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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2021/1465 

frá 6. júlí 2021 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 að því er varðar skilgreiningu á 

óbeinum tilvitnunum til lögheita brenndra drykkja eða til landfræðilegra merkinga fyrir brennda  

drykki og notkun þeirra í lýsingu, kynningu og merkingu annarra brenndra drykkja en þeirra  

brenndu drykkja sem óbeina tilvitnunin vísar til (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/787 frá 17. apríl 2019 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og 

merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra 

merkinga fyrir brennda drykki, notkun etanóls og eimis úr landbúnaði í áfenga drykki og um niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 110/2008 (1), einkum 3. mgr. 50. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (ESB) 2019/787 var orðalag tiltekinna ákvæða um framleiðslu og merkingar, sem varða brennda drykki 

og matvæli sem eru framleidd með því að nota brennda drykki sem innihaldsefni, skýrt nánar og því breytt verulega. 

2) Einkum voru skilgreining á og skilyrði fyrir notkun óbeinna tilvitnana til lögheita eins eða fleiri flokka brenndra drykkja 

eða til landfræðilegra merkinga fyrir brennda drykki, eins og mælt er fyrir um í 1. mgr. 10. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 110/2008 (2) og d-lið 2. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 716/2013 (3), endurskoðuð 

í grundvallaratriðum með reglugerð (ESB) 2019/787 sem fellir úr gildi og kemur í stað reglugerðar (EB) nr. 110/2008 

frá og með 25. maí 2021. Með nýju samsvarandi ákvæðunum í 3. mgr. 3. gr. og 12. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 er 

notkun óbeinna tilvitnana í raun eingöngu leyfð í lýsingu, kynningu og merkingu annarra matvæla en brenndra drykkja 

og líkjöra. Af þessum sökum falla óbeinar tilvitnanir í lýsingu, kynningu og merkingu annarra brenndra drykkja en 

líkjöra ekki undir nýju ákvæðin um óbeinar tilvitnanir í reglugerð (ESB) 2019/787. Þessi leið í löggjöfinni var valin til 

að komast hjá skörun milli óbeinna tilvitnana sem reglur hafa verið settar um í 12. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 og 

blandna sem reglur hafa verið settar um í 3. og 4. mgr. 13. gr. þeirrar reglugerðar. Í raun telst samsetning brennds 

drykkjar og annars brennds drykkjar vera blanda og ætti af þessum sökum ekki að vera merkt í samræmi við ákvæðin 

um óbeinar tilvitnanir í merkingum. Engu að síður var undanþágu bætt inn í 12. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 til að 

leyfa óbeinar tilvitnanir til annarra brenndra drykkja á líkjörum í því skyni að varðveita merkinguna á verulegum fjölda 

vara sem teljast hefðbundnar og eru almennt þekktar hjá neytendum. Í nýju skilgreiningunni og kröfunum varðandi 

óbeinar tilvitnanir var þó ekki tekið tillit til tveggja tilvika til viðbótar er varða hefðbundnar framleiðsluaðferðir þar sem 

vísað er í óbeinni tilvitnun til brenndra drykkja, sem eru eina áfenga innihaldsefnið í öðrum brenndum drykk, eða til 

brenndra drykkja í tunnu sem aðrir brenndir drykkir hafa verið látnir þroskast í, en í hvorugu tilvikinu telst vera um 

blöndu að ræða. Ef ekki verða settar reglur um þessi tilvik sem óbeinar tilvitnanir verða þau því ólögmæt samkvæmt 

reglugerð (ESB) 2019/787. 

3) Samkvæmt 7. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 er bannað að nota lögheiti flokks brennds drykkjar eða 

landfræðilega merkingu fyrir brennda drykki í lýsingu, kynningu eða merkingu allra drykkja sem uppfylla ekki 

viðeigandi kröfur nema ef um er að ræða samsett hugtök, óbeinar tilvitnanir og skrár yfir innihaldsefni.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 321, 13.9.2021, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 241/2022 

frá 23. September 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður 

birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2019, bls. 1. 

(2) 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 (Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008,  

bls. 16). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 716/2013 frá 25. júlí 2013 um reglur vegna beitingar reglugerðar 

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

brenndum drykkjum (Stjtíð. ESB L 201, 26.7.2013, bls. 21). 
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4) Þar af leiðandi og eftir samráð við iðnaðinn fyrir brennda drykki og aðildarríkin er orðið ljóst að umorðun ákvæðanna 

um óbeinar tilvitnanir leiðir til þess að ógerlegt verður að upplýsa neytendur um hefðbundnar framleiðsluaðferðir, sem 

eru notaðar til að framleiða tiltekna brennda drykki, ef slíkar upplýsingar varða heiti annarra brenndra drykkja. Þessar 

aðferðir felast í því að brenndur drykkur er notaður sem eina áfenga undirstöðuefnið, án þess að öðrum matvælum sé 

bætt við eða þynnt með vatni undir þann alkóhólstyrkleika sem þarf til frekari vinnslu til að úr verði annar brenndur 

drykkur, og geymslu á tilteknum brenndum drykkjum allan þroskunartímann eða hluta af honum í viðartunnum sem 

innihéldu áður annan brenndan drykk. Í síðara tilvikinu, að því er varðar þá flokka brenndu drykkja eða landfræðilegar 

merkingar fyrir brennda drykki þar sem bannað er að bæta vínanda við, verður að tæma fyrra innihald úr tunnunum áður 

en brenndi drykkurinn, sem síðar skal þroskast í þeim, er settur í þær. 

5) Slíkar aðferðir hafa verið í hefðbundinni notkun í langan tíma í geiranum fyrir brennda drykki og ættu að falla undir 

reglugerð (ESB) 2019/787. Þegar slíkar hefðbundnar framleiðsluaðferðir eru notaðar og það tilgreint í lýsingu, kynningu 

og merkingu samsvarandi brenndra drykkja veitir það neytendum í raun mikilvægar og gagnlegar upplýsingar um 

vöruna sem þeir kjósa að kaupa og neyta og þjónar því hlutverki að aðgreina milli ólíkra vöruheita innan flokka. Einkum 

geta upplýsingar um það í hvaða tegund af tunnu brenndi drykkurinn var látinn þroskast útskýrt að einhverju leyti 

hversu margslunginn þessi brenndi drykkur er. 

6) Til þess að varðveita þann möguleika framleiðenda að veita upplýsingar sem varða hefðbundnar framleiðsluaðferðir 

þykir rétt að breyta 3. mgr. 3. gr. og 12. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 til að leyfa óbeinar tilvitnanir til lögheita 

brenndra drykkja eða landfræðilegra merkinga fyrir brennda drykki í lýsingu, kynningu og merkingu annarra brenndra 

drykkja sem eru framleiddir með slíkum hefðbundnum aðferðum. 

7) Þegar um er að ræða óbeinar tilvitnanir til brenndra drykkja sem voru áður í tunnum sem síðar eru notaðar til þroskunar 

á öðrum brenndum drykkjum myndi ákvæðið um merkingar, sem var innleitt með b-lið 4. mgr. 12. gr. reglugerðar 

(ESB) 2019/787, þar sem þess er krafist að óbeina tilvitnunin skuli birtast í leturstærð sem er ekki stærri en 

helmingurinn af leturstærðinni sem er notuð fyrir heiti áfenga drykkjarins og öll samsett hugtök, enn fremur leggja 

óhóflega byrði á iðnað brenndra drykkja, útheimta breytingar á þúsundum merkimiða og askja og ónauðsynlega 

breytingu á útliti merkimiða sem neytendur hafa átt að venjast árum saman. Að auki yrði slík krafa í mörgum tilvikum 

til þess að óbeina tilvitnunin yrði vart sýnileg með berum augum nema leturstærð lögheitisins yrði stækkað verulega 

sem ætti ekki að vera nauðsynlegt þegar lögheitið er einföld, skýr tilvísun til eins af flokkunum sem settir eru fram í  

I. viðauka við þá reglugerð eða til heitis landfræðilegrar merkingar fyrir brennda drykki þar sem engin hætta er á 

hugsanlegum ruglingi. Þess vegna þykir rétt að veita undanþágu frá þessari kröfu um merkingar og gera þess í stað kröfu 

um að óbeinar tilvitnanir birtist í leturstærð sem er ekki stærri og ekki meira áberandi en lögheiti brennda drykkjarins 

og, ef þau eru notuð, samsett hugtök. 

8) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) 2019/787 til samræmis við það. 

9) Kveða ætti á um umbreytingartímabil fyrir beitingu krafna um merkingu, sem mælt er fyrir um fyrir óbeinar tilvitnanir 

með reglugerð (ESB) 2019/787, fyrir óbeinar tilvitnanir til annarra brenndra drykkja en líkjöra. Þessi ákvæði ættu að 

koma til framkvæmda frá og með 31. desember 2022 til að gera kleift að setja viðkomandi brennda drykki, sem eru 

merktir fyrir þann dag í samræmi við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 716/2013, áfram á markað án þess að gerð sé 

krafa um endurmerkingu þeirra. 

10) Í samræmi við 3. mgr. 51. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787 og til að koma í veg fyrir reglusetningarlegt tómarúm ætti 

þessi reglugerð að gilda afturvirkt frá og með 25. maí 2021. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (ESB) 2019/787 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 3. liðar 3. gr. kemur eftirfarandi:  
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 „3) „óbein tilvitnun“: bein eða óbein tilvísun til eins eða fleiri lögheita sem eru gefin upp í flokkum brenndra drykkja sem 

eru settir fram í I. viðauka eða til einnar eða fleiri landfræðilegra merkinga fyrir brennda drykki, annarra en tilvitnana 

í samsettu hugtaki eða skrá yfir innihaldsefni, eins og um getur í 2. til 4. mgr. 13. gr., í lýsingu, kynningu og  

merkingu á: 

a) matvælum, öðrum en brenndum drykkjum, 

b) brenndum drykk sem uppfyllir kröfurnar í flokkum 33 til 40 í I. viðauka eða 

c) brenndum drykk sem uppfyllir skilyrðin sem mælt er fyrir um í 3. mgr. a í 12. gr.“ 

2) Ákvæðum 12. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi 3. mgr. a er bætt við: 

„3a. Þrátt fyrir 1. mgr. skal óbein tilvitnun til lögheitis, sem gefið er upp í flokki brenndra drykkja sem settur er fram í 

I. viðauka, eða til landfræðilegrar merkingar fyrir brennda drykki leyfð í lýsingu, kynningu og merkingu brennds 

drykkjar, annars en brennds drykkjar sem uppfyllir kröfurnar fyrir flokka 33 til 40 í I. viðauka, með því skilyrði að: 

a) brenndi drykkurinn sem vísað er til í óbeinu tilvitnuninni: 

i. hafi verið notaður sem eina áfenga undirstöðuefnið til framleiðslu á fullunna brennda drykknum sem skal 

uppfylla kröfurnar fyrir flokk brenndra drykkja sem settir eru fram í I. viðauka, 

ii. hafi ekki verið settur saman við nein önnur matvæli en matvælin sem eru notuð til framleiðslu hans eða til 

framleiðslu á fullunna brennda drykknum í samræmi við I. viðauka eða viðeigandi forskrift fyrir afurð, og 

iii. hafi ekki verið þynntur með því að bæta við vatni þannig að alkóhólstyrkleikinn sé undir lágmarks-

styrkleikanum sem kveðið er á um fyrir þann flokk brenndra drykkja sem settur er fram í I. viðauka eða í 

forskriftinni fyrir afurðina fyrir þá landfræðilegu merkingu sem brenndi drykkurinn, sem vísað er til í óbeinu 

tilvitnuninni, tilheyrir eða 

b) brenndi drykkurinn hafi verið geymdur allan þroskunartímann eða hluta af honum í viðartunnu sem var áður notuð 

til þroskunar á brennda drykknum sem um getur í óbeinu tilvitnuninni, með því skilyrði að: 

i. fyrra innihald hafi verið tæmt úr viðartunnunni fyrir þá flokka brenndra drykkja eða landfræðilegra merkinga 

fyrir brennda drykki þar sem bannað er að bæta vínanda við, hvort sem hann er þynntur eða ekki, 

ii. óbeina tilvitnunin sé sett fram í lýsingunni á tunnunni sem er notuð til þroskunar á brennda drykknum sem 

verður til, 

iii. óbeina tilvitnunin sé minna áberandi en lögheiti brennda drykkjarins eða samsett hugtak sem er notað og 

iv. þrátt fyrir b-lið 4. mgr. sé leturstærð óbeinu tilvitnunarinnar ekki stærri en sú leturstærð sem er notuð fyrir 

lögheiti brennda drykkjarins eða samsett hugtak sem er notað.“ 

b) Í stað inngangsorðanna í 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„4. Óbeinu tilvitnanirnar, sem um getur í 2. og 3. mgr. og 3. mgr. a, skulu:“ 

2. gr. 

Halda má áfram að setja á markað brennda drykki sem um getur í 3. mgr. a í 12. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787, sem ekki 

uppfylla kröfurnar um merkingar sem mælt er fyrir í þeirri grein og í 4. mgr. 12. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787, eins og henni 

er breytt með þessari reglugerð, en uppfylla kröfurnar í 4. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 716/2013 og voru merktir 

fyrir 31. desember 2022, þangað til birgðir eru uppurnar. 
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3. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 25. maí 2021. 

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

Gjört í Brussel 6. júlí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  


