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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag syftar till att sammanföra två nuvarande förordningar och klarlägga 
definitionen och presentationen av spritdrycker. Detta innebär en anpassning av lagstiftningen 
till de nya tekniska kraven och till Världshandelsorganisationens (WTO) krav samt kommer 
att förbättra konsumentskyddet, förhindra vilseledande förfaringssätt och tillförsäkra insyn i 
marknaden.

De fyra kapitlen innehåller de huvudsakliga bestämmelserna, bland dem typerna av 
spritdrycker. Bilagorna handlar om de tekniska definitionerna.

I förslaget införs tre kategorier av spritdrycker. Kategori A innehåller en förteckning över 
rena ”spritdrycker”, medan kategori B omfattar ”särskilda spritdrycker” som får innehålla 
jordbruksalkohol och kategori C omfattar ”övriga spritdrycker” som får innehålla 
jordbruksalkohol och aromämnen.

Bland berörda parter oroar man sig för att dessa kategorier kunde uppfattas som något slags 
rangordning och ge upphov till förvirring, eftersom det vore tänkbart att en spritdryck kunde 
hänföras till fler än en kategori.

Traditionella produktionsmetoder för spritdrycker garanteras med hjälp av ”geografiska 
beteckningar” som bygger på en kravspecifikation. Kravspecifikationen skall insändas till 
kommissionen. Det bör emellertid komma an på de nationella myndigheterna att sända in 
denna dokumentation.

I förslaget kvarstår EU:s nuvarande definition på vodka, enligt vilken vodka får produceras 
utgående från jordbruksalkohol. Ett antal medlemsstater hävdar att detta skulle bli till förfång 
för deras traditionella produktionsmetoder. De skulle vilja att endast sådana spritdrycker som 
tillverkats utgående från potatis och spannmål fick heta vodka.

Traditionerna måste respekteras. Men frågan om vad som skall anses som traditionell 
produktion av vodka är dock högst omdiskuterad. Om det antas en restriktiv definition 
kommer följden oundvikligen att bli en mängd rättsliga klagomål från sådana länder där man 
använder andra råvaror vid tillverkningen av vodka. Förslaget innefattar ett krav på att 
ingredienserna i vodka skall finnas angivna på flaskan. Där ingår också föreskrifter om 
geografiska beteckningar för vodka, såsom svensk vodka.

Kommissionen vill medge ökad flexibilitet genom att överföra befogenheterna för ändring av 
bilagorna från medbeslutandeförfarandet till en förvaltningskommitté.

Till sist behövs det överenskommelse om användningen av äkthetsindikatorer. Dessa är 
spårelement som kan upptäckas med hjälp av kemisk analys. Med hjälp av dem kan äktheten 
hos en produkt fastställas och de spelar en viktig roll i kampen mot förfalskningar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
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sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 1

(1) Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av 
den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser 
för definition, beskrivning och presentation 
av spritdrycker  och kommissionens 
förordning (EEG) nr 1014/90 av den 
24 april 1990 om närmare 
tillämpningsföreskrifter för definition, 
beskrivning och presentation av spritdrycker  
har visat sig tjäna sitt syfte när det gäller att 
utforma ett regelverk för spritdrycker. 
Erfarenheterna på senare tid visar emellertid 
att det är nödvändigt att förtydliga de regler 
som gäller för definitioner, beskrivning, 
presentation och skydd av vissa spritdrycker. 
Förordning (EEG) nr 1576/89 bör därför 
upphävas och ersättas med en ny förordning.

(1) Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av 
den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser 
för definition, beskrivning och presentation 
av spritdrycker  och kommissionens 
förordning (EEG) nr 1014/90 av den 
24 april 1990 om närmare 
tillämpningsföreskrifter för definition, 
beskrivning och presentation av spritdrycker  
har visat sig tjäna sitt syfte när det gäller att 
utforma ett regelverk för spritdrycker. 
Erfarenheterna på senare tid visar emellertid 
att det är nödvändigt att förtydliga de regler 
som gäller för definitioner, beskrivning, 
presentation och skydd av vissa spritdrycker. 
Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 och 
kommissionens förordning (EEG) 
nr 1014/90 bör därför upphävas och ersättas 
med en ny förordning.

Motivering

Föreskrifterna i både förordning (EEG) nr 1576/89 och förordning (EEG) nr 1014/90 i deras 
ändrade lydelse bör tas med i det nya förslaget till förordning. För att vi skall få bort all 
oklarhet bör dessa förordningar alltså upphävas när den nya rättsakten träder i kraft.

Ändringsförslag 2
Skäl 3

(3) För att få en mer systematisk 
lagstiftning bör spritdryckerna klassificeras 
i tre kategorier, utifrån väl definierade 
kriterier för framställning och märkning.

utgår

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Den här klassificeringen är varken logisk eller klar. Dessutom hänför den på oriktiga grunder 
vissa produkter till någon viss grupp och vilseleder konsumenterna i fråga om kvaliteten, 
eftersom den avviker från gängse praxis. Den ger också utan fog vid handen att dessa 
produkter har en kvalitativ rangordning.

Ändringsförslag 3
Artikel 1, led d, led i, strecksats 2

– genom maceration av vegetabiliska ämnen, 
och/eller

– genom maceration av vegetabiliska ämnen
i jordbruksalkohol och/eller i destillat som 
härrör från jordbruksprodukter och/eller i 
spritdrycker i den mening som avses i den 
här förordningen, och/eller

Motivering

Med ”maceration” förstås uppmjukning med hjälp av blötläggning i någon vätska, men om 
det inte klart sägs ut med hjälp av den föreslagna terminologin vad denna vätska skall bestå 
av, då är uttrycket ensamt för sig inte adekvat eller meningsfullt som definition på begreppet 
”spritdryck”. (I artikel 1.2 i förordning (EEG) 1579/89 uppnås en liknande effekt genom 
sammanförande av bestämmelserna i de föreslagna andra och tredje strecksatserna.)

Ändringsförslag 4
Artikel 3

Artikel 3 utgår
Kategorier

Spritdrycker skall klassificeras enligt 
följande:
a) spritdrycker: produkter i kategori A 
enligt bilaga II.
b) särskilda spritdrycker: produkter i 
kategori B enligt bilaga II.
c) övriga spritdrycker: produkter i 
kategori C enligt bilaga II.

Motivering

Den här klassificeringen är varken logisk eller klar. Dessutom hänför den på oriktiga grunder 
vissa produkter till någon viss grupp och vilseleder konsumenterna i fråga om kvaliteten, 
eftersom den avviker från gängse praxis. Den ger också utan fog vid handen att dessa 
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produkter har en kvalitativ rangordning.

Ändringsförslag 5
Artikel 4

Artikel 4 utgår
Allmänna regler för kategorierna

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de särskilda reglerna för produkter i 
kategori A i bilaga II skall följande gälla 
för kategorin ”spritdrycker”:
a) de skall uteslutande vara framställda 
genom alkoholjäsning och destillering av 
råvaror enligt definitionerna i bilaga II.
b) de får inte innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).
c) de får inte innehålla andra aromämnen 
än naturliga aromämnen och arompreparat 
enligt definitionerna i artikel 1.2 b i) och 
artikel 1.2 c i direktiv 88/388/EEG.
d) de får endast sötas för att runda av den 
slutliga smaken, i enlighet med de tekniska 
definitionerna och kraven i bilaga I till den 
här förordningen, med beaktande av 
lagstiftningen i respektive medlemsstat.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de särskilda reglerna för produkter i 
kategori B i bilaga II skall följande gälla 
för kategorin ”särskilda spritdrycker”:
a) de får framställas av sådana 
jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga 
I till fördraget.
b) de får innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).
c) de får innehålla naturliga eller 
naturidentiska aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och ii) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG.
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d) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven 
i bilaga I till den här förordningen.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de särskilda reglerna för produkter i 
kategori C i bilaga II skall följande gälla 
för kategorin ”övriga spritdrycker”:
a) de får framställas av sådana 
jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget och/eller av livsmedel.
b) de får innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).
c) de får innehålla aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
direktiv 88/388/EEG.
d) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven 
i bilaga I till den här förordningen.

Motivering

Den här klassificeringen är varken logisk eller klar. Dessutom hänför den på oriktiga grunder 
vissa produkter till någon viss grupp och vilseleder konsumenterna i fråga om kvaliteten, 
eftersom den avviker från gängse praxis. Den ger också utan fog vid handen att dessa 
produkter har en kvalitativ rangordning.

Ändringsförslag 6
Artikel 7, punkt 1

1. En spritdryck som uppfyller kraven för 
produkter i kategori A eller B i bilaga II
skall ha det försäljningsnamn som 
fastställs i den bilagan.

1. För att få saluföras för att konsumeras 
av människor under något av de namn som 
förtecknats i bilaga II till denna förordning
skall en spritdryck motsvara definitionen
och uppfylla kraven för den kategori som 
den tillhör. Spritdrycker som inte motsvarar 
de produktspecifikationer som fastställts i 
bilaga II får inte ha de namn som i bilagan 
tilldelats dessa produkter. De skall heta 
”spritdrycker” eller ”alkoholdrycker”. 
Beskrivningen får inte kompletteras eller 
ändras.
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Motivering

Eftersom indelningen i tre olika kategorier bör utgå är det inte på sin plats att tala om 
försäljningsnamn i samband med dessa kategorier, utan man bör i stället låta den nuvarande 
situationen bestå.

Ändringsförslag 7
Artikel 7, punkt 2

2. En spritdryck som uppfyller kraven för 
produkter i kategori C i bilaga II skall ha 
försäljningsnamnet ”spritdryck”. Detta 
försäljningsnamn får inte kompletteras 
eller ändras.

utgår

Motivering

Dessa föreskrifter ingår i den ändrade artikel 7.1 som omfattar försäljningsnamnen, i och 
med att de tre kategorierna föreslagits utgå.

Ändringsförslag 8
Artikel 7, punkt 5a (ny)

5a. De geografiska beteckningarna i 
bilaga III får åtföljas av ytterligare 
uppgifter, förutsatt att föreskrifter om dessa 
utfärdats av de behöriga myndigheterna i 
produktionslandet.

Motivering

Enligt den nuvarande lagstiftningen (artikel 5.3 a andra meningen i förordning (EEG) 
nr 1576/89) får geografiska beteckningar åtföljas av ytterligare uppgifter, med stöd av 
föreskrifter utfärdade av den medlemsstat där produktionen skett. Det är viktigt att dessa 
bestämmelser får kvarstå i den nya förordningen, eftersom det blir till stöd för 
subsidiaritetsprincipen, som går ut på att EU svarar för lagstiftningen om allmänna 
definitioner medan de enskilda medlemsstaterna får stifta särskilda och mer ingående lagar 
om sina egna produkter med geografiska beteckningar.

Ändringsförslag 9
Artikel 7, punkt 5b (ny)

5b. Namnen på spritdrycker i bilaga II får 
kompletteras med andra geografiska 
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beteckningar än de som ingår i bilaga III, 
förutsatt att konsumenterna inte vilseleds.

Motivering

Enligt den nuvarande lagstiftningen (artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 1576/89) får 
kompletterande geografiska beteckningar av annat slag än de som ingår i bilaga II användas, 
förutsatt att de inte vilseleder konsumenterna. Detta är viktigt för att det skall bli tillåtet att 
ha okontroversiella beteckningar som är till nytta för att konsumenterna skall kunna känna 
igen vilken region eller ort som en produkt kommer från (såsom fallet är till exempel när 
skotsk whisky får tilläggsbeteckningarna ”Orkney” eller ”Dufftown”). Det är också till nytta 
för att missvisande beteckningar skall kunna undvikas. Därför bör föreskriften få finnas kvar i 
den nya förordningen.

Ändringsförslag 10
Artikel 7, punkt 8

8. De namn som anges i bilaga II får ingå i 
en förteckning över ingredienser, under 
förutsättning att de används i 
överensstämmelse med de nationella 
bestämmelser som införts för att genomföra
direktiv 2000/13/EG.

8. De namn som anges i bilaga II får ingå i 
en förteckning över ingredienser, under 
förutsättning att de används i 
överensstämmelse med direktiv 2000/13/EG.

Motivering

I ingen annan av hänvisningarna till direktiv 2000/13/EG (artikel 6, artiklarna 8.1 och 9.3 
och artikel 29 d talas det om nationella genomförandebestämmelser på ett sådant sätt. I 
konsekvensens namn och för att undvika förvirring bör därför likaså artikel 7.8 direkt hänvisa 
till direktiv 2000/13/EG.

Ändringsförslag 11
Artikel 8, punkt 1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG får en term i 
kategori A eller B i bilaga II eller en 
geografisk beteckning i bilaga III inte 
användas i en sammansatt term, och i 
presentationen av ett livsmedel får det inte 
finnas några antydningar om någon av dessa 
termer, såvida inte alkoholen har sitt 
ursprung uteslutande i den spritdryck som 
det hänvisas till.

1. En term i kategori A eller B i bilaga II 
eller en geografisk beteckning i bilaga III får
inte användas i en sammansatt term, och i 
presentationen av ett livsmedel får det inte 
finnas några antydningar om någon av dessa 
termer, såvida inte alkoholen har sitt 
ursprung uteslutande i den spritdryck som 
det hänvisas till.
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Motivering

Både den nuvarande lagstiftningen (förordningarna (EEG) nr 1576/89 och (EEG)
nr 1014/90) och den föreslagna nya förordningen innehåller viktiga märkningsbestämmelser 
som enkom utformats för att täcka särskilda situationer inom spritdrycksbranschen. För att 
det skall säkerställas att den nya förordningen fortsätter att ta företräde framför 
direktiv 2000/13/EG och framför allt att inte märkningsbestämmelserna enligt artikel 8.1 kan 
urholkas av att det införs annorlunda bestämmelser med stöd av direktiv 2000/13/EG bör 
uttrycket ”Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/13/EG” utgå.

Ändringsförslag 12
Artikel 8, punkt 1, stycke 1a (nytt)

För spritdryckernas del får sådana 
sammansatta termer användas bara vid 
beskrivning, presentation eller märkning av 
likörer och de skall stå tillsammans med 
försäljningsbeskrivningen.

Motivering

Den nuvarande lagstiftningen (förordningarna (EEG) nr 1576/89 och (EEG) nr 1014/90, 
vilka bekräftats av Europeiska gemenskapernas domstols dom i mål C-136/96) tillåter 
sammansatta termer där det hänvisas till ett spritdrycksnamn som redan definierats endast 
(i) i fråga om likörer (exempelvis ”Whisky Cream”) och (ii) som tillägg till 
försäljningsbeskrivningen. Det är viktigt att denna bestämmelse får stå kvar som en garanti 
för att konsumenter och producenter skyddas mot vilseledande märkning, såsom när 
spritdrycker som innehåller whisky men spätts ut med vatten så att de inte längre uppfyller 
minimibestämmelserna om alkoholhalt säljs såsom ”whisky spirit” eller ”whisky water”.

Ändringsförslag 13
Artikel 9, punkt 1

1. Försäljningsnamnet ”spritdryck” skall 
klart och synligt anges på en framträdande 
plats på etiketten i de fall en spritdryck i 
kategori A i bilaga II mixas med

1. Försäljningsnamnet ”spritdryck” skall 
klart och synligt anges på en framträdande 
plats på etiketten i de fall en av 
nedanstående spritdrycker

a) en eller flera spritdrycker, och/eller – rom
b) ett eller flera destillat (av 
jordbruksprodukter), och/eller

– whisky och whiskey

c) jordbruksalkohol. – sädessprit och sädesbrandy
Detta försäljningsnamn får inte kompletteras 
eller ändras.

– vinsprit och vinbrandy
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– druvsprit
– russinsprit
– fruktsprit av annat slag än produkter som 
definierats i punkt 9 (ny) såsom 
spritdrycker, (föregången av namnet på 
frukten) och producerats genom 
maceration och destillation,
– cidersprit, ciderbrandy och päronsprit 
(nuvarande artikel 7 c i förordning (EEG) 
nr 1014/90) mixas med

a) en eller flera spritdrycker, och/eller
b) ett eller flera destillat (av 
jordbruksprodukter), och/eller
c) jordbruksalkohol.

Detta försäljningsnamn får inte kompletteras 
eller ändras.

Motivering

Den föreslagna lydelsen följer av att den allmänna klassificeringen i tre kategorier utgått och 
låter det nuvarande läget kvarstå.

(Senare delen av ändringsförslaget handlar om utbyte av ett engelskt verb och berör inte den 
svenska versionen.)

Ändringsförslag 14
Artikel 9, punkt 2

2. Om sådana mixar som avses i punkt 1 
uppfyller definitionen för kategori A eller B
i bilaga II skall punkt 1 inte gälla för 
beskrivning, presentation eller märkning av 
dessa mixar.

2. Om sådana mixar som avses i punkt 1 
uppfyller definitionen i bilaga II skall 
punkt 1 inte gälla för beskrivning, 
presentation eller märkning av dessa mixar.

Motivering

Den föreslagna lydelsen följer av att den allmänna klassificeringen av spritdrycker i 
tre kategorier utgått.

Ändringsförslag 15
Artikel 9, punkt 3, stycke 1
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3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG får beskrivningen, 
presentationen eller märkningen av 
produkter som är resultatet av sådana mixar 
som avses i punkt 1 endast innehålla en term 
i kategori A eller B i bilaga II till den här 
förordningen, under förutsättning att termen 
i fråga inte utgör en del av 
försäljningsnamnet utan anges i samma 
synfält som samtliga alkoholingredienser i 
mixen, föregånget av termen ”mixad 
spritdryck”.

3. Beskrivningen, presentationen eller 
märkningen av produkter som är resultatet 
av sådana mixar som avses i punkt 1 får
endast innehålla en term i kategori A eller B 
i bilaga II till den här förordningen, under 
förutsättning att termen i fråga inte utgör en 
del av försäljningsnamnet utan anges i 
samma synfält som samtliga 
alkoholingredienser i mixen, föregånget av 
termen ”mixad spritdryck”.

Motivering

Både den nuvarande lagstiftningen (förordningarna (EEG) nr 1576/89 och (EEG)
nr 1014/90) och den föreslagna nya förordningen innehåller viktiga märkningsbestämmelser 
som enkom utformats för att täcka särskilda situationer inom spritdrycksbranschen. För att 
det skall säkerställas att den nya förordningen fortsätter att ta företräde framför 
direktiv 2000/13/EG och framför allt att inte märkningsbestämmelserna enligt artikel 8.1 kan 
urholkas av att det införs annorlunda bestämmelser med stöd av direktiv 2000/13/EG bör 
uttrycket ”Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/13/EG” utgå.

Ändringsförslag 16
Artikel 10, punkt 2

2. Beskrivningen, presentationen eller 
märkningen får endast kompletteras med 
termen ”blend” om produkten verkligen är 
resultatet av en blandning som uppfyller 
definitionen för den termen.

2. Beskrivningen, presentationen eller 
märkningen får endast kompletteras med 
termen ”blend”, ”blended” eller ”blending”
om produkten verkligen är resultatet av en 
blandning som uppfyller definitionen för den 
termen.

Motivering

Som texten nu är formulerad kunde den föranleda en uppfattning om att ”blend” vore något 
annat än ”blended” och ”blending” fastän alla tre orden i själva verket handlar om samma 
process. För att det inte skall råda något tvivel om att den nya förordningen omfattar alla 
variationer av ordet ”blend” bör lydelsen ses över.

Ändringsförslag 17
Artikel 10, punkt 3

3. Om en lagringsperiod eller ålder anges 
eller antyds i beskrivningen, presentationen 

3. Om en lagringsperiod eller ålder anges 
eller antyds i beskrivningen, presentationen 
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eller märkningen skall denna avse den 
yngsta alkoholkomponenten, och produkten 
skall ha lagrats under officiell tillsyn eller 
annan tillsyn som ger likvärdiga garantier.

eller märkningen skall denna avse den 
yngsta alkoholkomponenten samt att
produkten lagrats under officiell tillsyn eller 
annan tillsyn som ger likvärdiga garantier.

Motivering

Den nya förordningen är formulerad på ett sätt som kan föranleda tvivel jämfört med 
artikel 7.2 d i förordning (EEG) nr 1576/89, där det görs klart att ”en mognadslagringstid 
[får] anges endast då den avser den yngsta beståndsdelen i alkoholen och under förutsättning 
att produkten åldrats under kontroll av uppbördsmyndigheterna eller en kontroll som ger 
likvärdiga garantier”. Denna oklarhet måste bort.

Ändringsförslag 18
Artikel 14, punkt 1, led a

a) varje form av direkt eller indirekt 
användning i kommersiellt syfte när det 
gäller produkter som inte omfattas av 
registreringen, i den mån en sådan produkt 
är jämförbar med en produkt som tidigare 
registrerats under den geografiska 
beteckningen i fråga, och i den mån en 
sådan användning drar fördel av den 
registrerade geografiska beteckningens 
rykte,

a) varje form av direkt eller indirekt 
användning i kommersiellt syfte av en 
geografisk beteckning för en spritdryck 
som inte omfattas av registreringen eller av 
relevanta nationella bestämmelser, eller för 
någon annan produkt i den mån en sådan 
användning drar fördel av den registrerade 
geografiska beteckningens rykte,

Motivering

Den föreslagna lydelsen av artikel 14.1 a lämnar utrymme för tvivel i fråga om hur mycket 
skydd som ges mot produkter som inte uppfyller kriterierna. Det måste ses till att 
(i) ”jämförbara produkter” skulle omfatta alla spritdrycker (och alltså inte, som man kunde 
sluta sig till, endast samma sort av drycker som den geografiska beteckningen hänför sig till)
och (ii) det i samband med hänvisningen till ”registreringen” tas hänsyn till allt som ingår i 
kravspecifikationen enligt artikel 15.2, alltså också nationella föreskrifter för produkter med 
geografiska beteckningar. Detta är nödvändigt för att geografiska beteckningar skall kunna 
göras gällande i alla EU-medlemsstater.

Ändringsförslag 19
Artikel 14, punkt 1a (ny)

1a. Spritdrycker som säljs under en 
geografisk beteckning måste uppfylla alla 
krav som den nationella lagstiftningen i 
dess ursprungsland eller ursprungsländer 
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ställer på denna geografiska beteckning i 
fråga om produktion, märkning och 
presentation.

Motivering

Det föregående ändringsförslaget som hänför sig till artikel 14.1 a klarlägger situationen för 
skydd mot situationer där en geografisk beteckning på ett missvisande sätt används om en 
produkt som inte uppfyller kraven för att denna beteckning skall få användas. Det bör dock 
också finnas bestämmelser som, i en ny punkt 2, innefattar krav på att spritdrycker med 
geografisk beteckning såsom Cognac, Brandy de Jerez osv skall följa alla krav på produktion, 
märkning och presentation i den kravspecifikation som legat till grund för att de registrerats 
inom EU såsom geografiska beteckningar (såsom det föreslås i artikel 15).

Ändringsförslag 20
Artikel 15, punkt 1, stycke 1

1. Ansökningar om att få en geografisk 
beteckning införd i bilaga III skall lämnas in 
till kommissionen på ett av EU:s officiella 
språk eller åtföljas av en översättning till ett 
av dessa språk. En ansökan skall åtföljas av 
en kravspecifikation för spritdryckerna i 
fråga. Denna kravspecifikation skall 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning, C-serien.

1. Ansökningar om att få en geografisk 
beteckning införd i bilaga III skall lämnas in 
till kommissionen av den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där den 
berörda spritdrycken har sitt ursprung och 
vara avfattad på ett av EU:s officiella språk 
eller åtföljas av en översättning till ett av 
dessa språk. En ansökan skall åtföljas av en 
kravspecifikation för spritdryckerna i fråga. 
Denna kravspecifikation skall offentliggöras 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
C-serien.

Motivering

För att tvivel skall kunna undvikas och konsekvens råda med de bestämmelser som gäller för 
kvalitetsviner bör det göras klart att ansökningar om rang och värdighet som geografisk 
beteckning bör lämnas in till kommissionen av den behöriga myndigheten i det land som 
spritdrycken eller spritdryckerna stammar ifrån.

Ändringsförslag 21
Artikel 15, punkt 2, led b

b) en beskrivning av spritdrycken, inklusive 
produktens eller livsmedlets viktigaste 
fysikaliska, kemiska, mikrobiologiska 
och/eller organoleptiska egenskaper,

b) en beskrivning av spritdrycken, inklusive 
produktens viktigaste fysikaliska och/eller
kemiska och/eller mikrobiologiska och/eller 
organoleptiska egenskaper,
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Motivering

I och med att de nationella myndigheterna kommer att ha ansvaret för att avgöra vilka krav 
en spritdryck skall uppfylla för att få åsättas en geografisk beteckning underförstås det att 
beskrivningen av spritdrycken i fråga i en ansökan om registrering bör åtföljas av en eller 
flera av de optionella egenskaper som förtecknats. Till undvikande av feltolkningar bör detta 
klart framgå av den lydelse som föreslagits. Eftersom registreringen uttryckligen handlar 
endast om spritdrycker bör hänvisningen till eventuellt annat ”livsmedel” tas bort.

Ändringsförslag 22
Artikel 15, punkt 2, led g

g) den sökandes namn och adress. g) namn och adress till den behöriga 
myndigheten i det ansökande landet.

Motivering

För att tvivel skall kunna undvikas och konsekvens råda med vad som föreslagits i artikel 15.1 
bör det göras klart att det är den behöriga nationella myndigheten som skall ha ansvaret för 
kravspecifikationen till stöd för ansökningar om geografisk beteckning.

Ändringsförslag 23
Artikel 19, punkt 1

1. Kommissionen skall biträdas av 
Förvaltningskommittén för spritdrycker 
(nedan kallad ”kommittén”).

1. Kommissionen skall biträdas av den 
föreskrivande kommittén för spritdrycker 
(nedan kallad ”kommittén”).

Motivering

För närvarande innefattar lagstiftningen inga marknadsmekanismer för spritdrycker, i 
motsats till vad fallet är för andra marknader inom gemenskapen. Benämningen 
”föreskrivande kommitté” verkar därför lämpligare än den benämning som föreslagits. Till
detta kommer att en minoritet enligt föreskrifterna för kommittéförfarande kan blockera 
förfarandena inom en föreskrivande kommitté, så att medlemsstaterna på det sättet får mera 
att säga till om där.

Ändringsförslag 24
Artikel 22, led a

a) för att underlätta övergången från reglerna 
i förordning (EEG) nr 1576/89 till reglerna i 
den här förordningen,

a) för att underlätta övergången från reglerna 
i rådets förordning (EEG) nr 1576/89 och 
kommissionens förordning (EEG) 
nr 1014/90 till reglerna i den här 
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förordningen,

Motivering

Eftersom den nya förordningen upphäver och ersätter föreskrifterna i både förordning (EEG) 
nr 1576/89 och förordning (EEG) nr 1014/90 bör bäggedera finnas omnämnda i denna 
artikel.

Ändringsförslag 25
Artikel 23

Förordning (EEG) nr 1576/89 skall upphöra 
att gälla.

Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 och 
kommissionens förordning (EEG) 
nr 1014/90 skall upphöra att gälla.

Motivering

Föreskrifterna i både förordning (EEG) nr 1576/89 och förordning (EEG) nr 1014/90 i deras 
ändrade lydelse bör tas med i det nya förslaget till förordning. För att vi skall få bort all 
oklarhet bör dessa förordningar alltså upphävas när den nya rättsakten träder i kraft.

Ändringsförslag 26
Bilaga I, led 1

1) Sötning: 1) Jordbruksalkohol:

Användning av en eller flera av följande 
produkter:

Alkohol med följande egenskaper:

a) halvvitt socker, vitt socker, raffinerat vitt 
socker, dextros, fruktos, glykossirap, 
flytande socker, flytande invertsocker, 
invertsockersirap, enligt definitionerna i 
rådets direktiv 2001/111/EG;

a) organoleptiska egenskaper: ingen annan 
påvisbar smak än från råvaran;

b) renad koncentrerad druvmust, 
koncentrerad druvmust, färsk druvmust;

b) lägsta alkoholhalt: 96,0 % vol.;

c) bränt socker, dvs. den produkt som 
erhålls uteslutande genom kontrollerad 
uppvärmning av sackaros utan baser, 
mineralsyror eller andra kemiska tillsatser;

c) högsta halt av restsubstanser:

d) honung, enligt definitionen i rådets i) syrahalt, uttryckt i gram ättiksyra per 
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direktiv 2001/110/EG1; hektoliter alkohol (100 % vol.): 1,5;
e) johannesbrödsirap; ii) estrar, uttryckt i gram etylacetat per 

hektoliter alkohol (100 % vol.): 1,3;
f) andra naturliga kolhydrater som har en 
liknande effekt som ovan nämnda 
produkter;

iii) aldehyder, uttryckt i gram acetaldehyd 
per hektoliter alkohol (100 % vol.): 0,5;

g) sötningsmedel enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/35/EG2.

iv) högre alkoholer, uttryckt i gram 
2-metyl-1-propanol per hektoliter alkohol 
(100 % vol.): 0,5;
v) metanol, uttryckt i gram per hektoliter 
alkohol (100 % vol.): 50;
vi) torrsubstans, uttryckt i gram per 
hektoliter alkohol (100 % vol.): 1,5;
vii) flyktiga kvävehaltiga baser, uttryckt i 
gram kväve per hektoliter alkohol 
(100 % vol.): 0,1;
viii) furfural: ej påvisbart.

Motivering

Om den inbördes ordningen mellan de tekniska definitionerna och kraven ändrades skulle 
detta bättre återspegla det faktiska förloppet av processen vid sprittillverkning.

Dessutom föreslås det att två nya punkter (5a och 6a) tas med för att indikatorer på äkthet 
samt på det traditionella förfaringssättet med avrundning skall tas med.

Ändringsförslag 27
Bilaga I, led 2

2) Mix: 2) Destillat (av jordbruksprodukter):

En blandning av två eller flera drycker av 
olika typ, eller att en dryck blandas med ett 
eller flera destillat av jordbruksprodukter 
eller med jordbruksalkohol, i syfte att skapa 
en ny dryck.

En alkoholhaltig vätska som erhålls genom 
destillering, efter alkoholjäsning, av sådana 
jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga 
I till fördraget; ett sådant destillat har inte 
samma egenskaper som alkohol eller en 
spritdryck, men det skall ha kvar arom och 
smak av de råvaror som använts.

  
1 EGT L 10, 12.1.2002, s. 47.
2 EGT L 237, 10.9.1994, s. 3.
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Motivering

Se ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 28
Bilaga I, led 3

3) Jordbruksalkohol: 3) Lagring:

Alkohol med följande egenskaper: Syftet med lagring är att vissa reaktioner 
skall kunna utvecklas på naturlig väg i 
lämpliga behållare, och att spritdrycken i 
fråga därmed skall få organoleptiska 
egenskaper som den annars inte skulle ha 
fått.

a) organoleptiska egenskaper: ingen annan 
påvisbar smak än från råvaran;
b) lägsta alkoholhalt: 96,0 % vol.;
c) högsta halt av restsubstanser:
i) syrahalt, uttryckt i gram ättiksyra per 
hektoliter alkohol (100 % vol.): 1,5;
ii) estrar, uttryckt i gram etylacetat per 
hektoliter alkohol (100 % vol.): 1,3;
iii) aldehyder, uttryckt i gram acetaldehyd 
per hektoliter alkohol (100 % vol.): 0,5;
iv) högre alkoholer, uttryckt i gram 
2-metyl-1-propanol per hektoliter alkohol 
(100 % vol.): 0,5;
v) metanol, uttryckt i gram per hektoliter 
alkohol (100 % vol.): 50;
vi) torrsubstans, uttryckt i gram per 
hektoliter alkohol (100 % vol.): 1,5;
vii) flyktiga kvävehaltiga baser, uttryckt i 
gram kväve per hektoliter alkohol 
(100 % vol.): 0,1;
viii) furfural: ej påvisbart.

Motivering

Se ändringsförslag 26.
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Ändringsförslag 29
Bilaga I, led 4

4) Tillsats av vatten: 4) Sötning:

Vatten får tillsättas, under förutsättning att 
kvaliteten överensstämmer med de 
nationella bestämmelser som antagits för 
genomförandet av rådets 
direktiv 80/777/EEG och rådets 
direktiv 80/778/EEG; det tillsatta vattnet 
får inte ändra produktens karaktär.

Användning av en eller flera av följande 
produkter:

Vattnet får vara destillerat, avjoniserat eller 
avhärdat.

a) halvvitt socker, vitt socker, raffinerat vitt 
socker, dextros, fruktos, glykossirap, 
flytande socker, flytande invertsocker, 
invertsockersirap, enligt definitionerna i
rådets direktiv 2000/111/EG;
b) renad koncentrerad druvmust, 
koncentrerad druvmust, färsk druvmust;
c) bränt socker, dvs. den produkt som 
erhålls uteslutande genom kontrollerad 
uppvärmning av sackaros utan baser, 
mineralsyror eller andra kemiska tillsatser;
d) honung, enligt definitionen i rådets 
direktiv 2001/110/EG;
e) johannesbrödsirap;
f) andra naturliga kolhydrater som har en 
liknande effekt som ovan nämnda 
produkter;
g) sötningsmedel enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/35/EG.

Motivering

Se ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 30
Bilaga I, led 5

5) Blend: 5) Aromatisering:

En blandning av två eller flera spritdrycker 
av samma typ som endast skiljer sig från 
varandra genom mindre olikheter i fråga 

Användning av ett eller flera av de 
aromämnen som anges i artikel 1.2 a i 
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om sammansättning, beroende på en eller 
flera av följande faktorer:

direktiv 88/388/EEG.

a) framställningsmetoden,
b) vilka destillationsapparater som använts,
c) hur länge de har lagrats,
d) det geografiska produktionsområdet.

En spritdryck som framställs på detta sätt 
skall vara av samma typ som de 
ursprungliga spritdryckerna före 
blandningen.

Motivering

Se ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 31
Bilaga I, led 5a (nytt)

5a) Äkthetsindikatorer:
Av omsorg om konsumentskyddet och 
varumärkesskyddet får destillerade 
spritdrycker innehålla vissa spårämnen 
som varumärkesindikatorer, förutsatt att 
detta är tillåtet i definitionen på 
ifrågavarande spritdryck. Sådana ämnen
måste vara material av livsmedelskvalitet 
och förekomma i koncentrationer på 
mindre än 0,1 vikt-/volymprocent i en 
produkt, utan att ge denna någon särskild 
karaktär.

Motivering

Se ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 32
Bilaga I, led 6

6) Lagring: 6) Färgning:

Syftet med lagring är att vissa reaktioner 
skall kunna utvecklas på naturlig väg i 
lämpliga behållare, och att spritdrycken i 

Användning av ett eller flera färgämnen 
enligt definitionerna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 94/36/EG.
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fråga därmed skall få organoleptiska 
egenskaper som den annars inte skulle ha 
fått.

Motivering

Se ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 33
Bilaga I, led 6a (nytt)

6a) Avrundning:
Traditionell användning av produkter av 
det slag som omnämns i punkt 1 led a–f, 
varvid inslaget av dem får uppgå till högst 
2 %, för att ge spritdrycker deras slutliga 
särprägel, utan att detta påverkar sådan 
nationell lagstiftning om spritdrycker 
vilken av medlemsstaterna godkänts innan 
förordning (EEG) nr 1576/89 trätt i kraft.

Motivering

”Avrundning” är traditionell praxis vid tillverkningen av vissa spritdrycker. Den skiljer sig 
från sötning eller aromatisering och har aldrig definierats. Vi anser att det behövs en teknisk 
definition i den kommande förordningen om spritdrycker, för att feltolkningar, antingen 
oavsiktliga eller medvetna, skall kunna undvikas och för att skydda kvaliteten på spritdrycker 
inom EU vilka framställs med traditionella metoder.

Den tillagda satsen "utan att detta påverkar sådan nationell lagstiftning om spritdrycker 
vilken av medlemsstaterna godkänts innan ...” syftar till att täcka den särskilda lagstiftning 
som i Spanien antagits innan förordning (EEG) nr 1576/89 trädde i kraft och där det står att 
”Brandy de Jerez” får avrundas med upp till 35 gram per liter. Detta är en följd av det 
traditionella sättet att lagra Brandy de Jerez, varvid somliga producenter kan lagra drycken 
på fat som tidigare innehållit söt sherry av typen Pedro Ximénez. Se även ändringsförslag 26. 

Ändringsförslag 34
Bilaga I, led 7

7) Aromatisering: 7) Tillsats av vatten:

Användning av ett eller flera av de 
aromämnen som anges i artikel 1.2 a i 
direktiv 88/388/EEG.

Vatten får tillsättas, under förutsättning 
att kvaliteten överensstämmer med de 
nationella bestämmelser som antagits för 
genomförandet av rådets 
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direktiv 80/777/EEG och rådets 
direktiv 98/83/EG; det tillsatta vattnet får 
inte ändra produktens karaktär.
Vattnet får vara destillerat, avjoniserat 
eller avhärdat.

Motivering

Direktiv 80/778/EEG upphävdes och ersattes av direktiv 98/83/EG om kvaliteten på 
dricksvatten. (Observera: Direktiv 80/777/EEG i dess ändrade lydelse, om utvinning och 
saluförande av naturliga mineralvatten, gäller fortfarande.) Se även ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 35
Bilaga I, led 8

8) Färgning: 8) Blend:

Användning av ett eller flera färgämnen 
enligt definitionerna i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 94/36/EG.

En blandning av två eller flera spritdrycker 
av samma typ som endast skiljer sig från 
varandra genom mindre olikheter i fråga 
om sammansättning, beroende på en eller 
flera av följande faktorer:
a) framställningsmetoden;
b) vilka destillationsapparater som använts;
c) hur länge de har lagrats;
d) det geografiska produktionsområdet.
En spritdryck som framställs på detta sätt 
skall vara av samma typ som de 
ursprungliga spritdryckerna före 
blandningen.

Motivering

Se ändringsförslag 26

Ändringsförslag 36
Bilaga I, led 9

9) Destillat (av jordbruksprodukter): 9) Mix:

En alkoholhaltig vätska som erhålls genom 
destillering, efter alkoholjäsning, av sådana 

En blandning av två eller flera drycker av 
olika typ, eller att en dryck blandas med ett 
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jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga 
I till fördraget; ett sådant destillat har inte 
samma egenskaper som alkohol eller en 
spritdryck, men det skall ha kvar arom och 
smak av de råvaror som använts.

eller flera destillat av jordbruksprodukter 
eller med jordbruksalkohol, i syfte att skapa 
en ny dryck.

Om det hänvisas till den råvara som 
använts skall destillatet ha erhållits 
uteslutande från den råvaran.

Motivering

Se ändringsförslag 26.

Ändringsförslag 37
Bilaga I, led 14

14) Märkning: 14) Presentation:

Alla beskrivningar och andra 
hänvisningar, symboler, illustrationer eller 
varumärken som kännetecknar produkten 
och som förekommer på en behållare, 
inbegripet dess förslutning, på behållarens 
etikett, eller på flaskhalsens omslag.

De termer som används på behållarna och 
deras förslutning, i märkningen och på 
förpackningen, samt i reklam och 
marknadsföring.

Motivering

Konsumentskyddet kräver att inte bara transportförpackningarna utan också de 
förpackningar som används vid marknadsföringen omfattas. Se också ändringsförslag 27.

Ändringsförslag 38
Bilaga I, led 15

15) Presentation: 15) Märkning:

De termer som används på behållarna och 
deras förslutning, i märkningen och på 
förpackningen, samt i reklam och 
marknadsföring.

Alla beskrivningar och andra 
hänvisningar, symboler, illustrationer eller 
varumärken som kännetecknar produkten 
och som förekommer på en behållare, 
inbegripet dess förslutning, på behållarens 
etikett, eller på flaskhalsens omslag.

Ändringsförslag 39
Bilaga II, underrubrik



PE 376.566v01-00 24/41 PA\624137SV.doc

SV

Kategori A: Spritdrycker utgår

Motivering

Förslaget stämmer överens med att den allmänna klassificeringen av spritdrycker i 
tre kategorier föreslås utgå.

Ändringsförslag 40
Bilaga II, punkt 1, led a

a) En spritdryck a) En spritdryck som framställts uteslutande 
genom alkoholjäsning och destillering, 
antingen av melass eller sockerrörssirap som 
erhålls vid framställning av rörsocker, eller 
av själva sockerrörssaften, och som 
destillerats till en alkoholhalt som är lägre än 
96 % vol. så att destillatet fått de urskiljbara 
och specifika organoleptiska egenskaper 
som kännetecknar rom.

1) som framställts uteslutande genom 
alkoholjäsning och destillering, antingen av 
melass eller sockerrörssirap som erhålls vid 
framställning av rörsocker, eller av själva 
sockerrörssaften, och som destillerats till en 
alkoholhalt som är lägre än 96 % vol. så att 
destillatet fått de urskiljbara och specifika 
organoleptiska egenskaper som 
kännetecknar rom, eller
2) som framställts genom alkoholjäsning 
och destillering av sockerrörssaft, och som 
dels har de särskilda aromatiska 
egenskaper som kännetecknar rom, dels en 
halt av flyktiga ämnen på minst 225 gram 
per hektoliter alkohol (100 % vol.)

Motivering

Det ter sig inte förnuftigt att ha kvar den skillnad som görs mellan det första och andra 
stycket i led a, eftersom detta led handlar om ”traditionell rom” och denna produkt fått en 
exakt definition i led e. Alltså är andra stycket överflödigt och bör utgå.

Ändringsförslag 41
Bilaga II, punkt 1, leden c och d
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c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter får inte tillsättas.

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

d) Rom får inte aromatiseras.

Motivering

Enligt nuvarande lagstiftning om rom får varken jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter användas och det måste ses till att detta förbud får kvarstå.

Vid produktion av traditionell rom får aromatisering inte förekomma. Den möjlighet som 
erbjuds i kommissionens förslag är således onödig och ogillas av industrin.

Ändringsförslag 42
Bilaga II, punkt 2, leden c och d

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter får inte tillsättas.

d) Drycken får inte sötas eller smaksättas, 
och den får inte innehålla några andra 
tillsatser än ren karamellfärg.

d) Drycken får inte avrundas, sötas eller 
smaksättas, och den får inte innehålla några 
andra tillsatser än ren karamellfärg.

Motivering

Enligt nuvarande lagstiftning om whisky får varken jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter användas och det måste ses till att detta förbud får kvarstå.

Ändringsförslag 43
Bilaga II, punkt 3, leden c och d

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter får inte tillsättas.

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

d) Sädessprit får inte aromatiseras.

Motivering

Enligt nuvarande lagstiftning om sädessprit får varken jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter användas och det måste ses till att detta förbud får kvarstå.
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Vid produktion av traditionell sädessprit får aromatisering inte förekomma. Den möjlighet 
som erbjuds i kommissionens förslag är således onödig och ogillas av industrin.

Ändringsförslag 44
Bilaga II, punkt 4, leden c och d

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter får inte tillsättas.

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

d) Vinsprit får inte aromatiseras.

Motivering

Enligt nuvarande lagstiftning om vinsprit får varken jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter användas och det måste ses till att detta förbud får kvarstå.

Vid produktion av traditionell vinsprit får aromatisering inte förekomma. Den möjlighet som 
erbjuds i kommissionens förslag är således onödig och ogillas av industrin.

Ändringsförslag 45
Bilaga II, punkt 4, led da (nytt)

da) När denna dryck har blivit 
mognadslagrad får den fortsätta att säljas 
som ”vinsprit”, om den har lagrats lika 
länge som eller längre än den period som 
är föreskriven för de varor som anges i
punkt 5.

Motivering

Denna bestämmelse ingår för närvarande i sista stycket i artikel 1.4 d i förordning (EEG) 
nr 1576/89. Därför föreslås det att den nuvarande situationen i lagstiftningshänseende skall 
få bestå. (Observeras bör att i den svenska texten till det föreliggande förslaget till förordning 
används, i stället för begreppet ”mognadslagring”, såsom i förordning (EEG) nr 1576/89, 
endast ”lagring”, övers. anm.)

Ändringsförslag 46
Bilaga II, punkt 5, leden c och d

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller destillat av 
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jordbruksprodukter får inte tillsättas.

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

Motivering

Enligt nuvarande lagstiftning om brandy eller Weinbrand får varken jordbruksalkohol eller 
destillat av jordbruksprodukter användas och det måste ses till att detta förbud får kvarstå.

Led c är onödigt eftersom artikel 3 (ny) skulle tillåta aromatisering av spritdrycker, utom i de 
fall att detta är förbjudet i de respektive definitionerna på dem.

Ändringsförslag 47
Bilaga II, punkt 6, led c

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter får inte tillsättas.

Motivering

Enligt nuvarande lagstiftning om druvsprit eller sprit av druvrester får varken 
jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksprodukter användas och det måste ses till att 
detta förbud får kvarstå.

Ändringsförslag 48
Bilaga II, punkt 7, leden c och d

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter får inte tillsättas.

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

d) Sprit av fruktrester får inte aromatiseras.

Motivering

Enligt nuvarande lagstiftning om sprit av fruktrester får varken jordbruksalkohol eller 
destillat av jordbruksprodukter användas och det måste ses till att detta förbud får kvarstå.

Vid produktion av traditionell sprit av fruktrester får aromatisering inte förekomma. Den 
möjlighet som erbjuds i kommissionens förslag är således onödig och ogillas av industrin.
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Ändringsförslag 49
Bilaga II, punkt 8, leden c och d

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter får inte tillsättas.

d) Endast naturliga aromämnen och 
beredningar enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

d) Russinsprit eller russinbrandy får inte 
aromatiseras.

Motivering

Enligt nuvarande lagstiftning om russinsprit eller russinbrandy får varken jordbruksalkohol 
eller destillat av jordbruksprodukter användas och det måste ses till att detta förbud får 
kvarstå.

Vid produktion av traditionell russinsprit eller russinbrandy får aromatisering inte 
förekomma. Den möjlighet som erbjuds i kommissionens förslag är således onödig och ogillas
av industrin.

Ändringsförslag 50
Bilaga II, punkt 9, leden d och e

d) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. d) Jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter får inte tillsättas.

e) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

e) Fruktsprit får inte aromatiseras.

Motivering

Enligt nuvarande lagstiftning om fruktsprit får varken jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter användas och det måste ses till att detta förbud får kvarstå.

Vid produktion av traditionell fruktsprit får aromatisering inte förekomma. Den möjlighet 
som erbjuds i kommissionens förslag är således onödig och ogillas av industrin.

Ändringsförslag 51
Bilaga II, punkt 10, leden c och d

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter får inte tillsättas.

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 

d) Cidersprit, ciderbrandy eller päronsprit 
får inte aromatiseras.
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artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

Motivering
Vid produktion av traditionell cidersprit, ciderbrandy eller päronsprit får aromatisering inte 
förekomma. 

Den möjlighet som erbjuds i kommissionens förslag är således onödig och ogillas av 
industrin.

Ändringsförslag 52
Bilaga II, punkt 11, leden c och d

c) Jordbruksalkohol år inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter får inte tillsättas.

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

d) Hefebrand får inte aromatiseras.

Motivering

Enligt nuvarande lagstiftning om Hefebrand får varken jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter användas och det måste ses till att detta förbud får kvarstå.

Vid produktion av traditionell Hefebrand får aromatisering inte förekomma. Den möjlighet 
som erbjuds i kommissionens förslag är således onödig och ogillas av industrin.

Ändringsförslag 53
Bilaga II, punkt 12, leden c och d

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter får inte tillsättas.

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

d) Bierbrand får inte aromatiseras.

Motivering

Enligt nuvarande lagstiftning om Bierbrand får varken jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter användas och det måste ses till att detta förbud får kvarstå.

Vid produktion av traditionell Bierbrand får aromatisering inte förekomma. Den möjlighet 
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som erbjuds i kommissionens förslag är således onödig och ogillas av industrin.

Ändringsförslag 54
Bilaga II, underrubrik

Kategori B: Särskilda spritdrycker utgår

Motivering

Ändringsförslaget följer av att den allmänna klassificeringen i tre kategorier utgått.

Ändringsförslag 55
Bilaga II, punkt 13, led c

c) För smaksättning får andra aromämnen 
och/eller arompreparat än sådana som 
kommer från den använda frukten 
användas. Endast naturliga aromämnen 
och arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas. 
Dryckens karakteristiska smak och färg 
skall emellertid uteslutande härröra från 
den frukt som använts.

utgår

Motivering

Omfattas av punkt 9 led d: fruktsprit får inte aromatiseras.

Ändringsförslag 56
Bilaga II, punkt 14, led a

a) En spritdryck som framställts genom att 
ojästa bär, t.ex. hallon, björnbär eller 
blåbär, fått macerera i jordbruksalkohol, 
följt av destillering.

a) En spritdryck som framställts genom att 
ojästa frukter av det slag som förtecknats i 
punkt 13 led a 2, aprikoser, persikor, nötter 
eller grönsaker fått macerera i 
jordbruksalkohol, följt av destillering.

Motivering

Produkten ”Geist” definieras i artikel 1.4 i 3 i förordning (EEG) nr 1576/89, där råvarorna 
inte inskränkts till ”bär” utan där det talas om ”frukter”. Att aprikoser och persikor togs med 
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skulle därför motsvara den aktuella situationen i dag. Både ”Aprikosengeist” och 
”Pfirsichgeist” (”Geist” från persikor) har långa traditioner i Tyskland.

”Geist” som tillverkats från grönsaker eller nötter är relativt nya produkter. Om dessa 
produkter tas med i definitionen på ”Geist” innebär det ett omsättande i praktiken av sista
meningen i skäl 2, där det står följande: ”Tekniska innovationer bör också beaktas i de fall de 
leder till högre kvalitet”.

Ändringsförslag 57
Bilaga II, punkt 14, led c

c) För smaksättning får andra aromämnen 
eller arompreparat än sådana som kommer 
från den amvända frukten användas. 
Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas. 
Dryckens karakteristiska smak och färg 
skall emellertid uteslutande härröra från 
den frukt som använts.

c) Geist får inte aromatiseras.

Motivering

Vid produktion av traditionell ”Geist” får aromatisering inte förekomma. Den möjlighet som 
erbjuds i kommissionens förslag är således onödig och ogillas av industrin.

Ändringsförslag 58
Bilaga II, punkt 16, led c

c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

utgår

Motivering

Detta behöver inte sägas ut eftersom artikel 3 (ny) skulle tillåta aromatisering av 
spritdrycker, utom i de fall att detta är förbjudet i de respektive definitionerna på dem.

Ändringsförslag 59
Bilaga II, punkt 20, led a, led 1
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1) som uteslutande framställts av 
jordbruksalkohol, och som har en 
metanolhalt på högst 5 g per hektoliter ren 
alkohol,

utgår

Motivering

Den definition som föreslås av EU tillåter inte att det tillsätts äkthetsindikatorer. Med hjälp 
av sådana indikatorer kan äktheten i en produkt fastställas och de kan spela en viktig roll i 
kampen mot förfalskningar.

Ändringsförslag 60
Bilaga II, punkt 20, led a, led 2

2) vars arom endast härrör från att 
jordbruksalkohol omdestillerats i 
traditionella destilleringsapparater, 
tillsammans med allt naturligt växtmaterial 
som använts,

2) vars arom endast härrör från att 
jordbruksalkohol omdestillerats i 
traditionella destilleringsapparater, 
tillsammans med allt naturligt växtmaterial 
som använts, varvid destillatet och all 
annan alkohol som eventuellt tillsatts får 
härstamma uteslutande från 
jordbruksalkohol, i överensstämmelse med 
de egenskaper som förtecknats i bilaga I, 
men med en högsta metanolhalt, uttryckt i 
gram per hektoliter alkohol (100 % vol.), 
som inte överskrider 5 g,

Motivering

Den definition som föreslås av EU tillåter inte att det tillsätts äkthetsindikatorer. Med hjälp 
av sådana indikatorer kan äktheten i en produkt fastställas och de kan spela en viktig roll i 
kampen mot förfalskningar.

Ändringsförslag 61
Bilaga II, punkt 20, led a, led 4

4) i vilken en ytterligare tillsats av alkohol 
uteslutande skall härröra från samma 
råvara,

utgår

Motivering

Den definition som föreslås av EU tillåter inte att det tillsätts äkthetsindikatorer. Med hjälp 
av sådana indikatorer kan äktheten i en produkt fastställas och de kan spela en viktig roll i 
kampen mot förfalskningar.
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Ändringsförslag 62
Bilaga II, punkt 20, led a, led 5

5) som inte får innehålla tillsatser i form av 
sötningsmedel eller färgämnen,

utgår

Motivering

Den definition som föreslås av EU tillåter inte att det tillsätts äkthetsindikatorer. Med hjälp 
av sådana indikatorer kan äktheten i en produkt fastställas och de kan spela en viktig roll i 
kampen mot förfalskningar.

Ändringsförslag 63
Bilaga II, punkt 20, led a, led 6

6) som inte får innehålla några andra 
tillsatta ingredienser än vatten.

6) i vilken ingår endast tillsats av vatten, 
enligt definitionen i punkt 4 i bilaga I 
och/eller äkthetsindikator enligt 
definitionen i punkt 6 i bilaga I.

Motivering

Den definition som föreslås av EU tillåter inte att det tillsätts äkthetsindikatorer. Med hjälp 
av sådana indikatorer kan äktheten i en produkt fastställas och de kan spela en viktig roll i 
kampen mot förfalskningar.

Ändringsförslag 64
Bilaga II, punkt 23, led c

c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

utgår

Motivering

Detta behöver inte sägas ut eftersom artikel 3 (ny) skulle tillåta aromatisering av
spritdrycker, utom i de fall att detta är förbjudet i de respektive definitionerna på dem.

Ändringsförslag 65
Bilaga II, punkt 24

a) En spritdryck som smaksatts med anisfrön a) En spritdryck som smaksatts med anisfrön 
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och som innehåller naturliga extrakt av 
lakritsrot (Glycyrrhiza glabra), vilket 
innebär att den också innehåller sådana 
färgämnen som kallas ”chalkoner” samt en 
halt av glycyrrhizinsyra på lägst 0,05 och 
högst 0,5 gram per liter.

och som innehåller naturliga extrakt av 
lakritsrot (släktet Glycyrrhiza), vilket 
innebär att den också innehåller sådana 
färgämnen som kallas ”chalkoner” samt en 
halt av glycyrrhizinsyra på lägst 0,05 och 
högst 0,5 gram per liter.

b) Alkoholhalten skall vara lägst 40 % vol. b) Alkoholhalten skall vara lägst 40 % vol.
c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.
d) Drycken skall innehålla mindre än 
100 gram socker per liter och ha en 
anetolhalt på lägst 1,5 och högst 2 gram per 
liter.

c) Drycken skall innehålla mindre än 
100 gram socker per liter och ha en 
anetolhalt på lägst 1,5 och högst 2 gram per 
liter.

Motivering

Glycyrrhiza glabra anträffas bara på ett litet fåtal växtplatser i Medelhavsområdet. Om 
tillgången på denna växt kom att påverkas av väderleksförhållanden eller orsaker inom 
världspolitiken skulle det inte bli möjligt att producera pastis. Detta problem kunde undvikas 
om definitionen utvidgades också till naturliga extrakt av andra växter inom släktet 
Glycyrrhiza.

Omnämnandet i led c är onödigt eftersom artikel 3 (ny) skulle tillåta aromatisering av 
spritdrycker, utom i de fall att detta är förbjudet i de respektive definitionerna på dem.

Ändringsförslag 66
Bilaga II, punkt 25, led c

c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

utgår

Motivering

Detta behöver inte sägas ut eftersom artikel 3 (ny) skulle tillåta aromatisering av 
spritdrycker, utom i de fall att detta är förbjudet i de respektive definitionerna på dem.

Ändringsförslag 67
Bilaga II, punkt 26, led c

c) Endast naturliga aromämnen och utgår
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arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

Motivering

Detta behöver inte sägas ut eftersom artikel 3 (ny) skulle tillåta aromatisering av 
spritdrycker, utom i de fall att detta är förbjudet i de respektive definitionerna på dem.

Ändringsförslag 68
Bilaga II, punkt 29

a) En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och

a) En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och

1) som erhållits genom att jordbruksråvaror
fått jäsa med hjälp av jäst,

1) som erhållits genom att antingen 
i) spannmål, potatis och/eller melass, eller 
ii) frukter fått jäsa med hjälp av jäst,

2) som destillerats och/eller rektifierats så att 
de organoleptiska egenskaperna hos 
råvarorna och hos de biprodukter som 
erhållits genom jäsningen selektivt minskas.

2) som destillerats och/eller rektifierats så att 
de organoleptiska egenskaperna hos 
råvarorna och hos de biprodukter som 
erhållits genom jäsningen selektivt minskas.

Därefter är det tillåtet med omdestillering 
och/eller behandling med lämpliga 
processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, för att ge 
drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.

Därefter är det tillåtet med omdestillering
och/eller behandling med lämpliga 
processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, för att ge 
drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.

Halten av restsubstanser får inte vara högre 
än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser av
metanol i slutprodukten får emellertid inte 
vara högre än 10 gram per hektoliter ren 
alkohol.

Halten av restsubstanser får inte vara högre 
än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser av 
metanol i slutprodukten får emellertid inte 
vara högre än 10 gram per hektoliter ren 
alkohol.

b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol. b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol.
c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall de råvaror som 
använts för att framställa jordbruksalkoholen 
anges i beskrivningen, presentationen eller 

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall orden ”destillerad 
från ...” åtföljda av namnet på den frukt 
eller de frukter som använts för att 
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märkningen, i samma synfält som 
försäljningsnamnet. Bokstävernas storlek får 
inte vara mindre än en tredjedel och inte 
större än hälften av den storlek som används 
för försäljningsnamnet.

framställa jordbruksalkoholen anges i 
beskrivningen, presentationen eller 
märkningen av vodka producerad från 
frukt, i samma synfält som 
försäljningsnamnet. Bokstävernas storlek får 
inte vara mindre än en tredjedel och inte 
större än hälften av den storlek som används 
för försäljningsnamnet.

Motivering

För att lösa den kvistiga frågan om vad som får användas som råvaror vid tillverkningen av 
vodka. Här tas det dels hänsyn till att förslaget inte bör få som konsekvens att lagligen 
tillverkade produkter utesluts från marknaden för vodka och dels också till den oro som 
uttryckts av berörda parter – framför allt i de nordiska medlemsstaterna.

Här görs det en skillnad mellan vodka med spannmål, potatis och melass (alltså både 
sockerbets- och sockerrörsmelass) respektive frukter som råvaror. Orsaken till att både 
sockerbets- och sockerrörsmelass inbegrips är att det tillverkas mer vodka i EU med 
sockerbetor som råvara än, till exempel, med potatis som råvara och dessutom att det skulle 
inbjuda till ett överklagande inför Världshandelsorganisationen om sockerbetsmelass togs 
med bland de tillåtna råvarorna för vodka, men däremot sockerrörsmelass lämnades utanför. 
I ändringsförslaget utelämnas kravet på angivande av råvaror i samband med vodka som 
producerats från spannmål, potatis eller melass och detta har skett för att beakta påpekanden 
från industrin om att konsumenterna inte tycker de här uppgifterna har någon betydelse när 
de köper vodka. Definitionen på vodka som producerats från frukt (och begreppet frukt bör i 
det här sammanhanget omfatta också vindruvor) är på alla punkter densamma som 
definitionen på annat slags vodka och på det sättet får vi garantier för konsekvens i fråga om 
kvaliteten. För de här mera ovanliga sorterna av vodka kvarstår dock i förslaget kravet på att 
råvarorna bör anges på etiketten med orden ”Vodka destillerad från ...”.

Ändringsförslag 69
Bilaga II, punkt 36, led c

c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

utgår

Motivering

Detta behöver inte sägas ut eftersom artikel 3 (ny) skulle tillåta aromatisering av 
spritdrycker, utom i de fall att detta är förbjudet i de respektive definitionerna på dem.
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Ändringsförslag 70
Bilaga II, punkt 40, led a

a) En likör som fått sin smak från i först 
hand macerering och/eller destillering av 
hela gröna valnötskärnor (Jugians regia L.); 
sockerhalten skall vara lägst 100 gram per 
liter, uttryckt som invertsocker.

a) En likör som fått sin smak från i först 
hand macerering och/eller destillering av 
hela gröna valnötter (Juglans regia L.); 
sockerhalten skall vara lägst 100 gram per 
liter, uttryckt som invertsocker.

Motivering

Ordet ”valnötskärnor” bör bytas ut mot ”valnötter”. Det var ett misstag att det fanns med i 
förordning (EEG) nr 1576/89, eftersom drycken Nocino tillverkas utgående från hela gröna 
valnötter.

Jugians regia L. bör ersättas med Juglans regia L. Här verkar det röra sig om ett stavfel.

Ändringsförslag 71
Bilaga II, punkt 41, led c

c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

utgår

Motivering

Detta behöver inte sägas ut eftersom artikel 3 (ny) skulle tillåta aromatisering av 
spritdrycker, utom i de fall att detta är förbjudet i de respektive definitionerna på dem.

Ändringsförslag 72
Bilaga II, punkt 42, led c

c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

utgår

Motivering

Detta behöver inte sägas ut eftersom artikel 3 (ny) skulle tillåta aromatisering av 
spritdrycker, utom i de fall att detta är förbjudet i de respektive definitionerna på dem.
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Ändringsförslag 73
Bilaga II, punkt 44, led c

c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

utgår

Motivering

Detta behöver inte sägas ut eftersom artikel 3 (ny) skulle tillåta aromatisering av 
spritdrycker, utom i de fall att detta är förbjudet i de respektive definitionerna på dem.

Ändringsförslag 74
Bilaga II, punkt 45, led c

c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas i 
framställningen.

utgår

Motivering

Detta behöver inte sägas ut eftersom artikel 3 (ny) skulle tillåta aromatisering av 
spritdrycker, utom i de fall att detta är förbjudet i de respektive definitionerna på dem.

Ändringsförslag 75
Bilaga II, underrubrik

Kategori C: Övriga spritdrycker utgår

Motivering

Ändringsförslaget följer av att den allmänna klassificeringen av spritdrycker i tre kategorier 
utgått.

Ändringsförslag 76
Bilaga II, kategori C, punkt 1

1. Spritdrycker som uppfyller definitionen i 
artikel 1 men som inte uppfyller kraven för 
att klassificeras i kategori A eller B skall 
beskrivas, presenteras och märkas med 

utgår
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försäljningsnamnet ”spritdryck”.

Motivering

Ändringsförslaget följer av att den allmänna klassificeringen av spritdrycker i tre kategorier 
utgått.

Ändringsförslag 77
Bilaga II, kategori C, punkt 2

2. Rum-Verschnitt framställs i Tyskland och 
består av en mix av rom och alkohol, i 
vilken minst 5 % av alkoholen i 
slutprodukten skall komma från rom. Ordet 
”Verschnitt” skall finnas med i 
beskrivningen, presentationen eller 
märkningen, och det skall anges med 
bokstäver av samma typ, storlek och färg 
samt på samma rad som ordet ”Rom” och, 
när det gäller flaskor, på framsidans etikett. 
Om produkten säljs utanför den tyska 
marknaden skall alkoholsammansättningen 
anges på etiketten.

47. Rum-Verschnitt framställs i Tyskland 
och består av en mix av rom och alkohol, i 
vilken minst 5 % av alkoholen i 
slutprodukten skall komma från rom. Ordet 
”Verschnitt” skall finnas med i 
beskrivningen, presentationen eller 
märkningen, och det skall anges med 
bokstäver av samma typ, storlek och färg
samt på samma rad som ordet ”Rum” och, 
när det gäller flaskor, på framsidans etikett. 
Om produkten säljs utanför den tyska 
marknaden skall alkoholsammansättningen 
anges på etiketten.

Ändringsförslag 78
Bilaga II, kategori C, punkt 3

3. Slivovice framställs i Tjeckien, genom att 
man före den slutliga destilleringen tillsätter 
jordbruksalkohol till plommondestillatet till 
en andel av högst 30 % vol. Produkten skall 
beskrivas som ”spritdryck”, och namnet 
Slivovice får också anges i samma synfält på 
framsidesetiketten. Om denna tjeckiska 
Slivovice säljs inom EU skall 
alkoholsammansättningen anges på 
etiketten. Denna bestämmelse hindrar inte 
att namnet Slivovice får användas för 
fruktsprit enligt kategori A punkt 9.

47. Slivovice framställs i Tjeckien, genom 
att man före den slutliga destilleringen 
tillsätter jordbruksalkohol till 
plommondestillatet till en andel av högst 
30 % vol. Produkten skall beskrivas som 
”spritdryck”, och namnet Slivovice får också 
anges i samma synfält på framsidesetiketten. 
Om denna tjeckiska Slivovice säljs inom EU 
skall alkoholsammansättningen anges på 
etiketten. Denna bestämmelse hindrar inte 
att namnet Slivovice får användas för 
fruktsprit enligt punkt 9.

Ändringsförslag 79
Bilaga III, punkt 2
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2. Whisky / Whiskey 2. Whisky / Whiskey

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español

(Dessa benämningar får kompletteras med 
”malt” eller ”grain”.)

(Dessa benämningar får kompletteras med 
”malt” eller ”grain”.)

Irish Whiskey Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Dessa beteckningar får kompletteras med 
”Pot Still” eller ”malt” eller ”grain”)

(Dessa beteckningar får kompletteras med 
”Pot Still” eller ”malt” eller ”grain”,)

Scotch Whisky / Scotch

Motivering

Trots att förslaget återger de nuvarande föreskrifterna i förordning (EEG) nr 1576/89 anser 
producentsammanslutningen Scotch Whisky Association att det är överflödigt och kan vara 
vilseledande om termerna ”malt” och ”grain” tas med tillsammans med den geografiska 
beteckningen Scotch Whisky / Scotch som förtecknats i bilaga III. Termerna används 
visserligen ofta för whiskysorter som bär geografiska beteckningar, men de är inte de enda 
tillåtna tilläggsuttrycken.

I kommentarerna till artikel 7.5 ovan föreslås det att det i artikel 7.5 i den nya förordningen 
skall återinsättas en föreskrift om att geografiska beteckningar får åtföljas av ytterligare 
uppgifter om detta tillåts av den behöriga myndigheten i det ifrågavarande landet (observera: 
hänvisning till detta i artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 1576/89).

I förslagen om ändring av artikel 15.1 och 15.2 ovan görs det klart att medlemsstaternas 
myndigheter kommer att ha ansvaret för ansökningarna och kravspecifikationerna till stöd för 
registreringen av geografiska beteckningar.

Med tanke på den tillsyn som sköts nationellt verkar det därför mera på sin plats att de 
behöriga nationella myndigheterna får avgöra vilka ytterligare ord och uttryck som skall vara 
tillåtna att användas i samband med whiskysorter som förtecknats såsom geografiska 
beteckningar i bilaga III.

Ändringsförslag 80
Bilaga III, punkt 3, Geografisk beteckning, fotnot (ny)

Följande fotnot skall infogas efter 
”Korn/Kornbrand”:
”Alkoholhalten i Korn skall vara minst 
32 % vol.”
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Motivering

I artikel 1.4 c i förordning (EEG) nr 1576/89 definieras ”Korn” för närvarande som 
sädessprit. Korn tillverkas i Tyskland och i områden inom gemenskapen, där tyska är ett av 
de officiella språken, utan tillsatser,
– antingen uteslutande genom destillation av en förjäst mäsk av hela korn av vete, korn, 
havre, råg eller bovete med alla delar som ingår i kornen,
– eller genom omdestillation av ett destillat som erhållits i enlighet med första stycket.
Artikel 3 i denna förordning innehåller krav på en minimialkoholhalt på 32 volymprocent för
Korn.
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