Tájékoztatás ágyaspálinkával előállításával kapcsolatban
Az ágyaspálinka további előállításával kapcsolatban az ágazatból kérdések érkeztek, melyekre
a Pálinka Nemzeti Tanács az Agrárminisztériummal egyeztetve a következő tájékoztatást adja:
„A szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok
elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes
italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok
használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2019/787 EU rendeletet” (a továbbiakban Rendelet) 2021. május 25-től kell
alkalmazni.
A Rendelet 22. és 37. cikke értelmében fennmarad a már korábban EU által bejegyzett földrajzi
jelzések, többek között a pálinka és a törkölypálinka védettsége:
„Termékleírás, 22. cikk,” értelmében:
„(2) A kérelmek részeként a 110/2008/EK rendelet értelmében 2019. június 8. előtt benyújtott
műszaki dokumentációk az e cikk értelmében vett termékleírásoknak minősülnek.”
„A meglévő bejegyzett földrajzi árujelzők, 37. cikk” értelmében:
„A szeszes italoknak a 110/2008/EK rendelet III. mellékletében nyilvántartásba vett, és ezért e
rendelet értelmében oltalom alatt álló földrajzi árujelzői automatikusan e rendelet szerinti
oltalom alatt álló földrajzi árujelzőknek minősülnek. A Bizottság ezeket felveszi az e rendelet
33. cikkében említett nyilvántartásba.”
A 2021. május 25-ig még hatályos 110/2008/EK rendelet alapján a pálinka termékleírás 2015.
február 20-előtt lett benyújtva a Bizottságnak, melyet az elfogadott és a pálinkát bejegyzett
földrajzi árujelzőként elismerte.
Tekintve, hogy a pálinka termékleírás tartalmazza az ágyaspálinka előállításának módját
és lehetőségét, így az ágyaspálinka ez alapján, a termékleírásnak megfelelően, továbbra is
előállítható és forgalmazható.
Az ágyaspálinka előállításának jogszerűségét nem befolyásolja, hogy 2021. május 25-től
kötelező alkalmazni többek között a Rendelet gyümölcspárlatokra vonatkozó részeit, melyek
egyébként a 110/2008/EK rendelet alapján hasonló módon szabályozottak, és jelenleg is
hatályosak.
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