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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 98/2014

frá 3. febrúar 2014

um breytingu á II. og 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)  Í II. viðauka reglugerðar (EB) nr. 110/2008 er kveðið á 
um að nota megi hugtakið „þurrt“ um „London gin“ sem 
er flokkur brenndra drykkja. Óheimilt er að þessi brenndi 
drykkur innihaldi viðbætt sætuefni sem eru umfram 
0,1 gramm af sykrum á hvern lítra. Ekkert fastsett 
hámarksmagn viðbættra sætuefna er fyrir flokkana „gin“ 
og „eimað gin“ í brenndum drykkjum.  Ef „gin“ og 
„eimað gin“ er framleitt án sykurs eða ef sykurinnihald 
fer ekki yfir 0,1 gramm á hvern lítra er þó rétt að gefa 
kost á því að nota einnig hugtakið „þurrt“ um þessa 
brenndu drykki eins og skilgreint er í þeim viðauka.

2)  Ungverjaland sótti um að „Újfehértói meggypálinka“ 
yrði skráð sem landfræðileg merking í III. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 110/2008 í samræmi við málsmeðferðina 
sem kveðið er á um í 1. mgr. 17. gr. þeirrar reglugerðar. 
„Újfehértói meggypálinka“ er ávaxtabrennivín sem hefð 
er fyrir að framleiða í Ungverjalandi og er eingöngu 
gert úr kirsuberjaafbrigðunum „Újfehértói fürtös“ 
og „Debreceni bőtermő“. Meginskilgreiningarnar í 
tækniskjalinu fyrir „Újfehértói meggypálinka“ voru birtar 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins(2) í tengslum við 
andmælaferlið í samræmi við 6. mgr. 17. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 110/2008. Þar eð framkvæmdastjórninni hafa 
ekki borist nein andmæli í samræmi við 7. mgr. 17. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 110/2008 ætti að skrá heitið 
„Újfehértói meggypálinka“ sem landfræðilega merkingu 
í III. viðauka við þá reglugerð.

3)  Landfræðilegu merkingarnar „Polska Wódka/Pólskt 
vodka“ og „Originali lietuviška degtinė/Upprunalegt 
litháískt vodka“ eru skráðar í vöruflokk 15, „Vodka“ í 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 4.2.2014, bls. 3. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 223/2014 frá 24. október 
2014 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 85, 18.3.2011, bls. 10.

III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008. Tækni-
forskriftirnar fyrir þessar landfræðilegu merkingar eiga 
hins vegar einnig við um bragðbætt vodka. Þess vegna 
ætti einnig að skrá þessar landfræðilegu merkingar í 
vöruflokk 31, „Bragðbætt vodka“, í þessum viðauka. 
Til þess að upplýsa neytandann um raunverulegt eðli 
vörunnar er rétt að á merkimiðanum fyrir þessa tegund 
vodka standi söluheitið „bragðbætt vodka“ eða „vodka“ 
með ríkjandi bragði.

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

5)  Til að auðvelda umskiptin frá reglunum, sem kveðið 
er á um í reglugerð (EB) nr. 110/2008, yfir í þær sem 
settar eru fram 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 2015.

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

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

1)  Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Eftirfarandi d-liður bætist við í 20. lið, „gin“:

„d)  Heimilt er að bæta hugtakinu „þurrt“ við heitið 
„gin“ ef það inniheldur ekki viðbætt sætuefni sem 
eru umfram 0,1 gramm af sykrum á hvern lítra 
fullunninnar vöru.“

b)  Eftirfarandi d-liður bætist við í 21. lið, „eimað gin“:

„d)  Heimilt er að bæta hugtakinu „þurrt“ við heitið 
„eimað gin“ ef það inniheldur ekki viðbætt sætuefni 
sem eru umfram 0,1 gramm af sykrum á hvern lítra 
fullunninnar vöru.“ 
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2)  Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir:

a)  Í vöruflokki 9, „Ávaxtabrennivín“, er eftirfarandi færslu bætt við:

„Újfehértói meggypálinka Ungverjaland“ 

b)  Í vöruflokki 31, „bragðbætt vodka“ er eftirfarandi færslum bætt við:

„Polska Wódka/Pólskt vodka(*)

Originali lietuviška degtinė/
Upprunalegt litháískt vodka(*)

Pólland

Litháen“

(*) Á merkimiða þessarar vöru verður að koma fram söluheitið „bragðbætt vodka“. Heimilt er að heiti ríkjandi bragðefnis 
komi í stað heitisins „bragðbætt“. 

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 
2015.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

 Gjört í Brussel 3. febrúar 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

_______________


