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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, beskrivelse, 
præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede 
vinprodukter
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0530),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0234/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
luxembourgske Deputeretkammer, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke 
overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 
7. december 20111,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Aromatiserede vinprodukter bør, 
såfremt de overholder de betingelser, som 
er fastsat af sektorforordningen om 
økologisk landbrug, have ret til at anføre 
den økologiske beskaffenhed af de 
anvendte varer;

Or. it

Begrundelse

Indtil der tages videre skridt vedrørende reguleringen af fremgangsmåder inden for økologisk 
vinfremstilling og med henblik på at lægge et grundlag for denne regulering, vil dette være en 
passende lejlighed til også at indføje aromatiserede vine i de lovgivningsmæssige rammer for 
økologisk produktion;

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Det er desuden nødvendigt med 
henblik på at undgå vildledning af 
forbrugerne at kunne anføre 
druesorternes navne, såfremt de anvendte 
vine opfylder de betingelser for retten til 
at anføre sådanne betegnelser, der er 
fastsat i Kommissionens forordning (EF) 
nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt 
angår beskyttede oprindelsesbetegnelser 
og beskyttede geografiske betegnelser, 
traditionelle benævnelser og mærkning og 
præsentation af visse vinavlsprodukter1;
_____________
1 EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60.
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Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med den forenkling, der indførtes med fusionsmarkedsordningen i 2008 
og som, for så vidt angår mærkning, fastsætter muligheden for også at angive druesorten for 
vine uden geografisk betegnelse, indføres en tilsvarende mulighed for aromatiserede 
vinprodukter på de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 607/2009.

Ændringsforslag 3

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, jf. betingelserne i 
bilag I. De klassificeres som følger:

Or. it

Begrundelse

Det må anses for nødvendigt at nævne alle de elementer, der indgår i fremstillingen af disse 
produkter (aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farvestoffer) med det 
formål at afstemme definitionsdelen med indholdet af bilag I og II. Endvidere er det vigtigt at 
anføre, at tilsætning af alkohol, hvad der er muligt for aromatiserede vine, derimod ikke er 
tilladt for andre produktkategorier, med undtagelse af dem, for hvilke denne mulighed 
eksplicit fremgår af definitionen i bilag II.

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvortil der kan være føjet alkohol eller 
farvestof, eller som kan være sødet, på de 
i bilag I fastsatte betingelser;

Or. it
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Begrundelse

Det må anses for nødvendigt at nævne alle de elementer, der indgår i fremstillingen af disse 
produkter (aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farvestoffer) med det 
formål at afstemme definitionsdelen med indholdet af bilag I og II. Endvidere er det vigtigt at 
anføre, at tilsætning af alkohol, hvad der er muligt for aromatiserede vine, derimod ikke er 
tilladt for andre produktkategorier, med undtagelse af dem, for hvilke denne mulighed 
eksplicit fremgår af definitionen i bilag II.

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvortil der kan være føjet farvestof, 
eller som kan være sødet, på de i bilag I 
fastsatte betingelser;

Or. it

Begrundelse

Det må anses for nødvendigt at nævne alle de elementer, der indgår i fremstillingen af disse 
produkter (aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farvestoffer) med det 
formål at afstemme definitionsdelen med indholdet af bilag I og II. Endvidere er det vigtigt at 
anføre, at tilsætning af alkohol, hvad der er muligt for aromatiserede vine, derimod ikke er 
tilladt for andre produktkategorier, med undtagelse af dem, for hvilke denne mulighed 
eksplicit fremgår af definitionen i bilag II.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) hvor der ikke er tilsat alkohol, 
medmindre andet fremgår af bilag II;

Or. it

Begrundelse

Det må anses for nødvendigt at nævne alle de elementer, der indgår i fremstillingen af disse 
produkter (aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farvestoffer) med det 
formål at afstemme definitionsdelen med indholdet af bilag I og II. Endvidere er det vigtigt at 
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anføre, at tilsætning af alkohol, hvad der er muligt for aromatiserede vine, derimod ikke er 
tilladt for andre produktkategorier, med undtagelse af dem, for hvilke denne mulighed 
eksplicit fremgår af definitionen i bilag II.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvortil der kan være føjet farvestof, 
eller som kan være sødet, på de i bilag I 
fastsatte betingelser;

Or. it

Begrundelse

Det må anses for nødvendigt at nævne alle de elementer, der indgår i fremstillingen af disse 
produkter (aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farvestoffer) med det 
formål at afstemme definitionsdelen med indholdet af bilag I og II. Endvidere er det vigtigt at 
anføre, at tilsætning af alkohol, hvad der er muligt for aromatiserede vine, derimod ikke er 
tilladt for andre produktkategorier, med undtagelse af dem, for hvilke denne mulighed 
eksplicit fremgår af definitionen i bilag II.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning 
Artikel 2 – nr. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvor der ikke er tilsat alkohol d) hvor der ikke er tilsat alkohol, 
medmindre andet fremgår af bilag II;

Or. it

Begrundelse

Det må anses for nødvendigt at nævne alle de elementer, der indgår i fremstillingen af disse 
produkter (aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farvestoffer) med det 
formål at afstemme definitionsdelen med indholdet af bilag I og II. Endvidere er det vigtigt at 
anføre, at tilsætning af alkohol, hvad der er muligt for aromatiserede vine, derimod ikke er 
tilladt for andre produktkategorier, med undtagelse af dem, for hvilke denne mulighed 
eksplicit fremgår af definitionen i bilag II.
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Ændringsforslag 9

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

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til den juridiske sammenhæng mellem bestemmelserne og bilagene er det 
nødvendigt atter at fastslå eksklusivitetsprincippet, i henhold til hvilket der inden for EU kun 
kan anvendes de betegnelser, der fremgår af bilag II. Denne opstilling gør det endvidere 
muligt at forbyde anvendelse af artsbetegnelser som varebetegnelser, hvad der giver 
forbrugerne garanti for korrekt information. 

Ændringsforslag 10

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. Aromatiserede vinprodukter, der 
overholder kravene til mere end én 
varebetegnelse, må kun anvende én 
tilsvarende varebetegnelse, medmindre 
andet fremgår af bilag I.

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til den juridiske sammenhæng mellem bestemmelserne og bilagene er det 
nødvendigt atter at anføre muligheden for særlige ordninger gældende for visse traditionelle 
produkter, såsom anvendelsen af flere forskellige betegnelser for samme produkt. Således 
fastsættes det for eksempel i bilag II for Sangria og Clarea, at betegnelsen "Sangria/Clarea" 
kun kan anvendes i stedet for betegnelsen "aromatiseret vinbaseret drikkevare" i forbindelse 
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med drikkevarer, der er fremstillet i Spanien eller Portugal(for Sangrias vedkommende) eller 
i Spanien (for Clareas vedkommende).

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning 
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fremstilling af økologiske 
aromatiserede vinprodukter er tilladt i 
overensstemmelse med artikel 6 og 19 i 
Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter1.
____________
1 EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1. 

Or. it

Begrundelse

Indtil der tages videre skridt vedrørende reguleringen af fremgangsmåder inden for økologisk 
vinfremstilling og med henblik på at lægge et grundlag for denne regulering, vil dette være en 
passende lejlighed til også at indføje aromatiserede vine i de lovgivningsmæssige rammer for 
økologisk produktion; 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning 
Artikel 5 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Druesortens eller -sorternes navne 
kan fremgå af de aromatiserede 
vinprodukter på betingelse af, at 
a) den anvendte vin opfylder betingelserne 
i artikel 63 i forordning (EF) 
nr. 607/2009, og
b) det drejer sig om vinavlsprodukter, der 
indgår i fremstillingen af de pågældende 
aromatiserede vinprodukter, med 
undtagelse af produkter anvendt til 
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forsødelse, jf. bestemmelserne i bilag I.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med den forenkling, der indførtes med fusionsmarkedsordningen i 2008 
og som, for så vidt angår mærkning, fastsætter muligheden for også at angive druesorten for 
vine uden geografisk betegnelse, indføres en tilsvarende mulighed for aromatiserede 
vinprodukter på de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 607/2009.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning 
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i denne 
forordning tillægges Kommissionen for 
en ubegrænset periode.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 9, i en periode på fem 
år fra den …*
________________
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. it

Begrundelse

Det foreslås, i overensstemmelse med den fælles markedsordning for vin, at delegationen af 
beføjelser til Kommissionen indskrænkes til en fastsat periode.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning 
Bilag II – punkt A – nr. 4 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– som kan være sødet på de i bilag I 
fastsatte betingelser.

Or. it



PR\891111DA.doc 13/16 PE480.816v01-00

DA

Begrundelse

Der skal tages hensyn til den udvikling, der er sket inden forsødelsesteknikker og 
-fremgangsmåder siden 1991. Forslaget til forordning inddrager de fremskridt, der knytter 
sig til udviklingen på det lovgivningsmæssige og tekniske område vedrørende reguleringen af 
sektoren; Den indføjede præcision har blot til formål at harmonisere indholdet af 
varebetegnelsen med det, der allerede er fastsat i bilag I. 

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning 
Bilag II – punkt A – nr. 6 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– som har et indhold af sukker udtrykt i 
invertsukker på over 200 g og et 
minimumsindhold af æggeblomme på 10 
g pr. liter færdigvare.

– som har et indhold af sukker udtrykt i 
invertsukker på over 200 g.

Or. it

Begrundelse

Ændringen er en tilpasning af definitionen i lyset af, at der på nuværende tidspunkt ikke 
findes en fyldestgørende metode til kolesterolanalyse, og skal være gældende, indtil der er 
fastsat en specifik metode. 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning 
Bilag II – punkt A – nr. 6 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– som er fremstillet ved, at blandingen 
tilsættes æggeblomme i en mængde af 
mindst 10 g pr. liter.

Or. it

Begrundelse

Ændringen er en tilpasning af definitionen i lyset af, at der på nuværende tidspunkt ikke 
findes en fyldestgørende metode til kolesterolanalyse, og skal være gældende, indtil der er 
fastsat en specifik metode. 
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BEGRUNDELSE

Aromatiserede vinprodukter er af stor betydning for forbrugere og producenter, såvel som for 
landbrugsfødevaresektoren i Den Europæiske Union generelt. De udgør en betydelig del af 
den europæiske vinsektor og skaber dermed et marked af overordentligt stort omfang, både 
hvad angår kvalitet og kvantitet, indadtil såvel som udadtil. Unionen skriver sig for omkring 
90 % af produktionen af aromatiserede vinprodukter på verdensplan (ca. tre mio. hektoliter 
pr. år), og der findes i en række medlemsstater dybt forankrede traditionelle 
fremstillingsmetoder, navnlig i den centrale del af kontinentet, men tillige i nord og øst.

Baggrunden for den foreslåede lovgivning

Forslaget til forordning indgår i en EU-lovgivningsmæssig ramme, hvis grundlæggende 
element der ikke kan herske tvivl om: reformen af vinsektor-politikken. I forbindelse med 
forenklingen af den fælles landbrugspolitik og sideløbende med udarbejdelsen og vedtagelsen 
af fusionsmarkedsordningen (Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007), der erstatter 21 fælles 
markedsordninger for diverse landbrugssektorer og opstiller fælles normer for forvaltningen 
af landbrugsmarkeder, for markedsføring af landbrugsvarer såvel som for import og eksport i 
forhold til EU, har Rådet forhandlet sig frem til en reform af politikken for vinsektoren 
(Rådets forordning (EF) nr. 479/2008), der fremover vil være en integreret del af 
fusionsmarkedsordningen.

Reformen fra 2008 fastsætter måden at styre vinmarkedet på i EU. Den har til formål at 
muliggøre en hurtig omstrukturering af sektoren gennem en gradvis afvikling af de 
ineffektive og dyre interventionsforanstaltninger og en omlægning af udgifterne, således at de 
i højere grad tilgodeser forbrugernes efterspørgsel og at EU-produceret vin bliver mere 
konkurrencedygtig. 

Formålet med Kommissionens forslag

Kommissionen agter med dette forslag at opdatere 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. 

Forslaget tager udgangspunkt i artikel 43, stk. 2, og artikel 114 i TEUF og opstiller 
bestemmelser vedrørende definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af 
geografiske betegnelser for disse produkter; det omhandler samtlige aromatiserede 
vinprodukter, der markedsføres i EU, uanset om de er produceret i en medlemsstat eller i et 
tredjeland eller er produceret inden for Unionen med henblik på eksport.

Hovedformålene med forslaget er at forbedre EU-lovgivningens anvendelighed og klarhed 
vedrørende aromatiserede vinprodukter og at indføre en politik for en bestemt kvalitet for 
disse produkter. Visse varebetegnelser opdateres i lyset af, at det er muligt at forøge 
vinindholdet i stedet for direkte at tilsætte alkohol, således at forbrugeren bliver korrekt 
informeret og definitionerne tilpasses de tekniske fremskridt. De nugældende bestemmelser 
om geografiske betegnelser vil blive afstemt efter bestemmelserne i aftalen om 
handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen), der er 
indgået i Verdenshandelsorganisationens regi. 
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Et andet formål er tilpasningen til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF). Disse formål, principper og de øvrige elementer, der er essentielle for definition, 
beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for 
aromatiserede vinprodukter fastsættes af lovgivningsmyndigheden, mens Kommissionen skal 
sættes i stand til via delegerede retsakter (i henhold til artikel 290 i TEUF) at indføre 
bestemmelser vedrørende fremstillingsprocesser, analysemetoder, nødvendige modifikationer 
af definitionerne, krav, restriktioner, varebetegnelser, beskrivelser samt de fornødne regler for 
geografiske betegnelser. Derudover vil lovgivningsmyndigheden tillægge Kommissionen 
beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter (i henhold til artikel 291, stk. 2, i TEUF), 
specielt hvad angår den ensartede anvendelse af reglerne for aromatiserede vinprodukter 
vedrørende geografiske betegnelser, administrativ og stedlig kontrol og udveksling af 
oplysninger. 

Forslaget ændrer ikke de eksisterende bestemmelsers anvendelsesområde for sektoren, idet 
den udgør en tilpasning til forpligtelser, som EU allerede har påtaget sig. 

Ordførerens holdning

Ordføreren er positivt stemt over for de essentielle elementer i Kommissionen forslag, især 
målene om forenkling og forbedring. 

Forslaget til forordning forenkler og opdaterer forordning (EØF) nr. 1601/91, der for 
nuværende udgør den gældende regulering af aromatiserede vinavlsprodukter, og som under 
indtryk af den tekniske udvikling og forbrugernes til stadighed fornyende efterspørgsel skal 
ophæves og erstattes af en ny tekst. Ordføreren tilslutter sig helt og fuldt Kommissionens 
tiltag, der har til hensigt at modernisere en ordning, som hidtil har kunnet sikre et 
velfungerende marked for aromatiserede vine, men som dog skal tilpasses udviklingen på det 
pågældende lovgivningsområde.

Ordføreren er tilhænger af den generelle tilgang, hvorved det i selve lovteksten drejer sig om 
at indarbejde en harmonisering af den pågældende forordning med udviklingen på 
lovgivningsområdet, der går i retning af en kvalitetspolitik for vinavl, at tilpasse forordningen 
til reglerne i fusionsmarkedsordningen og at afstemme den efter TEUF. 

Forslaget til forordning berører tillige foranstaltninger vedrørende beskrivelse, præsentation 
og mærkning af aromatiserede vinprodukter og sammenstilles derved med de nye normer for 
oplysning til forbrugerne om fødevarer (forordning (EU) nr. 1169/2011). Eftersom det 
foreliggende forslag til forordning indgår i en lovgivningsmæssig sammenhæng, hvor disse 
normer allerede er gældende, har ordføreren valgt at anlægge en generel tilgang, der tager 
sigte på at støtte harmoniseringen af forslaget med den omtalte forordning.

Disse hensyn ligger til grund for visse af de foreslåede ændringer. 

Eksempelvis indføres der i tråd med den forenkling, der anlagdes med 
fusionsmarkedsordningen i 2008 og som, for så vidt angår mærkning, også tillader angivelse 
af druesort for vine uden geografisk betegnelse, en tilsvarende mulighed for aromatiserede 
vinprodukter, på de betingelser der er fastsat i forordning (EF) nr. 607/2009. 

Desuden har ordføreren anset det for nødvendigt at tydeliggøre muligheden for, at der på 
aromatiserede vinprodukter kan anføres omtale af den økologiske beskaffenhed af de 



PE480.816v01-00 16/16 PR\891111DA.doc

DA

anvendte produkter. Ordføreren er nemlig af den opfattelse, at denne ændring vil gøre et 
gavnligt indtryk i forbindelse med opstillingen af den fremtidige lovgivning om økologiske
fremgangsmåder ved fremstilling af vin.

Derudover er ordføreren overbevist om, at det er formålstjenligt at afpasse retsaktens 
bestemmelser med indholdet af det respektive indhold af bilag I (tekniske definitioner, krav 
og begrænsninger) og II (varebetegnelser for og beskrivelser af aromatiserede vinprodukter) 
og han har derfor tilføjet en række tekniske modifikationer. Han finder det i denne forbindelse 
nødvendigt at opregne alle de elementer, der indgår i fremstillingen af de pågældende 
produkter: aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farvestoffer. For så 
vidt angår varebetegnelserne er det endvidere nødvendigt at gentage, at 
eksklusivitetsprincippet finder anvendelse, hvilket vil sige, at der inden for EU kun kan 
anvendes de betegnelser, der fremgår af bilag II. Denne opstilling gør det endda muligt at 
forbyde anvendelse af artsbetegnelser som varebetegnelser, hvad der giver forbrugerne 
garanti for korrekt information. Af hensyn til den juridiske sikkerhed er der ligeledes indføjet 
den mulighed at anvende særlige regler for visse traditionelle produkter, såsom at anvende 
flere varebetegnelser for samme produkt. 

Det er også hensigtsmæssigt at ændre bilagene i tråd med den tekniske og reguleringsmæssige 
udvikling, der er sket på området. Konkret drejer det sig om i overensstemmelse med den 
udvikling, der er sket inden for forsødelsesteknik og -fremgangsmåder siden 1991, at udvide 
listen over tilladte forsødelsesfremgangsmåder for vermouth – der skal bringes i 
overensstemmelse med dem, der allerede fremgår af bilag I – og om at ændre definitionen af 
æg-aromatiseret vin i håbet om at kunne tilpasse denne, så der tages højde for manglen på en 
specifik metode til kolesterolbestemmelse.

Med henblik på at opfylde et af hovedformålene, nemlig at tilpasse forordningen til 
bestemmelserne i TEUF, opstiller forslaget de betingelser, der skal gælde for delegation af 
beføjelser til Kommissionen. Ordføreren bifalder den konsekvente tilgang, hvorved teksten 
tilpasses det retlige grundlag, men har dog indføjet en modifikation i den hensigt at 
indskrænke delegationen af beføjelser til en tidsbegrænset periode. Det kan efterfølgende 
overvejes, om der skal foretages en mere udførlig fastsættelse af disse beføjelser med henblik 
på i større grad at inddrage europæiske branchedelegationer i vedtagelsen af de pågældende 
retsakter. 

Endelig skal kapitlet om geografiske betegnelser behandles. Som nævnt indgår dette i 
forslagets mål om at fastsætte kriterier for anerkendelse af geografiske betegnelser. I 
overensstemmelse med det regelsæt, der allerede er opstillet for vinavlsprodukter, fastsætter 
forslaget for så vidt særlige regler for aromatiserede produkter i det omfang, at disse 
produkter ikke hører ind under anvendelsesområdet for forordningen om kvalitetsordninger 
for landbrugsprodukter, fusionsmarkedsordningen eller forordningen om spiritusholdige 
drikkevarer. Ordføreren tilslutter sig Kommissionens hensigt og formål og støtter det juridiske 
krav om, at der også for forarbejdede produkters vedkommende skal opstilles en fuldstændig 
og supplerende ramme på området geografiske betegnelser.


