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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 er kveðið á um að brenndir drykkir í 32. flokki, „Líkjör“, séu framleiddir 
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 landbúnaðarafurðum eða matvælum, s.s. rjóma, mjólk eða 
öðrum mjólkurafurðum, aldinum, víni eða bragðbættu víni. Hins vegar er ekki nauðsynlegt að nota bæði bragðefni 
og bæta við landbúnaðarafurðum eða matvælum til að ná grunnskynmatseinkennunum, sem einkenna þennan flokk 
brenndra drykkja. Nægilegt er að nota aðra af þessum aðferðum til að fá vöru með þeim einkennum sem neytendur 
vænta venjulega af líkjör. Þess vegna ætti að heimila markaðssetningu á brenndum drykkjum, sem eru annaðhvort 
búnir til með því að bragðbæta etanól úr landbúnaði eða eimi úr landbúnaði eða einn eða fleiri brennda drykki eða 
blöndu þeirra eða með því að bæta við þá landbúnaðarafurðum eða matvælum, skv. 32. flokki, „Líkjör“.

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

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

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi 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 18. febrúar 2016.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

_________

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 44, 19.2.2016, bls. 7. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 240/2016 frá 2. desember 
2016 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 16.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2016/235

frá 18. febrúar 2016

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

drykkjum (*)
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VIÐAUKI

Í stað ii. liðar a-liðar í 32. flokki í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 komi eftirfarandi:

„ii. er framleiddur með því að nota etanól úr landbúnaði eða eimi úr landbúnaði eða einn eða fleiri brennda drykki eða 
blöndu þeirra, sem hafa verið gerðir sætir og með viðbættum bragðefnum, einu eða fleiri, landbúnaðarafurðum 
eða matvælum.“

______________




