech  

Búlgaría 

 Pălincă Rúmenía 

 Ţuică Zetea de Medieşu Aurit  Rúmenía 

 Ţuică de Valea Milcovului  Rúmenía 

 Ţuică de Buzău  Rúmenía 

 Ţuică de Argeş  Rúmenía 

 Ţuică de Zalău  Rúmenía 

 Ţuică Ardelenească de Bistriţa  Rúmenía 

 Horincă de Maramureş  Rúmenía 

 Horincă de Cămârzana Rúmenía 

 Horincă de Seini  Rúmenía 

 Horincă de Chioar Rúmenía 

 Horincă de Lăpuş Rúmenía 

 Turţ de Oaş Rúmenía 

 Turţ de Maramureş Rúmenía 

10. Eplabrennivín  
og perubrennivín 

  

 Calvados Frakkland 

 Calvados Pays d'Auge  Frakkland 

 Calvados Domfrontais  Frakkland 

 Eau-de-vie de cidre de Bretagne  Frakkland 

 Eau-de-vie de poiré de Bretagne  Frakkland 

 Eau-de-vie de cidre de Normandie  Frakkland 

 Eau-de-vie de poiré de Normandie  Frakkland 

 Eau-de-vie de cidre du Maine  Frakkland 

 Aguardiente de sidra de Asturias  Spánn 

 Eau-de-vie de poiré du Maine Frakkland 
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15. Vodka   

 Svensk Vodka/Sænskt vodka Svíþjóð 

 Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Finnskt vodka Finnland 

 Polska Wódka/Pólskt vodka Pólland 

 Laugarício vodka Slóvakía 

 Originali lietuviška degtinė/Upprunalegt, litháískt vodka Litháen 

 Krykkjurtavodka frá norðanverðu Podlasie-sléttunni, bragðbætt með 
kjarna úr reyrgresi/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej 
aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej 

Pólland 

 Latvijas Dzidrais Lettland 

 Rīgas Degvīns Lettland 

 Eistneskt vodka Eistland 

17. Geist   

 Schwarzwälder Himbeergeist Þýskaland 

18. Maríuvandar-
brennivín 

  

 Bayerischer Gebirgsenzian Þýskaland 

 Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige Ítalía 

 Genziana trentina/Genziana del Trentino  Ítalía 

19. Brenndir drykkir, 
bragðbættir með 
einiberjum 

  

 Genièvre/Jenever/Genever Belgía, Holland, Frakkland 
(sýslurnar Nord (59) og Pas-
de-Calais (62)), Þýskaland 
(fylkin Nordrhein-Westfalen 
og Niedersachsen) 

 Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever  Belgía, Holland, Frakkland 
(sýslurnar Nord (59) og Pas-
de-Calais (62)) 

 Jonge jenever, jonge genever Belgía, Holland 

 Oude jenever, oude genever Belgía, Holland 

 Hasseltse jenever/Hasselt Belgía (Hasselt, Zonhoven, 
Diepenbeek) 

 Balegemse jenever Belgía (Balegem) 

 O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever Belgía (Oost-Vlaanderen) 

 Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie Belgía (Région wallonne) 

 Genièvre Flandres Artois Frakkland (sýslurnar Nord 
(59) og Pas-de-Calais (62)) 

 Ostfriesischer Korngenever Þýskaland 

 Steinhäger  Þýskaland 

 Plymouth Gin Breska konungsríkið 

 Gin de Mahón Spánn 

 Vilniaus Džinas/Vilnius Gin Litháen 

 Spišská borovička Slóvakía 

 Slovenská borovička Juniperus Slóvakía 

 Slovenská borovička  Slóvakía 

 Inovecká borovička Slóvakía 

 Liptovská borovička Slóvakía 
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24. Akvavit/aquavit   

 Dansk Akvavit/Dansk Aquavit Danmörk 

 Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Sænskt ákavíti Svíþjóð 

25. Brenndir drykkir, 
bragðbættir með 
anísfræi 

  

 Anís español Spánn 

 Anís Paloma Monforte del Cid Spánn 

 Hierbas de Mallorca Spánn 

 Hierbas Ibicencas Portúgal 

 Évora anisada  Spánn 

 Cazalla  Spánn 

 Chinchón  Spánn 

 Ojén  Spánn 

 Rute  Spánn 

 Janeževec Slóvenía 

29. Eimað anis   

 Ouzo/Oύζο Kýpur, Grikkland 

 Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo frá Mitilene Grikkland 

 Ούζο Πλωµαρίου/Ouzo frá Plomari  Grikkland 

 Ούζο Καλαµάτας/Ouzo frá Kalamata  Grikkland 

 Ούζο Θράκης/Ouzo frá Þrakíu  Grikkland 

 Ούζο Μακεδονίας/Ouzo frá Makedóníu  Grikkland 

30. Beiskir, brenndir 
drykkir eða bitter 

  

 Demänovka bylinná horká Slóvakía 

 Rheinberger Kräuter Þýskaland 

 Trejos devynerios Litháen 

 Slovenska travarica Slóvenía 

32. Líkjör   

 Berliner Kümmel Þýskaland 

 Hamburger Kümmel  Þýskaland 

 Münchener Kümmel  Þýskaland 

 Chiemseer Klosterlikör  Þýskaland 

 Bayerischer Kräuterlikör  Þýskaland 

 Irish Cream Írland 

 Palo de Mallorca Spánn 

 Ginjinha portuguesa Portúgal 

 Licor de Singeverga Portúgal  

 Mirto di Sardegna  Ítalía 

 Liquore di limone di Sorrento  Ítalía 

 Liquore di limone della Costa d'Amalfi  Ítalía 

 Genepì del Piemonte  Ítalía 

 Genepì della Valle d'Aosta  Ítalía 

 Benediktbeurer Klosterlikör Þýskaland 

 Ettaler Klosterlikör  Þýskaland 
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Ratafia de Champagne Frakkland  

 Ratafia catalana Spánn 

 Anis português Portúgal 

 Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri Finsk 
Bärlikör/Finsk Fruktlikör/ Finnskur berjalíkjör/Finnskur 
ávaxtalíkjör 

Finnland 

 Grossglockner Alpenbitter Austurríki 

 Mariazeller Magenlikör  Austurríki 

 Mariazeller Jagasaftl  Austurríki 

 Puchheimer Bitter  Austurríki 

 Steinfelder Magenbitter  Austurríki 

 Wachauer Marillenlikör  Austurríki 

 Jägertee/Jagertee/Jagatee  Austurríki 

 Hüttentee Þýskaland 

 Allažu Ķimelis Lettland 

 Čepkelių Litháen 

 Demänovka Bylinný Likér Slóvakía 

 Polish Cherry Pólland 

 Karlovarská Hořká Tékkland 

 Pelinkovec Slóvenía 

 Blutwurz Þýskaland 

 Cantueso Alicantino Spánn 

 Licor café de Galicia Spánn 

 Licor de hierbas de Galicia Spánn 

 Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi Frakkland, Ítalía 

 Μαστίχα Χίου/Masticha frá Chios Grikkland 

 Κίτρο Νάξου/Kitro frá Naxos Grikkland 

 Κουµκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat frá Korfú Grikkland 

 Τεντούρα/Tentoura Grikkland 

 Poncha da Madeira Portúgal 

34. Crème de cassis   

 Cassis de Bourgogne Frakkland 

 Cassis de Dijon  Frakkland 

 Cassis de Saintonge  Frakkland 

 Cassis du Dauphiné  Frakkland 

 Cassis de Beaufort Lúxemborg 

40. Nocino   

 Nocino di Modena Ítalía 

 Orehovec Slóvenía 

Aðrir brenndir drykkir   

 Pommeau de Bretagne Frakkland 

 Pommeau du Maine Frakkland 
 Pommeau de Normandie Frakkland 

 Svensk Punsch/Swedish Punch Svíþjóð 

 Pacharán navarro Spánn 

 Pacharán Spánn 

 Inländerrum Austurríki 

 Bärwurz Þýskaland 
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 Aguardiente de hierbas de Galicia Spánn 

 Aperitivo Café de Alcoy Spánn 

 Herbero de la Sierra de Mariola Spánn 

 Königsberger Bärenfang Þýskaland 

 Ostpreußischer Bärenfang Þýskaland 

 Ronmiel Spánn 

 Ronmiel de Canarias Spánn 

 Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met 
vruchten/Fruchtgenever 

Belgía, Holland, Frakkland 
(sýslurnar Nord (59) og Pas-
de-Calais (62)), Þýskaland 
(fylkin Nordrhein-Westfalen 
og Niedersachsen) 

 Domači rum Slóvenía 

 Irish Poteen/Irish Poitín Írland 

 Trauktinė Litháen 

 Trauktinė Palanga Litháen 

 Trauktinė Dainava Litháen 
(1) Landfræðilega merkingin Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky nær til whiskys/whiskeys sem framleitt er á Írlandi og 

Norður-Írlandi. 

 

 

 


