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KORT BEGRUNDELSE

1. FORSLAGETS HOVEDELEMENTER

Kommissionens forslag skal erstatte Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om 
almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, 
aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter 
("aromatiserede vinprodukter"). Set i lyset af teknologisk innovation, markedsudvikling og 
ændrede forbrugerforventninger ansås det for at være nødvendigt at opdatere de regler, som er 
gældende for definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske 
betegnelser for visse aromatiserede vinprodukter og samtidig tage hensyn til traditionelle 
produktionsmetoder.

Forslaget forenkler de gældende regler og tilpasser især de definitioner, der er brugt til den 
tekniske udvikling og bringer de eksisterende regler for geografiske betegnelser i 
overensstemmelse med aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder 
(TRIPS-aftalen). Det sigter ligeledes mod at tilpasse forslagets ordlyd til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedrørende "delegerede retsakter" og 
"gennemførelsesretsakter" (henholdsvis artikel 290 og 291 i TEUF).

I sin begrundelse anfører Kommissionen, at der er "enighed blandt producenterne af 
aromatiserede vinprodukter om at bevare det samme grundlag og ensartede regler" og "det 
lader til, at kun mindre tekniske justeringer er nødvendige". Kommissionen bemærker, at 
disse tekniske justeringer blev meddelt dens tjenestegrene af sektorens repræsentanter efter en 
uformel høring af de vigtigste europæiske producenter og nationale organisationer.

Som ekstra hovedformål med sit forslag anfører Kommissionen den forbedrede 
anvendelighed og tydeligheden af EU-lovgivningen, en veldefineret kvalitetspolitik baseret på 
definitionerne af produkter, opdateringen af visse varebetegnelser på baggrund af muligheden 
for at øge mængden af vin i stedet for direkte at tilsætte alkohol, øget fleksibilitet ved at flytte 
beføjelserne til at ændre produktdefinitionerne og produktbetegnelserne fra den nuværende 
fælles beslutningsprocedure til Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, tilpasning af 
EU's regler til nye tekniske krav og WTO's krav, herunder TRIPS-aftalen, og opstillingen af 
kriterier for anerkendelse af nye geografiske betegnelser.

2. STRUKTUREN I UDKASTET TIL FORORDNING

Udkastet til forordning består af fire kapitler og tre bilag:

I kapitel I fastsættes den grundlæggende definition og klassifikation af produkter.

Kapitel II omhandler beskrivelse, præsentation og mærkning. Det henviser til de krav og 
restriktioner, der er fastsat i bilag I og II, og giver Kommissionen beføjelser til at etablere 
yderligere autoriserede produktionsprocesser. Det henviser til internationale metoder til 
analyse af aromatiserede vinprodukter og fastsætter specifikke mærkningsregler for disse 
produkter.
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I kapitel II defineres ved henvisning til bilag I og II et sammenhængende system baseret på 
traditionelle kvalitetsfremgangsmåder og nye udviklinger med hensyn til produkternes 
kvalitet. Formålet er at give forbrugerne klar information om produkternes art 
(varebetegnelser) og at tvinge producenterne til at give alle de fornødne oplysninger for at 
undgå, at forbrugerne vildledes.

I kapitel III fastsættes reglerne for geografiske betegnelser i henhold til EU's internationale 
forpligtelser. De geografiske betegnelser, der aktuelt er anført i forordning nr. 1601/91, 
overføres til det register, der oprettes i henhold til artikel 22 i denne forordning.

I kapitel IV fastsættes almindelige bestemmelser, overgangsbestemmelser og afsluttende 
bestemmelser.

Bilag I indeholder de tekniske definitioner og krav til produktionen af aromatiserede 
vinprodukter.

Endelig indeholder bilag II deres varebetegnelser og tilknyttede beskrivelser.

3. ORDFØRERENS ÆNDRINGSFORSLAG

Ordføreren er enig i de fleste bestemmelser i Kommissionens forslag, der ganske rigtigt 
vedrører tekniske justeringer uden en reel politikændring, hvilket også er blevet påpeget af 
sektorens repræsentanter. Han foreslår derfor, at forslaget bør godkendes, men med visse 
ændringer. Det drejer sig om følgende:

- ordføreren er af den opfattelse, at opdateringen af varebetegnelserne og beskrivelserne af 
aromatiserede vinprodukter er en væsentlig del af denne forordning, og derfor bør den 
ikke vedtages ved delegerede retsakter, hvilket Kommissionen foreslår, men ved den 
almindelige lovgivningsprocedure

- forbrugerne bør vide, om den primære ingrediens rent faktisk har samme oprindelsessted 
som den aromatiserede vin selv (en lignede bestemmelse er blevet medtaget i artikel 26, 
stk. 3, i den nyligt vedtagne forordning nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne)

- for så vidt angår aromatiserede vinprodukter med beskyttede geografiske betegnelser bør 
forbrugeren ligeledes vide, om de anvendte vindruer rent faktisk har samme 
oprindelsessted som produktet

- beskrivelsen af aromatiseret vin bør omfatte både aromatiseret vin, der ikke er tilsat 
alkohol, og aromatiseret vin, der er tilsat alkohol

- såfremt en "aromatiseret vinbaseret drikkevare" er tilsat alkohol, bør denne drikkevares 
virkelige alkoholindhold udtrykt i volumen udgøre mindst 7,5 % vol.

- oplysningerne i produktspecifikationen vedrørende sammenhængen mellem det 
geografiske område og færdigvaren er meget vigtige for forbrugerens valg og bør derfor 
anses som en ikkevæsentlig del af denne forordning. De relevante foranstaltninger bør 
derfor vedtages ved delegerede retsakter
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- foranstaltninger vedrørende kontrolopgaver bør ligeledes vedtages ved delegerede 
retsakter, idet de er væsentlige for beskyttelsen af både producenternes og forbrugernes 
interesser

- endelig er det hensigtsmæssigt at supplere produktdefinitionerne med de typiske 
elementer, som anvendes til produktfremstillingen (aromastoffer, tilsætning af alkohol 
eller ej, farvestoffer, sødestoffer).

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "aromatiserede vinprodukter": 
produkter, der stammer fra vinsektorens 
produkter som omhandlet i forordning 
(EU) nr. [XXXX/20XX. KOM(2010) 799 
endelig afstemt fusionsmarkedsordningen], 
og som er aromatiserede. De klassificeres 
som følger:

(1) "aromatiserede vinprodukter": 
produkter, der stammer fra vinsektorens 
produkter som omhandlet i forordning 
(EU) nr. [XXXX/20XX. KOM(2010) 799 
endelig afstemt fusionsmarkedsordningen], 
og som er aromatiserede i henhold til 
bestemmelserne i bilag I. De klassificeres 
som følger:

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at supplere samlingen af produktdefinitioner med de typiske 
elementer, som anvendes til produktfremstillingen (aromastoffer, tilsætning af alkohol eller 
ej, farvestoffer, sødestoffer). De tekniske detaljer fastsættes i bilagene. Tilsætning af alkohol 
er valgfri for aromatiserede vine, og dette er ikke tilladt for de andre produktkategorier med 
undtagelse af de specifikke produkter, som er særligt definerede i bilag II.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) som kan være tilsat alkohol, 
farvestoffer og/eller sødestoffer på de i 
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bilag I fastsatte betingelser

Begrundelse

Det skal præciseres, at disse teknikker er valgfrie.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) som kan være tilsat farvestoffer 
og/eller sødestoffer på de i bilag I fastsatte 
betingelser

Begrundelse

Det skal præciseres, at disse teknikker er valgfrie.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) som ikke er tilsat alkohol, medmindre 
andet er fastsat i bilag II

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at supplere samlingen af produktdefinitioner med de typiske 
elementer, som anvendes til produktfremstillingen (aromastoffer, tilsætning af alkohol eller 
ej, farvestoffer, sødestoffer). De tekniske detaljer fastsættes i bilagene. Tilsætning af alkohol 
er valgfri for aromatiserede vine, og dette er ikke tilladt for de andre produktkategorier med 
undtagelse af de specifikke produkter, som er særligt definerede i bilag II.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) som kan være tilsat alkohol, i hvilket 
tilfælde dens faktiske alkoholindhold 
udtrykt i volumen skal udgøre mindst 7 % 
vol.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) som kan være tilsat farvestoffer 
og/eller sødestoffer på de i bilag I fastsatte 
betingelser

Begrundelse

Det skal præciseres, at disse teknikker er valgfrie.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Varebetegnelserne for aromatiserede 
vinprodukter, der er fastsat i bilag II, skal 
anvendes i Unionen. Disse betegnelser må 
kun bruges til markedsføring af 
aromatiserede vinprodukter, der overholder 
kravene, som er fastsat i dette bilag for den 
tilsvarende varebetegnelse.

1. Det er udelukkende varebetegnelserne 
for aromatiserede vinprodukter, der er 
fastsat i bilag II, som skal anvendes i 
Unionen i forbindelse med disse 
produkter. Disse betegnelser må kun 
bruges til markedsføring af aromatiserede 
vinprodukter, der overholder kravene, som 
er fastsat i dette bilag for den tilsvarende 
varebetegnelse.
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Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at den generiske betegnelse "aromatiseret vinprodukt" ikke 
anvendes som en varebetegnelse, idet den ikke tilstrækkelig præcist udgør en produktkategori, 
som kan oplyse forbrugerne.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Aromatiserede vinprodukter, der 
overholder kravene til mere end én 
varebetegnelse, må kun anvende én 
tilsvarende varebetegnelse.

2. Medmindre andet er fastsat i bilag II, 
må aromatiserede vinprodukter, der 
overholder kravene til mere end én 
varebetegnelse, kun anvende én tilsvarende 
varebetegnelse.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at tillade, at de bestemmelser, som er specifikke for visse traditionelle 
produkter, og som gælder for produktion og mærkning, stadig finder anvendelse på vilkår, 
der svarer til de nuværende forhold. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En alkoholholdig drikkevare, der ikke 
overholder kravene, som er fastsat i 
nærværende forordning, må ikke beskrives, 
præsenteres eller mærkes ved, at ord eller 
udtryk som "art", "type", "stil", 
"fremstillet" eller "smag" eller andre 
tilsvarende udtryk anvendes sammen med 
en af de varebetegnelser, der er fastsat i 
denne forordning.

3. En alkoholholdig drikkevare, der ikke 
overholder kravene, som er fastsat i 
nærværende forordning, må ikke beskrives, 
præsenteres eller mærkes ved, at ord eller 
udtryk som "art", "type", "stil", 
"fremstillet" eller "smag" eller andre 
tilsvarende udtryk eller grafiske 
bestanddele, der kan vildlede forbrugerne, 
anvendes.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Europa-Parlamentet og Rådet kan 
efter den almindelige 
lovgivningsprocedure på forslag af 
Kommissionen opdatere de 
varebetegnelser og beskrivelser, som er 
fastsat i bilag II.

Begrundelse

Varebetegnelserne og beskrivelserne af aromatiserede vinprodukter bør ikke opdateres ved 
delegerede retsakter, men ved den almindelige lovgivningsprocedure, da de er en væsentlig 
del af denne forordning.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En angivelse af oprindelsesstedet for den 
primære ingrediens er ikke påkrævet.

udgår

Begrundelse

Det er absolut ikke er nødvendigt at angive oprindelsesstedet for den primære ingrediens.
Derfor er Kommissionens henvisning til dette i den lovgivningsmæssige tekst overflødig. 
Reglerne om angivelse af oprindelsesstedet for den primære ingrediens i aromatiserede 
vinprodukter bør ikke afvige fra den generelle tilgang i forordning (EU) nr. 1169/2011 om 
fødevareinformation til forbrugerne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de varebetegnelser og beskrivelser, der udgår
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er fastsat i bilag II.

Begrundelse

Varebetegnelserne og beskrivelserne af aromatiserede vinprodukter bør ikke opdateres ved 
delegerede retsakter, men ved den almindelige lovgivningsprocedure, da de er en væsentlig 
del af denne forordning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre produkternes kvalitet og 
sporbarhed, kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter fastsætte, på hvilke 
betingelser produktspecifikationerne kan 
indeholde supplerende krav, jf. artikel 11, 
stk. 2, litra f).

2. For at sikre produkternes kvalitet og 
sporbarhed, tillægges Kommissionen 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
i henhold til artikel 35:

a) vedrørende de oplysninger, som 
produktspecifikationen skal indeholde 
med hensyn til sammenhængen mellem 
det geografiske område og færdigvaren
b) som fastsætter, på hvilke betingelser 
produktspecifikationerne kan indeholde 
supplerende krav, jf. artikel 11, stk. 2, 
litra f).

Begrundelse

Oplysningerne i produktspecifikationen vedrørende sammenhængen mellem det geografiske 
område og færdigvaren er vigtige for forbrugerens valg og bør derfor anses som en 
ikkevæsentlig del i denne forordning, som skal vedtages ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at den kontrol, der er omhandlet i 
dette kapitel, kan blive effektiv, kan 

6. For at den kontrol, der er omhandlet i 
dette kapitel, kan blive effektiv, tillægges 
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Kommissionen ved delegerede retsakter 
vedtage de nødvendige foranstaltninger
vedrørende de erhvervsdrivendes 
tilkendegivelse over for myndighederne.

Kommissionen beføjelse til i henhold til
artikel 35 at vedtage delegerede retsakter 
vedrørende de erhvervsdrivendes 
tilkendegivelse over for myndighederne 
samt den kontrol, medlemsstaterne skal 
udføre, herunder undersøgelser.

Begrundelse

Kontrolopgaver er væsentlige for at beskytte producenternes og forbrugernes interesser og 
bør derfor anses som en ikke væsentlig del af denne forordning, som skal vedtages ved 
delegerede retsakter. 

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de oplysninger, som 
produktspecifikationen skal indeholde 
med hensyn til 
sammenhængen mellem det geografiske 
område og færdigvaren

udgår

Begrundelse

Oplysningerne i produktspecifikationen vedrørende sammenhængen mellem det geografiske 
område og færdigvaren er vigtige for forbrugerens valg og bør derfor anses som en 
ikkevæsentlig del i denne forordning, som skal vedtages ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den kontrol, medlemsstaterne skal 
udføre, herunder undersøgelser.

udgår
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Begrundelse

Kontrolopgaver er væsentlige for at beskytte producenternes og forbrugernes interesser og 
bør derfor anses som en ikkevæsentlig del af denne forordning, som skal vedtages ved 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Aromatiseret vin: 1) Aromatiseret vin: 
Aromatiseret vin, der ikke er tilsat 
alkohol.

Aromatiseret vin med eller uden tilsætning 
af alkohol.

Begrundelse

Én varebetegnelse er nok: beskrivelsen af aromatiseret vin bør omfatte både aromatiseret vin, 
der ikke er tilsat alkohol, og aromatiseret vin, der er tilsat alkohol.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag II – del A – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Aromatiseret vin tilsat alkohol: udgår
Aromatiseret vin, der er tilsat alkohol.

Begrundelse

Én varebetegnelse er nok: beskrivelsen af aromatiseret vin bør omfatte både aromatiseret vin, 
der ikke er tilsat alkohol, og aromatiseret vin, der er tilsat alkohol
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag II - del A - nr. 4 - led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- som kun må sødes ved anvendelse af 
karamelliseret sukker, saccharose, 
druemost, koncentreret rektificeret
druemost og koncentreret druemost.

- som kun må sødes ved anvendelse af de 
produkter, der er omhandlet i nr. 2 i bilag 
I.

Begrundelse

Det bør tillades, at de produkter, der er omhandlet i nr. 2 i bilag I, kan anvendes til at søde 
vermouth.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag II – del B – nr. 3 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betegnelsen "sangria" skal obligatorisk 
ledsages af ordene "fremstillet i …" 
efterfulgt af navnet på 
fremstillingsmedlemsstaten eller et mere 
begrænset område, medmindre produktet 
er fremstillet i Spanien eller Portugal.

Såfremt drikkevaren er fremstillet i en 
anden medlemsstat end Spanien eller 
Portugal, kan ordet "sangria" anvendes 
som supplement til varebetegnelsen 
"aromatiseret vinbaseret drikkevare", der  
obligatorisk skal ledsages af ordene 
"fremstillet i ..." efterfulgt af navnet på 
fremstillingsmedlemsstaten eller et mere 
begrænset område.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at bevare status quo i henhold til forordning (EØF) nr. 
1601/1991. Der er tale om, at ordet "sangria", der stammer fra Spanien og Portugal, 
beskyttes.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag II – del B – nr. 3 – tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betegnelsen "sangria" kan kun erstatte Ordet "sangria" kan kun erstatte 
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betegnelsen "aromatiseret vinbaseret 
drikkevare", når den pågældende 
drikkevare er fremstillet i Spanien eller 
Portugal.

varebetegnelsen "aromatiseret vinbaseret 
drikkevare", når den pågældende 
drikkevare er fremstillet i Spanien eller 
Portugal.

Begrundelse

Der skal være en klar skelnen mellem "varebetegnelse", som omfatter betegnelsen 
"aromatiseret vinbaseret drikkevare", og ordet "sangria".

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag II – del B – nr. 4 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betegnelsen "clarea" skal obligatorisk 
ledsages af ordene "fremstillet i …" 
efterfulgt af navnet på 
fremstillingsmedlemsstaten eller et mere 
begrænset område, medmindre produktet 
er fremstillet i Spanien.

Hvis drikkevaren fremstilles i en anden 
medlemsstat end Spanien, kan ordet 
”clarea” anvendes ud over 
varebetegnelsen "aromatiseret vinbaseret 
drikkevare". Ordet "clarea" skal 
obligatorisk ledsages af ordene "fremstillet 
i …" efterfulgt af navnet på 
fremstillingsmedlemsstaten eller et mere 
begrænset område.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at bevare status quo, idet ordet "clarea" skal beskyttes.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag II – del B – nr. 4 – tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betegnelsen "clarea" kan kun erstatte 
betegnelsen "aromatiseret vinbaseret 
drikkevare", når den pågældende 
drikkevare er fremstillet i Spanien.

Ordet "clarea" kan kun erstatte 
varebetegnelsen "aromatiseret vinbaseret 
drikkevare", når den pågældende 
drikkevare er fremstillet i Spanien eller 
Portugal.
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Begrundelse

Der skal være en klar skelnen mellem "ord" og "varebetegnelse".
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