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BEKNOPTE MOTIVERING

1. BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

Het voorstel heeft tot doel Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en 
gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten ("gearomatiseerde wijnbouwproducten") 
te vervangen. In het licht van de technologische innovatie, marktontwikkelingen en 
veranderende consumentenverwachtingen wordt het noodzakelijk geacht de voorschriften die 
van toepassing zijn op de definitie, aanduiding, aanbiedingsvorm, etikettering en bescherming 
van geografische aanduidingen van bepaalde gearomatiseerde wijnbouwproducten aan te 
passen, daarbij rekening houdend met traditionele productiemethoden.

In het voorstel worden de bestaande regels vereenvoudigd en worden met name de gebruikte 
definities aangepast aan de technische ontwikkeling en worden de bestaande voorschriften 
inzake geografische aanduidingen in overeenstemming gebracht met de overeenkomst inzake 
de handelsaspecten van de intellectuele eigendomsrechten (de TRIPS-overeenkomst). Ook 
heeft het voorstel tot doel de tekst in overeenstemming te brengen met het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie voor wat betreft "gedelegeerde handelingen" en 
"uitvoeringshandelingen" (resp. artikel 290 en 291 VWEU).

In haar toelichting schrijft de Commissie dat "onder de producenten van gearomatiseerde 
wijnbouwproducten (...) een consensus (heerst) om hetzelfde kader en ongeveer dezelfde 
voorschriften te behouden" en dat "enkel kleine technische aanpassingen (...) noodzakelijk 
(lijken)". De Commissie vermeldt dat die technische aanpassingen door de 
vertegenwoordigers van de sector aan haar diensten zijn meegedeeld, na informeel overleg 
met de belangrijkste Europese producenten en nationale organisaties.

Verder noemt de Commissie als hoofddoelen van haar voorstel: betere toepasbaarheid en 
meer duidelijkheid van de EU-wetgeving; een welomlijnd kwaliteitsbeleid op basis van de 
productdefinities; bijwerken van bepaalde verkoopbenamingen in het licht van de 
mogelijkheid om het wijngehalte te verhogen in plaats van direct alcohol toe te voegen; meer 
flexibiliteit door de bevoegdheid tot wijziging van de definities en aanduidingen van 
gearomatiseerde wijnbouwproducten, die tot nu toe via de gewone wetgevingsprocedure tot 
stand kwamen, bij de Commissie te leggen, die deze uitoefent door middel van gedelegeerde 
handelingen; aanpassing van de voorschriften van de Unie aan de eisen van de WTO, met 
inbegrip van de TRIPS-overeenkomst; en vaststelling van criteria voor de erkenning van 
nieuwe geografische aanduidingen.

2. STRUCTUUR VAN DE ONTWERPVERORDENING

De ontwerpverordening bestaat uit 4 hoofdstukken en 3 bijlagen:

In hoofdstuk I worden de basisdefinitie en -classificatie van producten vastgesteld.



PE480.561v02-00 4/16 AD\897036NL.doc

NL

In hoofdstuk II worden de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de etikettering behandeld. In 
dat hoofdstuk wordt verwezen naar de eisen en beperkingen die in de bijlagen I en II zijn 
vastgesteld en wordt de vaststelling van verdere toegestane productieprocessen gedelegeerd 
aan de Commissie. Het verwijst naar internationale methoden voor het analyseren van 
gearomatiseerde wijnproducten en stelt specifieke etiketteringsregels voor deze producten 
vast.

Door te verwijzen naar de bijlagen I en II wordt in hoofdstuk II voorts een samenhangend 
systeem vastgesteld dat is gebaseerd op traditionele methoden om een kwaliteitsproduct te 
verkrijgen en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van de producten. Het is 
erop gericht de consument duidelijke informatie over de aard van de producten 
(verkoopbenamingen) te bieden en verplicht de producent ertoe, alle nodige informatie te 
verstrekken om misleiding van de consument te voorkomen.

In hoofdstuk III worden de voorschriften inzake geografische aanduidingen vastgesteld 
overeenkomstig de internationale verplichtingen van de EU. De geografische aanduidingen 
die thans zijn opgenomen in Verordening (EEG) nr. 1601/91 worden opgenomen in het 
register dat wordt aangelegd krachtens artikel 22 van de onderhavige verordening.

Hoofdstuk IV bevat algemene, overgangs- en slotbepalingen.

Bijlage I bevat de technische definities en voorschriften voor de productie van 
gearomatiseerde wijnbouwproducten.

Bijlage II bevat de verkoopbenamingen en aanduidingen van die producten.

3. DOOR DE RAPPORTEUR VOORGESTELDE AMENDEMENTEN

De rapporteur is het eens met de meeste elementen van het Commissievoorstel, die inderdaad 
technische aanpassingen betreffen en geen werkelijke beleidsveranderingen betekenen, zoals 
ook de vertegenwoordigers van de sector hebben aangegeven. Daarom stelt hij voor het 
voorstel aan te nemen, zij het met enkele amendementen. Die amendementen vloeien voort uit 
de volgende overwegingen:

- de rapporteur is van mening dat het bijwerken van bepaalde verkoopbenamingen en 
aanduidingen van bepaalde gearomatiseerde wijnproducten in feite een wezenlijk onderdeel 
van deze verordening vormt en dus niet, zoals de Commissie voorstelt, via gedelegeerde 
handelingen moet gebeuren, maar via de gewone wetgevingsprocedure;

- de consument moet weten of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt echt 
dezelfde is als die van de gearomatiseerde wijn zelf (een soortgelijke bepaling is opgenomen 
in artikel 26, lid 3, van de onlangs vastgestelde Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende 
de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten);

- ook zou de klant bij gearomatiseerde wijnproducten met beschermde geografische 
aanduidingen moeten weten of de plaats van herkomt van de druiven dezelfde is als die van 
het product in kwestie;
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- de aanduiding gearomatiseerde wijn moet zowel gelden voor gearomatiseerde wijn waaraan 
geen alcohol is toegevoegd als voor gearomatiseerde wijn waaraan alcohol is toegevoegd;

- wanneer aan gearomatiseerde dranken op basis van wijn alcohol wordt toegevoegd, moet het 
werkelijke alcoholvolumegehalte ten minste 7,5 % vol bedragen;

- de gegevens in de productspecificatie over het verband tussen het geografische gebied en het 
eindproduct is vrij belangrijk voor de keuze die de consument maakt en moet daarom als een 
niet-wezenlijk onderdeel van deze verordening worden beschouwd. De desbetreffende 
maatregelen moeten via gedelegeerde handelingen worden vastgesteld;

- hetzelfde geldt voor controle- en verificatietaken:die moeten via gedelegeerde handelingen 
worden vastgesteld, want zij zijn van belang voor de bescherming van de belangen van zowel 
producenten als consumenten;

- tot slot moeten in het corpus van productdefinities de kernmerkende elementen van de 
bereiding ervan worden vermeld (aromatisering, al dan niet toevoegen van alcohol, gebruik 
van kleurstoffen of zoetstoffen).

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "Gearomatiseerde 
wijnbouwproducten": producten verkregen 
uit producten van de wijnsector als bedoeld 
in Verordening (EU) nr. [XXXX/20XX. 
COM(2010) 799 definitief aangepaste 
integrale GMO] die zijn gearomatiseerd. 
Ze worden als volgt ingedeeld:

(1) "Gearomatiseerde
wijnbouwproducten": producten verkregen 
uit producten van de wijnsector als bedoeld 
in Verordening (EU) nr. [XXXX/20XX. 
COM(2010) 799 definitief aangepaste 
integrale GMO] die zijn gearomatiseerd 
overeenkomstig de voorwaarden van 
bijlage I. Ze worden als volgt ingedeeld:

Motivering

In het corpus van productdefinities moeten de kernmerkende elementen van de bereiding 
worden vermeld (aromatisering, al dan niet toevoegen van alcohol, gebruik van kleurstoffen 
of zoetstoffen). Technische details moeten in de bijlagen worden opgenomen. De toevoeging 
van alcohol is facultatief voor gearomatiseerde wijnen en is niet toegestaan voor andere 
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productcategorieën, met uitzondering van bepaalde producten die met name worden 
gedefinieerd in bijlage II.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) waaraan eventueel alcohol, 
kleurstoffen en/of zoetstoffen zijn 
toegevoegd volgens de in bijlage I 
vermelde voorwaarden;

Motivering

Om het facultatieve karakter van deze technieken te verduidelijken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) waaraan eventueel kleurstoffen 
en/of zoetstoffen zijn toegevoegd volgens 
de in bijlage I vermelde voorwaarden;

Motivering

Om het facultatieve karakter van deze technieken te verduidelijken.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) waaraan geen alcohol is 
toegevoegd, tenzij in bijlage II anders is 
bepaald;
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Motivering

In het corpus van productdefinities moeten de kernmerkende elementen van de bereiding 
worden vermeld (aromatisering, al dan niet toevoegen van alcohol, gebruik van kleurstoffen 
of zoetstoffen). Technische details moeten in de bijlagen worden opgenomen. De toevoeging 
van alcohol is facultatief voor gearomatiseerde wijnen en is niet toegestaan voor andere 
productcategorieën, met uitzondering van bepaalde producten die met name worden 
gedefinieerd in bijlage II.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) waaraan alcohol kan zijn 
toegevoegd, in welk geval het 
alcoholvolumegehalte ten minste 7 % 
bedraagt;

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) waaraan kleurstoffen en/of 
zoetstoffen kunnen zijn toegevoegd 
volgens de in bijlage I vermelde
voorwaarden;

Motivering

Om het facultatieve karakter van deze technieken te verduidelijken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de Unie worden de 1. In de Unie worden uitsluitend 
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verkoopbenamingen voor gearomatiseerde 
wijnbouwproducten gebruikt die zijn 
opgenomen in bijlage II. Deze benamingen 
mogen uitsluitend worden gebruikt voor 
het afzetten van gearomatiseerde 
wijnbouwproducten die voldoen aan de in 
die bijlage vastgestelde eisen voor de 
desbetreffende verkoopbenaming.

verkoopbenamingen voor gearomatiseerde 
wijnbouwproducten gebruikt die zijn 
opgenomen in bijlage II. Deze benamingen 
mogen uitsluitend worden gebruikt voor 
het afzetten van gearomatiseerde 
wijnbouwproducten die voldoen aan de in 
die bijlage vastgestelde eisen voor de 
desbetreffende verkoopbenaming.

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de algemene benaming "gearomatiseerd wijnproduct" niet 
mag worden gebruikt als verkoopbenaming, aangezien die benaming geen enkele 
productcategorie precies genoeg dekt om de consument te informeren.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor gearomatiseerde 
wijnbouwproducten die voldoen aan de 
eisen van meer dan een verkoopbenaming 
mag slechts één desbetreffende 
verkoopbenaming worden gebruikt.

2. Tenzij in bijlage II anders is bepaald, 
mag voor gearomatiseerde 
wijnbouwproducten die voldoen aan de 
eisen van meer dan een verkoopbenaming 
slechts één desbetreffende 
verkoopbenaming worden gebruikt.

Motivering

Bepalingen die specifiek voor bepaalde traditionele producten gelden en die betrekking 
hebben op de productie en de etikettering, moeten gehandhaafd kunnen blijven zolang de 
huidige situatie onveranderd blijft. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een alcoholhoudende drank die niet 
voldoet aan de eisen van deze verordening 
mag niet worden aangeduid, aangeboden of 
geëtiketteerd met gebruikmaking van een 

3. Een alcoholhoudende drank die niet 
voldoet aan de eisen van deze verordening 
mag niet worden aangeduid, aangeboden of 
geëtiketteerd met gebruikmaking van een 
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formulering waarin een woord zoals
"genre", "type", "stijl", "trant", "smaak" of
een andere soortgelijke term wordt 
gecombineerd met een van de in deze 
verordening vastgestelde 
verkoopbenamingen.

formulering waarin een woord zoals
"genre", "type", "stijl", "trant", "smaak" of 
andere soortgelijke termen die of grafische 
elementen worden gebruikt die de 
consument kunnen misleiden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen, handelend volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, op voorstel van de 
Commissie de in bijlage II opgenomen 
verkoopbenamingen en aanduidingen 
bijwerken. 

Motivering

Het bijwerken van verkoopbenamingen en aanduidingen van gearomatiseerde wijnproducten 
moet niet via gedelegeerde handelingen gebeuren, maar via de gewone wetgevingsprocedure, 
aangezien het om een essentieel onderdeel van deze verordening gaat.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – tweede paragraaf

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De plaats van herkomst van het primaire 
ingrediënt hoeft niet te worden vermeld.

Schrappen

Motivering

Er is in feite geen behoefte aan vermelding van de plaats van herkomst van het primaire 
ingrediënt. Daarom is het onnodig dat de Commissie dit in de wetstekst wil opnemen. De 
voorschriften inzake de vermelding van de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt 
van gearomatiseerde wijn mogen niet afwijken van de algemene aanpak die in Verordening 
(EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten is 
gevolgd.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de in bijlage II opgenomen 
verkoopbenamingen en aanduidingen.

Schrappen

Motivering

Het bijwerken van verkoopbenamingen en aanduidingen van gearomatiseerde wijnproducten 
moet niet via gedelegeerde handelingen gebeuren, maar via de gewone wetgevingsprocedure, 
aangezien het om een essentieel onderdeel van deze verordening gaat.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de kwaliteit en de traceerbaarheid 
van de producten te waarborgen, kan de 
Commissie, door middel van gedelegeerde 
handelingen, vaststellen onder welke 
voorwaarden het productdossier 
aanvullende eisen als bedoeld in artikel 
11, lid 2, onder f), mag bevatten.

2. Om de kwaliteit en de traceerbaarheid 
van de producten te waarborgen, wordt de 
Commissie gemachtigd overeenkomstig 
artikel 35 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen

a) betreffende de in het productdossier te 
verstrekken informatie over het verband 
tussen het geografische gebied en het 
eindproduct;
b) ter vaststelling van de voorwaarden 
waaronder het productdossier 
aanvullende eisen als bedoeld in artikel 
11, lid 2, onder f), mag bevatten.

Motivering

De informatie in de productspecificatie over het verband tussen het geografische gebied en 
het eindproduct is vrij belangrijk voor de keuze die de consument maakt en moet daarom 
worden beschouwd als een niet-essentieel onderdeel van deze verordening dat via 
gedelegeerde handelingen moet worden geregeld.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de doeltreffendheid van de in dit 
hoofdstuk bedoelde controles te 
waarborgen, kan de Commissie, door 
middel van gedelegeerde handelingen, de 
nodige maatregelen betreffende de 
mededelingen van de marktdeelnemers aan 
de bevoegde autoriteiten vaststellen.

6. Om de doeltreffendheid van de in dit 
hoofdstuk bedoelde controles te 
waarborgen, wordt de Commissie
gemachtigd overeenkomstig artikel 35
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de mededelingen van de 
marktdeelnemers aan de bevoegde 
autoriteiten en betreffende de door de 
lidstaten uit te voeren controles en 
verificaties, inclusief tests.

Motivering

Controles en verificaties zijn belangrijk voor de bescherming van de belangen van 
producenten en consumenten en moeten daarom worden beschouwd als een niet-essentieel 
onderdeel van deze verordening dat via gedelegeerde handelingen moet worden geregeld. 

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in het productdossier te verstrekken 
informatie over het verband tussen het 
geografische gebied en het eindproduct;

Schrappen

Motivering

De informatie in de productspecificatie over het verband tussen het geografische gebied en 
het eindproduct is vrij belangrijk voor de keuze die de consument maakt en moet daarom 
worden beschouwd als een niet-essentieel onderdeel van deze verordening dat via 
gedelegeerde handelingen moet worden geregeld.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de door de lidstaten uit te voeren 
controles en verificaties, inclusief tests.

Schrappen

Motivering

Controles en verificaties zijn belangrijk voor de bescherming van de belangen van 
producenten en consumenten en moeten daarom worden beschouwd als een niet-essentieel 
onderdeel van deze verordening dat via gedelegeerde handelingen moet worden geregeld.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Gearomatiseerde wijn: (1) Gearomatiseerde wijn: 
Gearomatiseerde wijn waaraan geen
alcohol is toegevoegd.

Gearomatiseerde wijn waaraan al dan niet
alcohol is toegevoegd

Motivering

Eén verkoopbenaming volstaat: de aanduiding gearomatiseerde wijn moet zowel gelden voor 
gearomatiseerde wijn waaraan geen alcohol is toegevoegd als voor gearomatiseerde wijn 
waaraan wel alcohol is toegevoegd.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Gearomatiseerde versterkte wijn: Schrappen
Gearomatiseerde wijn waaraan alcohol is 
toegevoegd.
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Motivering

Eén verkoopbenaming volstaat: de aanduiding gearomatiseerde wijn moet zowel gelden voor 
gearomatiseerde wijn waaraan geen alcohol is toegevoegd als voor gearomatiseerde wijn 
waaraan alcohol is toegevoegd.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– die uitsluitend mag zijn verzoet door 
middel van karamel, sacharose, 
druivenmost, gerectificeerde 
geconcentreerde druivenmost en 
geconcentreerde druivenmost.

– die uitsluitend mag zijn verzoet door 
middel van in bijlage I, punt 2 genoemde 
producten.

Motivering

Het gebruik van in punt 2 van bijlage I genoemde producten moet worden toegestaan voor het 
verzoeten van vermout.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel B – punt 3 – tweede paragraaf

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De benaming "Sangria" moet vergezeld
gaan van de vermelding "geproduceerd in
…" gevolgd door de naam van de lidstaat 
van productie of een beperkter gebied, 
behalve indien de drank is geproduceerd 
in Spanje of Portugal.

Als de drank is bereid in een andere 
lidstaat dan Spanje of Portugal, mag de 
term "Sangria" worden gebruikt naast de 
verkoopbenaming "gearomatiseerde 
drank op basis van wijn", die vergezeld
moet gaan van de vermelding
"geproduceerd in ...", gevolgd door de 
naam van de lidstaat van productie of een 
beperkter gebied.

Motivering

Doel van dit amendement is de status quo van Verordening (EEG) nr. 1601/1991 in stand te 
houden. De term "sangría", die afkomstig is uit Spanje en Portugal, moet worden beschermd.

Amendement 21
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel B – punt 3 – derde paragraaf

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluitend indien de drank is bereid in 
Spanje of Portugal mag de benaming 
"Sangria" in de plaats treden van de
benaming "gearomatiseerde drank op basis 
van wijn".

Uitsluitend indien de drank is bereid in 
Spanje of Portugal mag de term "Sangria" 
in de plaats treden van de
verkoopbenaming "gearomatiseerde drank 
op basis van wijn".

Motivering

Het verschil tussen "verkoopbenaming", waartoe de vermelding "gearomatiseerde drank op 
basis van wijn" behoort, en de term "sangría" moet duidelijk worden.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel B – punt 4 – tweede paragraaf

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De benaming "Clarea" moet vergezeld 
gaan van de vermelding "geproduceerd in
…" gevolgd door de naam van de lidstaat 
van productie of een beperkter gebied, 
behalve indien de drank is geproduceerd 
in Spanje.

Wanneer de drank is bereid in een andere 
lidstaat dan Spanje, kan de term "Clarea"
worden gebruikt naast de 
verkoopbenaming "gearomatiseerde 
drank op basis van wijn". Het woord 
"Clarea" moet vergezeld gaan van de 
vermelding "geproduceerd in ..." gevolgd 
door de naam van de lidstaat van productie 
of een beperkter gebied.

Motivering

Doel van dit amendement is de status quo te behouden, rekening houdend met het feit dat de 
term "clarea" moet worden beschermd.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel B – punt 4 – derde paragraaf

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitsluitend indien de drank is bereid in Uitsluitend indien de drank is bereid in 
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Spanje mag de benaming "Clarea" in de 
plaats treden van de benaming 
"gearomatiseerde drank op basis van wijn".

Spanje mag de term "Clarea" in de plaats 
treden van de verkoopbenaming 
"gearomatiseerde drank op basis van wijn".

Motivering

Het verschil tussen "term" en "verkoopbenaming" moet duidelijk worden.
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