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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 164/2012 2013/EES/64/10 

frá 24. febrúar 2012 

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

brenndum drykkjum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
110/2008 frá 15. janúar 2008 um skilgreiningu, lýsingu, 
kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á 
brenndum drykkjum (1), einkum 26. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Bretland sótti um skráningu á „Somerset Cider Brandy“
sem landfræðilegri merkingu í III. viðauka við reglu-
gerð (EB) nr. 110/2008 í samræmi við málsmeðferðina
sem kveðið er á um í 1. mgr. 17. gr. þeirrar reglugerðar.
„Somerset Cider Brandy“ er eplabrennivín sem hefð er
fyrir að sé framleitt í Somerset-sýslu í Bretlandi. Þetta
er sérstök afurð sem hefur verið látin þroskast í ámum
og er eimuð úr eplasítra sem er eingöngu unninn úr
eplum sem eru ræktuð í þeirri sýslu.

2) Umsóknin um skráningu á heitinu „Somerset Cider
Brandy“ var birt í Stjórnartíðindum Evrópusambands-
ins (2) í tengslum við andmælaferlið í samræmi við 6.
mgr. 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 110/2008.

3) Spánn lagði fram andmæli gegn skráningu á „Somerset
Cider Brandy“ á þeim forsendum að í 1. mgr. 9. gr.
reglugerðar (EB) nr. 110/2008 sé kveðið á um að
brenndur drykkur, sem uppfyllir nákvæmu skilgrein-
ingarnar fyrir vöru sem er skilgreind í 1. til 46. flokki í
II. viðauka við þá reglugerð, skuli bera söluheiti sem er
úthlutað í þeim viðauka. Einkum er „eplabrennivín“ 
skilgreint í 10. lið II. viðauka sem brenndur drykkur 
sem er framleiddur með eimingu á eplasítra og í 5. lið 
þess viðauka er „brandy“ skilgreint sem brenndur 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 25.2.2012, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 198/2013 frá 8. nóvember 
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 16. 
(2) Stjtíð. ESB C 242, 9.10.2009, bls. 22. 

drykkur sem er framleiddur úr brenndu víni. Enn fremur 
var fullyrt að notkun á hugtakinu „brandy“ sem hluta af 
landfræðilegri merkingu í tengslum við eplabrennivín 
myndi blekkja neytendur að því er varðar hið sanna eðli 
vörunnar. 

4) „Somerset Cider Brandy“ hefur öðlast þegnrétt í Bret-
landi og hefur verið þekkt meðal neytenda sem „epla-
sítra-brandy“ í umtalsverðan tíma. Það hefur mjög gott
orðspor og er veigamikill hluti af arfleifð Somerset-
sýslu. Að krefjast þess að framleiðendur breyti notkun á
hugtakinu yrði ekki í réttu hlutfalli við það markmið að
binda hugtakið „brandy“ einungis við brennt vín því
það mundi valda staðbundnum efnahag Somerset-sýslu
skaða og ekki samsvara væntingum hlutaðeigandi neyt-
enda sem þekkja til þessarar tegundar drykkjarvöru.

5) „Somerset Cider Brandy“ er ekki vel þekkt annars stað-
ar í Sambandinu. Til að neytendur í öllum aðildarríkjum
geri sér ljóst hið sanna eðli vörunnar og þannig sé kom-
ist hjá hættu á ruglingi skal mæla fyrir um þá skyldu að
setja samsvarandi söluheiti „eplabrennivín“ (e. cider
spirit) á merkimiðann. Í ljósi framangreinds skal skrá
heitið „Somerset Cider Brandy“ sem landfræðilega
merkingu í III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
110/2008.

6) Landfræðilega merkingin „Kryddjurtavodka frá Norður-
Podlasie sléttunni, bragðbætt með kjarna úr reyr-
gresi/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej
aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej“ er skráð í
vöruflokki 15 í III. viðauka við reglugerð (EB) nr.
110/2008, sem nær yfir „vodka“. Aftur á móti ætti við-
eigandi flokkun fyrir þessa vöru, samkvæmt nákvæmu
skilgreiningunni fyrir hana, að vera „bragðbætt vodka“.
Því skal bæta nýjum vöruflokki nr. 31, “bragðbætt
vodka”, við fyrir þessa landfræðilegu merkingu í III.
viðauka við þá reglugerð.
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7) Landfræðilega merkingin „Irish Cream“ er skráð í
vöruflokki 32 í III. viðauka við reglugerð 110/2008 sem
upprunnin á Írlandi. Nauðsynlegt þykir að skýra að sú
landfræðilega merking nær einnig til samsvarandi vöru
sem er framleidd á Norður-Írlandi.

8) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 110/2008 til
samræmis við það.

9) Til að auðvelda umskiptin frá reglunum sem kveðið er á
um í reglugerð (EB) nr. 110/2008 yfir í þær sem kveðið

er á um í þessari reglugerð skal gera ráð fyrir að setja 
megi fyrirliggjandi birgðir á markað þar til þær eru 
uppurnar og að nota megi merkimiða, sem voru 
prentaðir fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar, fram 
til 31. desember 2012. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr.

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

1) Í vöruflokki 10, „Eplabrennivín og perubrennivín“ bætist við eftirfarandi færsla:

„Somerset Cider Brandy (3) Bretland 

(***)  Landfræðilegu merkingunni „Somerset Cider Brandy“ skal fylgja söluheitið „eplabrennivín“.“ 

2) Í vöruflokki 15, „Vodka“ falli eftirfarandi sjötta færsla brott:

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

Pólland“ 

3) Á eftir vöruflokki 30, „Beiskir, brenndir drykkir eða bitter“, bætist við eftirfarandi færsla sem tengist
vöruflokki 31, „Bragðbætt vodka“:

„31. Bragðbætt vodka 

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

Pólland“ 

4) Í stað færslunnar sem tengist „Irish Cream“ í vöruflokki 32 komi eftirfarandi:

„Irish Cream (4) Írland 

(****)  Landfræðilega merkingin Irish Cream nær yfir samsvarandi líkjör sem er framleiddur á Írlandi og Norður-Írlandi.“. 

2. gr.

Brennda drykki sem ekki uppfylla kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 110/2008, eins og henni er breytt með 1. gr. 
þessarar reglugerðar, má setja áfram á markað þar til birgðir eru uppurnar. 

Merkimiða, sem eru prentaðir fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar, má nota áfram til 31. desember 2012. 

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 24. febrúar 2012. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 


