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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van 
geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0530),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 43, lid 2, en 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0234/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol (nr. 2) betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door het 
Luxemburgse parlement, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van 
wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 7 december 20111,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Bij gearomatiseerde 
wijnbouwproducten die voldoen aan de 
voorwaarden van de horizontale 
reglementering inzake biologische 
landbouw moet de biologische aard van 
de gebruikte producten kunnen worden 
aangegeven.

Or. it

Motivering

In de aanloop naar de binnenkort te introduceren maatregelen ter reglementering van de 
oenologische procedés voor de productie van biologische wijnen en om daarvoor alvast de 
grondslagen te kunnen leggen, lijkt het opportuun om ook voor gearomatiseerde 
wijnbouwproducten nu al te verwijzen naar het rechtskader voor biologische producten. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Tevens moeten – om misleiding 
van de consument te voorkomen – de 
namen van de respectieve 
wijndruivenrassen kunnen worden 
vermeld wanneer de gebruikte wijnen 
voldoen aan de voorwaarden van 
Verordening (EG) nr. 607/2009 van de 
Commissie van 14 juli 2009 tot 
vaststelling van uitvoeringsbepalingen 
voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van 
de Raad wat betreft beschermde 
oorsprongsbenamingen en geografische 
aanduidingen, traditionele aanduidingen, 
etikettering en presentatie van bepaalde 
wijnbouwproducten1 om voor deze 
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vermelding in aanmerking te komen.
_____________
1 PB L 193 van 24.7.2009, blz. 60.

Or. it

Motivering

Conform de vereenvoudigingen die zijn doorgevoerd in aansluiting op de in 2008 
geïntroduceerde GMO, die met betrekking tot de etikettering voorzag in de mogelijkheid om 
voor EU-wijnen zonder geografische aanduiding het druivenras te vermelden, wordt deze 
mogelijkheid hierbij ook ingevoerd voor gearomatiseerde wijnbouwproducten, onder 
inachtneming van de voorwaarden van Verordening 607/2009 tot vaststelling van bepalingen 
ter uitvoering van Verordening (EG) n. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde 
oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering 
en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten wat betreft de oorsprongsbenamingen en 
beschermde geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie 
van bepaalde wijnbouwproducten.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – lid 1, inleidende zin

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. 799 definitief 
aangepaste integrale GMO] die zijn 
gearomatiseerd overeenkomstig de 
voorwaarden van bijlage I. Ze worden als 
volgt ingedeeld:

Or. it

Motivering

Er moet melding worden gemaakt van alle bestanddelen die aan de verwerking tot 
gearomatiseerde wijnbouwproducten te pas komen (smaakstoffen, eventuele toevoeging van 
alcohol, zoetstoffen en kleurstoffen), teneinde de tekst van de definities af te stemmen op die 
van bijlage I respectievelijk bijlage II. Tevens moet duidelijk worden aangegeven dat aan 
gearomatiseerde wijnen eventueel alcohol mag worden toegevoegd, hetgeen niet is toegestaan 
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voor de andere productcategorieën, met uitzondering van de producten die specifiek worden 
gedefinieerd in bijlage II.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 - lid 2 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) waaraan alcohol en/of kleurstoffen 
kunnen worden toegevoegd en/of die 
kunnen worden verzoet overeenkomstig 
de voorwaarden van bijlage I;

Or. it

Motivering

Er moet melding worden gemaakt van alle bestanddelen die aan de verwerking tot 
gearomatiseerde wijnbouwproducten te pas komen (smaakstoffen, eventuele toevoeging van 
alcohol, zoetstoffen en kleurstoffen), teneinde de tekst van de definities af te stemmen op die 
van bijlage I respectievelijk bijlage II. Tevens moet duidelijk worden aangegeven dat aan 
gearomatiseerde wijnen eventueel alcohol mag worden toegevoegd, hetgeen niet is toegestaan 
voor de andere productcategorieën, met uitzondering van de producten die specifiek worden 
gedefinieerd in bijlage II.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 - lid 3 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) waaraan alcohol en/of kleurstoffen 
kunnen worden toegevoegd en/of die 
kunnen worden verzoet overeenkomstig 
de voorwaarden van bijlage I;

Or. it

Motivering

Er moet melding worden gemaakt van alle bestanddelen die aan de verwerking tot 
gearomatiseerde wijnbouwproducten te pas komen (smaakstoffen, eventuele toevoeging van 
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alcohol, zoetstoffen en kleurstoffen), teneinde de tekst van de definities af te stemmen op die 
van bijlage I respectievelijk bijlage II. Tevens moet duidelijk worden aangegeven dat aan 
gearomatiseerde wijnen eventueel alcohol mag worden toegevoegd, hetgeen niet is toegestaan 
voor de andere productcategorieën, met uitzondering van de producten die specifiek worden 
gedefinieerd in bijlage II.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – lid 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;

Or. it

Motivering

Er moet melding worden gemaakt van alle bestanddelen die aan de verwerking tot 
gearomatiseerde wijnbouwproducten te pas komen (smaakstoffen, eventuele toevoeging van 
alcohol, zoetstoffen en kleurstoffen), teneinde de tekst van de definities af te stemmen op die 
van bijlage I respectievelijk bijlage II. Tevens moet duidelijk worden aangegeven dat aan 
gearomatiseerde wijnen eventueel alcohol mag worden toegevoegd, hetgeen niet is toegestaan 
voor de andere productcategorieën, met uitzondering van de producten die specifiek worden 
gedefinieerd in bijlage II.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 - lid 4 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) waaraan kleurstoffen kunnen 
worden toegevoegd en/of die kunnen 
worden verzoet overeenkomstig de 
voorwaarden van bijlage I;

Or. it

Motivering

Er moet melding worden gemaakt van alle bestanddelen die aan de verwerking tot 
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gearomatiseerde wijnbouwproducten te pas komen (smaakstoffen, eventuele toevoeging van 
alcohol, zoetstoffen en kleurstoffen), teneinde de tekst van de definities af te stemmen op die 
van bijlage I respectievelijk bijlage II. Tevens moet duidelijk worden aangegeven dat aan 
gearomatiseerde wijnen eventueel alcohol mag worden toegevoegd, hetgeen niet is toegestaan 
voor de andere productcategorieën, met uitzondering van de producten die specifiek worden 
gedefinieerd in bijlage II.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) waaraan geen alcohol is toegevoegd; d) waaraan geen alcohol is toegevoegd, 
tenzij in bijlage II anders is bepaald;

Or. it

Motivering

Er moet melding worden gemaakt van alle bestanddelen die aan de verwerking tot 
gearomatiseerde wijnbouwproducten te pas komen (smaakstoffen, eventuele toevoeging van 
alcohol, zoetstoffen en kleurstoffen), teneinde de tekst van de definities af te stemmen op die 
van bijlage I respectievelijk bijlage II. Tevens moet duidelijk worden aangegeven dat aan 
gearomatiseerde wijnen eventueel alcohol mag worden toegevoegd, hetgeen niet is toegestaan 
voor de andere productcategorieën, met uitzondering van de producten die specifiek worden 
gedefinieerd in bijlage II.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening 
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de Unie worden de 
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.

1. In de Unie worden alleen de 
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.
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Or. it

Motivering

Ter wille van de juridische consistentie tussen de tekst en de bijlagen moet nadrukkelijk 
worden gespecificeerd dat in de Unie uitsluitend de benamingen mogen worden gebruikt die 
zijn vermeld in bijlage II. Aldus kan worden gegarandeerd dat soortnamen niet als 
verkoopbenamingen kunnen worden gebruikt, zodat adequate voorlichting van de consument 
gewaarborgd is

Amendement 10

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.

Or. it

Motivering

Ter wille van de juridische consistentie tussen de tekst en de bijlagen moet nogmaals worden 
gewezen op de reeds eerder vermelde mogelijkheid tot toepassing van bijzondere bepalingen 
zoals het gebruik van meer dan één verkoopbenaming voor hetzelfde product op bepaalde 
traditionele producten.  Zo wordt bijvoorbeeld in bijlage II met betrekking tot Sangria en 
Clarea gestipuleerd dat de benaming "Sangria/Clarea" alleen in de plaats mag treden van de 
benaming "gearomatiseerde drank op basis van wijn" indien de drank is bereid in Spanje of 
Portugal (voor Sangria) dan wel in Spanje (voor Clarea).

Amendement 11

Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De productie van gearomatiseerde 
biologische wijnbouwproducten is 
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toegestaan overeenkomstig de artikelen 6 
en 19 van Verordening (EG) nr. 834/2007 
van 28 juni 2007 inzake de biologische 
productie en etikettering van biologische 
producten1.
____________
1 PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1. 

Or. it

Motivering

In de aanloop naar de binnenkort te introduceren maatregelen ter reglementering van de 
oenologische procedés voor de productie van biologische wijnen en om daarvoor alvast de 
grondslagen te kunnen leggen, lijkt het opportuun om ook voor gearomatiseerde 
wijnbouwproducten nu al te verwijzen naar het rechtskader voor biologische producten.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Voor gearomatiseerde producten 
kan/kunnen de naam/namen van de 
gebruikte wijndruivenrassen worden 
vermeld indien de gebruikte wijnen:
a) voldoen aan de voorwaarden van 
artikel 63 van Verordening (EG) 
607/2009; en
b) de wijnbouwproducten zijn die worden 
gebruikt bij de bereiding van deze 
gearomatiseerde wijnbouwproducten, met 
uitzondering van producten voor 
verzoeting, zoals bepaald in bijlage I.

Or. it

Motivering

Conform de vereenvoudigingen die zijn doorgevoerd in aansluiting op de in 2008 
geïntroduceerde GMO, die met betrekking tot de etikettering voorzag in de mogelijkheid om 
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voor EU-wijnen zonder geografische aanduiding het druivenras te vermelden, wordt deze 
mogelijkheid hierbij ook ingevoerd voor gearomatiseerde wijnbouwproducten, onder 
inachtneming van de voorwaarden van Verordening 607/2009 tot vaststelling van bepalingen 
ter uitvoering van Verordening (EG) n. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde 
oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering 
en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten wat betreft de oorsprongsbenamingen en 
beschermde geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie 
van bepaalde wijnbouwproducten.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening 
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in deze verordening bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt voor 
onbepaalde tijd aan de Commissie 
verleend.

2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen in de zin van de 
artikelen 9 en 29 wordt met ingang van ... 
* aan de Commissie verleend voor een 
periode van vijf jaar.
________________

*PB: datum van inwerkingtreding van 
deze verordening invoegen.

Or. it

Motivering

Conform de bepalingen van de GMO voor wijn wordt tevens voorgesteld de aan de 
Commissie verleende bevoegdheidsdelegatie tot een bepaalde termijn te beperken.

Amendement 14

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 onder de in bijlage I 
bepaalde voorwaarden mag zijn verzoet.
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Or. it

Motivering

Er dient rekening te worden gehouden met de ontwikkelingen die zich sinds 1991 hebben 
voltrokken op het gebied van verzoetingstechnieken en -procedés. Het onderhavige 
verordeningsvoorstel doet recht aan de regelgevings- en bedrijfstechnische ontwikkelingen 
die zich in deze sector hebben voorgedaan, en met de aangebrachte precisering wordt niets 
anders beoogd dan de definitie van de verkoopsbenaming aan te passen aan hetgeen al in 
bijlage I is gespecificeerd. 

Amendement 15

Voorstel voor een verordening 
Bijlage II – deel A – punt 6 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– met een gehalte aan suikers uitgedrukt in 
invertsuiker van meer dan 200 gram en met 
een gehalte aan eigeel van ten minste 10 
gram per liter eindproduct.

– met een gehalte aan suikers uitgedrukt in 
invertsuiker van meer dan 200 gram.

Or. it

Motivering

De in de tekst aangebrachte wijziging strekt tot aanpassing van de definitie aan het feit dat er 
op dit gebied nog geen adequate analysemethode ter bepaling van het cholesterolgehalte 
bestaat en om aan te geven dat er nog aan een specifieke analysemethode wordt gewerkt.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening 
Bijlage II – deel A – punt 6 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- bij de mengselbereiding waarvan een 
hoeveelheid eigeel van minimaal 10 gram 
per liter is gebruikt.

Or. it
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Motivering

De in de tekst aangebrachte wijziging strekt tot aanpassing van de definitie aan het feit dat er 
op dit gebied nog geen adequate analysemethode ter bepaling van het cholesterolgehalte 
bestaat en om aan te geven dat er nog aan een specifieke analysemethode wordt gewerkt.
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TOELICHTING

Gearomatiseerde wijnbouwproducten zijn belangrijk voor zowel consumenten als 
producenten en voor de landbouwsector in de Unie in het algemeen. Zij vertegenwoordigen 
een aanzienlijk deel van de Europese wijnbouwsector en nemen in termen van kwaliteit en 
kwantiteit een zeer belangrijk marktaandeel voor hun rekening, zowel nationaal als 
internationaal. De EU is goed voor ongeveer 90% van de wereldproductie van 
gearomatiseerde wijnbouwproducten (ca. 3 miljoen hectoliter per jaar), en er zijn tal van 
lidstaten die dit soort traditionele producten maken, vooral in het centrum en het zuiden, maar 
ook in het noorden en oosten van het continent.

Wetgevingssituatie in de EU

Het onderhavige verordeningsvoorstel past in de context van het Europese wetgevingskader 
voor de wijnbouwsector, en kan dan ook niet los worden gezien van een essentieel element 
daarvan, namelijk de hervorming van het wijnbouwbeleid. In het kader van de 
vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en parallel aan de 
onderhandelingen over en de vaststelling van de integrale GMO-verordening (Verordening 
(EG) nr. 1234/2007) – die in de plaats is gekomen van de 21 bestaande gemeenschappelijke 
marktordeningen (GMO's) voor de respectieve landbouwsectoren en voorziet in 
gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van de landbouwmarkten, voor de afzet 
van landbouwproducten voor de export en import uit en naar de EU – heeft de Raad een 
hervorming in de wijnsector doorgevoerd (Verordening (EG) Nr. 479 / 2008), die inmiddels 
volledig is verwerkt in de integrale GMO-verordening.
De in 2008 doorgevoerde hervorming strekt tot reorganisatie van het beheer van de wijnmarkt 
van de EU. Zij heeft ten doel een snelle herstructurering van de sector mogelijk te maken 
middels de geleidelijke opheffing van ineffectieve en kostbare steunmaatregelen en door 
heroriëntering van de uitgaven om zo goed mogelijk te voldoen aan de vraag van de 
consument en om Europese wijnen een sterkere concurrentiepositie te bezorgen.  

Doel van het Commissievoorstel

Het verordeningsvoorstel van de Commissie strekt tot actualisering van Verordening (EEG) 
1601/91 tot vaststelling van algemene voorschriften inzake de definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en 
gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten. 

Het verordeningsvoorstel, dat gebaseerd is op de artikelen 43, lid 2, en 114 van het VWEU, 
stelt regels vast voor de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de etikettering van 
gearomatiseerde wijnbouwproducten, alsmede voor de bescherming van de geografische 
aanduidingen voor deze producten, en is van toepassing op alle gearomatiseerde 
wijnbouwproducten die tot de EU-markt zijn toegelaten, ongeacht of zij in de lidstaten dan 
wel in derde landen zijn geproduceerd, alsook op in de Unie geproduceerde 
wijnbouwproducten die voor de export zijn bestemd.

Met het voorstel wordt vooral beoogd de toepasbaarheid en de duidelijkheid van de EU-
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wetgeving inzake gearomatiseerde wijnbouwproducten te verbeteren en een duidelijk 
omschreven kwaliteitsbeleid voor deze producten te introduceren. Bepaalde 
verkoopbenamingen zullen in dier voege worden geactualiseerd dat het wijngehalte kan 
worden verhoogd in plaats van direct alcohol toe te voegen, om er aldus voor te zorgen dat de 
consument naar behoren wordt geïnformeerd en de gebruikte definities aan de technische 
ontwikkelingen worden aangepast. De bestaande regels voor geografische aanduidingen 
zullen worden aangepast aan de in het kader van de WTO gesloten Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS). 

Een ander doel bestaat erin de regelgeving af te stemmen op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). De doelstellingen, beginselen en andere essentiële 
elementen met betrekking tot de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering 
en de bescherming van geografische aanduidingen voor gearomatiseerde wijnbouwproducten 
worden door de wetgever bepaald en de Commissie moet normaliter in staat zijn om door 
middel van gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU) de productieprocedés, de 
analysemethoden, de nodige wijzigingen in de definities, eisen, beperkingen, 
verkoopbenamingen en beschrijvingen, alsmede de nodige voorschriften met betrekking tot 
geografische aanduidingen vast te stellen.  Daarnaast moet de wetgever de Commissie de 
bevoegdheid toekennen om uitvoeringshandelingen (artikel 291, lid 2 VWEU) vast te stellen, 
inzonderheid wat betreft de toepassing van uniforme voorschriften voor gearomatiseerde 
wijnbouwproducten met betrekking tot geografische aanduidingen, administratieve en fysieke 
controles en uitwisseling van informatie 

Het voorstel verandert niets aan de werkingssfeer van de bestaande normen voor de sector, 
maar resulteert in een aanpassing aan de verplichtingen die reeds op de Unie rusten. 

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur staat positief tegenover de essentiële elementen van het voorstel van de 
Commissie, en steunt met name de nagestreefde vereenvoudiging en verbetering van de 
regelgeving.

Het verordeningsvoorstel strekt tot vereenvoudiging en actualisering van Verordening (EEG) 
n. 1601/91, die de thans vigerende regeling behelst met betrekking tot gearomatiseerde 
wijnbouwproducten, en die met het oog op de technologische innovatie en de voortdurend 
wisselende verwachtingen van de consument wordt ingetrokken en vervangen door een 
nieuwe tekst. De rapporteur is dan ook voorstander van een dergelijke ingreep door de 
Commissie met het oog op de modernisering van een regulering die tot nu toe garant heeft 
gestaan voor de goede werking van de markt voor dit soort producten, maar die inmiddels 
ook toe is aan aanpassing aan de nieuwe regelgevingscontext.

De rapporteur onderschrijft de algehele opzet van de tekst, die ten doel heeft de 
desbetreffende regelgeving aan te passen aan de normatieve ontwikkelingen ten aanzien van 
het kwaliteitsbeleid voor wijn en aan de WTO-regels en om te bewerkstelligen dat zij ook in 
overeenstemming is met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

Tevens moet het verordeningsvoorstel, aangezien het ook maatregelen omvat met betrekking 
tot de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de etikettering van wijnbouwproducten, ook 
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worden afgewogen tegen de nieuwe regels inzake de verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten (Verordening (EU) nr. 1169/2011). Aangezien het verordeningsvoorstel deel 
uitmaakt van een wetgevingskader waarop deze regels al van toepassing zijn, onderschrijft de 
rapporteur de algemene strategie om een en ander af te stemmen op de verordening inzake de 
verstrekking van voedselinformatie aan de consument. 

Een aantal amendementen zijn op deze conceptie gebaseerd. 

Conform de vereenvoudigingen die zijn doorgevoerd in aansluiting op de in 2008 
geïntroduceerde GMO bijvoorbeeld, die met betrekking tot de etikettering voorzag in de 
mogelijkheid om voor EU-wijnen zonder geografische aanduiding het druivenras te 
vermelden, verlangt de rapporteur dat deze mogelijkheid ook kan worden ingevoerd voor 
gearomatiseerde wijnbouwproducten, onder inachtneming van de voorwaarden van 
Verordening (EG) 607/2009. 

Daarnaast acht de rapporteur het noodzakelijk om in de tekst duidelijk melding te maken van 
de mogelijkheid om voor gearomatiseerde wijnbouwproducten te verwijzen naar de 
biologische aard van de gebruikte producten. Volgens de rapporteur zou amendering in die 
zin een positief effect hebben op de toekomstige regelgeving inzake oenologische procedés 
voor biologische wijnen.

Daarnaast heeft de rapporteur het – in de overtuiging dat de tekst ook inhoudelijk zou moeten 
worden afgestemd op respectievelijk bijlage I (technische definities, eisen en beperkingen) en 
bijlage II (verkoopbenamingen en benamingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten) –
wenselijk geacht een aantal technische wijzigingen aan te brengen. Een en ander bracht met 
zich mee dat alle voor de verwerking van gearomatiseerde wijnbouwproducten kenmerkende 
elementen in de tekst moesten worden vermeld: aromastoffen, alsmede de eventuele 
toevoeging van alcohol, zoet- en kleurstoffen; tevens moest met betrekking tot de 
verkoopbenamingen ook nadrukkelijk worden gespecificeerd dat in de EU uitsluitend de 
benamingen mogen worden gebruikt die zijn vermeld in bijlage II. Aldus kan worden 
gegarandeerd dat soortnamen niet als verkoopbenamingen kunnen worden gebruikt, zodat 
adequate voorlichting van de consument gewaarborgd is. Ter wille van de juridische 
consistentie moest in de tekst worden gewezen op de mogelijkheid tot toepassing op bepaalde 
traditionele producten van bijzondere bepalingen zoals het gebruik van meer dan één 
verkoopbenaming voor hetzelfde product.  

In aansluiting op de ontwikkelingen die zich op technologisch en regelgevingsgebied in deze 
sfeer hebben voltrokken, leek het bovendien noodzakelijk ook de bijlagen aan te passen. 
Specifiek moest daarbij worden gedacht aan uitbreiding – conform de ontwikkelingen die zich 
sinds 1991 hebben voltrokken op het gebied van verzoetingstechnieken en -procedés – van de 
lijst van procedés voor het verzoeten van Vermout, zodat deze kunnen worden 
geharmoniseerd met de reeds in bijlage I vermelde procedés, en aan aanpassing van de 
definitie van met eigeel gearomatiseerde wijnen, die is geamendeerd bij gebrek aan een 
specifieke analysemethode ter bepaling van het cholesterolgehalte.

Om tegemoet te komen aan een van de voornaamste doelstellingen van het voorstel, namelijk 
om de verordening op één lijn te brengen met de bepalingen van het VWEU, voorziet de tekst 
bovendien in een reeks verwijzingen naar de aan de Europese Commissie toegekende 
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delegatiebevoegdheden. De rapporteur is het er weliswaar mee eens dat moet worden getracht 
de tekst zoveel mogelijk in lijn te brengen met de rechtsgrondslag, maar heeft de tekst 
niettemin in dier voege aangepast dat als voorwaarde wordt gesteld dat deze 
delegatiebevoegdheid hoe dan ook in de tijd wordt beperkt. Blijft nog de vraag in hoeverre 
deze bevoegdheden eventueel nauwer kunnen worden omschreven, in die zin dat aan de 
vaststelling van de bewuste rechtshandelingen meer Europese bevoegdheidsdelegaties te pas 
komen. 

Ten slotte nog een enkele opmerking over het aspect geografische aanduidingen. Zoals 
hierboven reeds is vermeld, heeft het voorstel o.a. ten doel criteria vast te stellen voor de 
erkenning van geografische aanduidingen. Het voorstel voorziet namelijk, conform de 
regeling die al bestaat voor wijnbouwproducten, in specifieke voorschriften voor 
gearomatiseerde producten, voor zover deze niet onder de toepassing vallen van de 
verordening inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten, de GMO of de verordening 
inzake gedistilleerde dranken. De rapporteur steunt de intentie en de doelstellingen van de 
Commissie met betrekking tot de juridische noodzaak om ook voor verwerkte producten een 
aanvullend en volledig rechtskader te creëren voor wat betreft geografische aanduidingen.


