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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Såfremt aromatiserede vinprodukter 

lever op til kravene i henhold til Rådets 

forordning (EF) 834/2007 af 28. juni 

2007 om økologisk produktion og 

mærkning af økologiske produkter
1
, bør 

det være tilladt at angive, at de anvendte 

produkter er økologiske, 

 1
 EFT L 189 af 20.7.2007, s. 1.  

Begrundelse 

Mens man venter på den fremtidige udvikling inden for reguleringen af ønologiske metoder for 
økologisk vinfremstilling, og med henblik på at etablere et grundlag for en sådan regulering 
allerede på nuværende tidspunkt, bør de retlige rammer for økologisk produktion også nævnes i 
forbindelse med aromatiserede vinprodukter.  
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Ændringsforslag  2 

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 aromatiseret i 

overensstemmelse med de i bilag I 

fastsatte krav. De klassificeres som følger: 

Begrundelse 

Det er vigtigt at nævne alle aspekter af fremstillingen af aromatiserede vinprodukter 
(aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farve) for at bringe ordlyden af 
definitionerne i overensstemmelse med det respektive indhold af bilag I og II. Endelig bør det 
nævnes, at tilsætning af alkohol er tilladt for aromatiserede vine, men ikke for andre 
produktkategorier, bortset fra dem, for hvilke der er indført en særlig undtagelse i de i bilag II 
fastsatte definitioner.  
 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning  

Artikel 2 – nr. 2 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) som kan være tilsat alkohol og/eller 

farvestoffer og/eller sødestoffer på de i 

bilag I fastsatte betingelser 

Begrundelse 

Det er vigtigt at nævne alle aspekter af fremstillingen af aromatiserede vinprodukter 
(aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farve) for at bringe ordlyden af 
definitionerne i overensstemmelse med det respektive indhold af bilag I og II. Endelig bør det 
nævnes, at tilsætning af alkohol er tilladt for aromatiserede vine, men ikke for andre 
produktkategorier, bortset fra dem, for hvilke der er indført en særlig undtagelse i de i bilag II 
fastsatte definitioner. 
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Ændringsforslag  4 

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 er vigtigt at nævne alle aspekter af fremstillingen af aromatiserede vinprodukter 
(aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farve) for at bringe ordlyden af 
definitionerne i overensstemmelse med det respektive indhold af bilag I og II. Endelig bør det 
nævnes, at tilsætning af alkohol er tilladt for aromatiserede vine, men ikke for andre 
produktkategorier, bortset fra dem, for hvilke der er indført en særlig undtagelse i de i bilag II 
fastsatte definitioner. 
 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning  

Artikel 2 – nr. 3 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) som ikke er tilsat alkohol, undtagen 

hvis andet er angivet i bilag II, eller som 

kan være tilsat alkohol, hvor dens faktiske 

alkoholindhold udtrykt i volumen udgør 

mindst 7 % vol. 

Begrundelse 

Det er vigtigt at nævne alle aspekter af fremstillingen af aromatiserede vinprodukter 
(aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farve) for at bringe ordlyden af 
definitionerne i overensstemmelse med det respektive indhold af bilag I og II. Endelig bør det 
nævnes, at tilsætning af alkohol er tilladt for aromatiserede vine, men ikke for andre 
produktkategorier, bortset fra dem, for hvilke der er indført en særlig undtagelse i de i bilag II 
fastsatte definitioner. 
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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 er vigtigt at nævne alle aspekter af fremstillingen af aromatiserede vinprodukter 
(aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farve) for at bringe ordlyden af 
definitionerne i overensstemmelse med det respektive indhold af bilag I og II. Endelig er det 
vigtigt at nævne, at tilsætning af alkohol er tilladt for aromatiserede vine, men ikke for andre 
produktkategorier, bortset fra dem, for hvilke der er indført en særlig undtagelse i de i bilag II 
fastsatte definitioner. 
 

Ændringsforslag  7 

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 er fastsat i bilag II 

Begrundelse 

Det er vigtigt at nævne alle aspekter af fremstillingen af aromatiserede vinprodukter 
(aromatisering, eventuel tilsætning af alkohol, sødemidler og farve) for at bringe ordlyden af 
definitionerne i overensstemmelse med det respektive indhold af bilag I og II. Endelig bør det 
nævnes, at tilsætning af alkohol er tilladt for aromatiserede vine, men ikke for andre 
produktkategorier, bortset fra dem, for hvilke der er indført en særlig undtagelse i de i bilag II 
fastsatte definitioner. 
 

Ændringsforslag  8 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Fremstilling af økologiske 

aromatiserede vinprodukter er tilladt i 
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overensstemmelse med Rådets forordning 

(EF) 834/2007, særligt artiklerne 6 og 19 

og i overensstemmelse med de 

gennemførelsesbestemmelser, der er 

vedtaget i medfør af artikel 38 deri, 

Begrundelse 

Ændringsforslaget er baseret på ordførerens ændringsforslag 11. Henvisningen bør også 
dække opfølgende lovgivning (Kommissionens gennemførelsesretsakter), som er baseret på 
forordning 834/2007. Forordning 889/2008 og dens ændring af forordninger fastsætter 
detaljerede regler for gennemførelsen af forordning 834/2007 (f.eks. særlige 
produktionsmetoder og tilladte stoffer). Endvidere blev ændringsforslaget flyttet til artikel 3, 
som omhandler produktionsprocesser. 
 

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. Kun de varebetegnelser 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. 

Begrundelse 

For at sikre juridisk sammenhæng mellem teksten og bilagene er det vigtigt at bekræfte 
princippet om eksklusivitet, således at kun de varebetegnelser, der er fastsat i bilag II, kan 
anvendes i EU. Dette gør det også muligt at forbyde at anvende generiske navne som 
varebetegnelser og dermed sikre, at forbrugerne får præcise oplysninger. 
 

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 

2. Medmindre andet er fastsat i bilag II, 

må aromatiserede vinprodukter, der 

overholder kravene til mere end én 
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tilsvarende varebetegnelse. varebetegnelse, kun anvende én af disse 

varebetegnelser. 

Begrundelse 

For at sikre juridisk sammenhæng mellem teksten og bilagene er det vigtigt endnu engang at 
nævne muligheden af særbestemmelser, gældende for visse traditionelle produkter, såsom 
anvendelsen af mere end én varebetegnelse for det samme produkt. For Sangria og Clareas 
vedkommende fastslås det f.eks. i bilag II, at betegnelsen ”Sangria” / ”Clarea” kun kan 
erstatte betegnelsen ”aromatiseret vinbaseret drikkevare”, hvis den pågældende drikkevare er 
fremstillet i Spanien eller Portugal for Sangrias vedkommende, eller i Spanien for Clareas 
vedkommende.  
 

Ændringsforslag  11 

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 med ord eller 

udtryk som "-lignende", "af typen" i stil 
med", "fremstillet som" eller med "-smag" 

eller med andre tilsvarende udtryk eller 

grafiske komponenter, der kan vildlede 

forbrugerne. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Benævnelserne "sød" og "halvsød" kan 

erstattes af en angivelse af sukkerindholdet 

udtrykt i gram invertsukker pr. liter. 

Benævnelserne "halvsød" og "sød" kan 

ledsages af en angivelse af sukkerindholdet 

udtrykt i gram invertsukker pr. liter. 

Begrundelse 

Selvom det kan være nyttigt for forbrugerne at kende sukkerindholdet udtrykt i invertsukker pr. 
liter, er dette ikke nødvendigvis særlig meningsfuldt for dem. Det kan være svært for 
forbrugerne at skelne mellem en sød og en halvsød aromatiseret vin udelukkende på grundlag 
af sukkerindholdet. Sidstnævnte kan være nyttigt at tilføje, men kan ikke helt erstatte 
oplysningerne " sød" og "halvsød". 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

En angivelse af oprindelsesstedet for den 

primære ingrediens er ikke påkrævet. 

udgår 

Begrundelse 

Hvis et produkts oprindelse er angivet, skal det også henvise til druernes oprindelse for ikke at 
vildlede forbrugerne. 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Varebetegnelser og yderligere oplysninger, 

der er fastsat i nærværende forordning, 

skal, hvor de er udtrykt med ord, anføres 

på mindst et eller flere af Unionens 

officielle sprog. 

Varebetegnelser og yderligere oplysninger 

skal anføres i et sprog, der er let 

forståeligt for forbrugerne i de 

medlemsstater, hvor vinproduktet 

markedsføres. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) de varebetegnelser og beskrivelser, der 

er fastsat i bilag II. 

udgår 

Begrundelse 

Varebetegnelserne og beskrivelserne af aromatiserede vinprodukter bør ikke opdateres ved 
delegerede retsakter, men gennem den almindelige lovgivningsprocedure, da de er en væsentlig 
del af denne forordning. 
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Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I forbindelse med dette kapitel betyder 

"geografisk betegnelse" en betegnelse, der 

henviser til et område, et specifikt sted 

eller et land, og som bruges til at beskrive 

et aromatiseret vinprodukt, hvor en bestemt 

kvalitet, et omdømme eller et andet 

kendetegn ved produktet i alt væsentligt 

kan tilskrives dets geografiske oprindelse. 

I forbindelse med dette kapitel betyder 

"geografisk betegnelse" en betegnelse, der 

henviser til et område, et specifikt sted 

eller et land, og som bruges til at beskrive 

et aromatiseret vinprodukt, hvor 

vinprodukterne stammer fra Unionen, og 

hvor en bestemt kvalitet, et omdømme eller 

et andet kendetegn ved vinproduktet i alt 

væsentligt kan tilskrives dets geografiske 

oprindelse. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) en beskrivelse af produktet, især dets 

vigtigste analytiske kendetegn samt en 

vurdering eller angivelse af dets 

organoleptiske kendetegn 

b) en beskrivelse af produktet, især dets 

vigtigste analytiske kendetegn samt en 

angivelse af dets organoleptiske kendetegn. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne skal vedtage de 

nødvendige love eller administrative 

bestemmelser for at efterkomme denne 

artikel senest den 1. december 2012. 

6. Medlemsstaterne skal vedtage de 

nødvendige love eller administrative 

bestemmelser for at efterkomme denne 

artikel senest den 1. december 2013. 

Begrundelse 

Der er risiko for, at forordningen ikke kan offentliggøres inden 1. december 2012 af 
administrative eller tidsmæssige årsager, så fristen bør forlænges lidt. 
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Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Finder Kommissionen, at betingelserne i 

dette kapitel er opfyldt, beslutter den ved 

gennemførelsesretsakter og uden bistand 

fra komitéen omhandlet i artikel 36 at 

offentliggøre enhedsdokumentet, jf. artikel 

11, stk. 1, litra d), og henvisningen til 

offentliggørelsen af 

produktspecifikationen, jf. artikel 14, stk. 

5, i Den Europæiske Unions Tidende. 

3. Finder Kommissionen, at betingelserne i 

dette kapitel er opfyldt, beslutter den ved 

gennemførelsesretsakter at offentliggøre 

enhedsdokumentet, jf. artikel 11, stk. 1, 

litra d), og henvisningen til 

offentliggørelsen af 

produktspecifikationen, jf. artikel 14, stk. 

5, i Den Europæiske Unions Tidende. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) enhver anden form for falsk eller 

vildledende angivelse af produktets 

herkomst, oprindelse, art eller væsentlige 

egenskaber på den indre eller ydre 

emballage og i reklamer for eller 

dokumenter vedrørende det pågældende 

vinavlsprodukt samt anvendelse af 

emballager, der kan give et fejlagtigt 

indtryk af produktets oprindelse 

c) enhver anden form for falsk eller 

vildledende angivelse af produktets 

herkomst, oprindelse, sammensætning, 

vin- og/eller alkoholindhold, 

produktionsmetode eller væsentlige 

egenskaber på den indre eller ydre 

emballage og i reklamer for eller 

dokumenter vedrørende det pågældende 

vinavlsprodukt samt anvendelse af 

emballager, der kan give et fejlagtigt 

indtryk af produktets oprindelse. 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De i stk. 1 nævnte eksisterende 

geografiske betegnelser, for hvilke de i stk. 

2 nævnte oplysninger ikke er indgivet 

inden [2 år efter ikrafttræden], mister 

beskyttelse i henhold til nærværende 

forordning. Kommissionen træffer ved 

gennemførelsesretsakter uden bistand fra 

3. De i stk. 1 nævnte eksisterende 

geografiske betegnelser, for hvilke de i stk. 

2 nævnte oplysninger ikke er indgivet 

inden [2 år efter ikrafttræden], mister 

beskyttelse i henhold til nærværende 

forordning. Kommissionen træffer ved 

gennemførelsesretsakter den tilsvarende 
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det i artikel 36 nævnte udvalg den 

tilsvarende formelle foranstaltning til 

fjernelse af sådanne navne fra det register, 

der er omhandlet i artikel 22. 

formelle foranstaltning til fjernelse af 

sådanne navne fra det register, der er 

omhandlet i artikel 22. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Artikel 26 finder ikke anvendelse på de 

eksisterende beskyttede geografiske 

betegnelser, der er nævnt i stk. 1. 

udgår 

Begrundelse 

Muligheden for at annullere de eksisterende geografiske betegnelser blev ikke fastsat i 
forordning 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for 
landbrugsprodukter og levnedsmidler (forløberen til forordning 510/2006) og heller ikke 
forordning 110/2008 om geografiske betegnelser for spiritus. 
 

Ændringsforslag  23 

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) om, hvilke oplysninger 

produktspecifikationen skal indeholde 

med hensyn til sammenhængen mellem 

det geografiske område og det færdige 

produkt 

 b) der fastsætter, på hvilke betingelser 

produktspecifikationerne kan indeholde 

supplerende krav, jf. artikel 11, stk. 2, 

litra f). 
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Begrundelse 

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

Ændringsforslag  24 

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 

Kommissionen ved delegerede retsakter 

vedtage de nødvendige foranstaltninger 

vedrørende de erhvervsdrivendes 

tilkendegivelse over for myndighederne. 

6. For at den kontrol, der er omhandlet i 

dette kapitel, kan blive effektiv, tillægges 

Kommissionen beføjelse til i henhold til 

artikel 35 at vedtage delegerede retsakter 

vedrørende de erhvervsdrivendes 

tilkendegivelse over for myndighederne 

samt om hvilken kontrol, herunder hvilke 

undersøgelser, medlemsstaterne skal 

udføre. 

Begrundelse 

Undersøgelser og kontrolopgaver er væsentlige for at beskytte producenternes og forbrugernes 
interesser og bør derfor betragtes som en ikkevæsentlig bestemmelse i denne forordning, som 
skal vedtages ved delegerede retsakter.  
 

Ændringsforslag  25 

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 det færdige produkt er ganske vigtige for forbrugerens valg og bør derfor betragtes 
som en ikkevæsentlig bestemmelse i denne forordning, som skal vedtages ved delegerede 
retsakter. 
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Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) offentliggørelse af afgørelser om 

beskyttelse eller afvisning 

udgår 

Begrundelse 

Der ingen grund til ikke at informerer offentligheden om en beslutning vedrørende beskyttelse. 
 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) den kontrol, medlemsstaterne skal 

udføre, herunder undersøgelser. 

udgår 

Begrundelse 

Undersøgelser og kontrolopgaver er væsentlige for at beskytte producenternes og forbrugernes 
interesser og bør derfor betragtes som en ikkevæsentlig bestemmelse i denne forordning, som 
skal vedtages ved delegerede retsakter. 
 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gennemførelsesretsakter, der skal 

vedtages uden bistand fra udvalget i 

artikel 36 

Afvisning af en ansøgning eller 

anmodning 

Begrundelse 

Rettelse med det formål at tilpasse teksten til en teknisk rettelse, der allerede er blevet godkendt 
i Rådets arbejdsgruppe. Rettelsen skal foretages for at sikre overensstemmelse med ændringen 
af denne artikel. 
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Ændringsforslag  29 

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 artiklerne 3, 9, 29 og 33 i en 

periode på fem år fra…*. Delegationen af 

beføjelser fornyes stiltiende med perioder 

af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 

sådan fornyelse, senest tre måneder inden 

udløbet af hver periode. 

 * EUT Indsæt venligst datoen for denne 

forordnings ikrafttræden. 

Begrundelse 

I overensstemmelse med fusionsmarkedsordningen for vin foreslås det, at delegationen af 
beføjelser, der tillægges Kommissionen, begrænset til en specifik periode. 
 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 7 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a) Ønologiske fremgangsmåder: 

 ønologiske fremgangsmåder, som er 

anbefalet og offentliggjort af Den 

Internationale Vinorganisation, kan 

anvendes på basisprodukterne og de 

færdige produkter, der er omfattet af 

denne forordning. 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at der specifikt henvises til de beslutninger, der er vedtaget af Den Internationale 
Vinorganisation (OIV), som det allerede er tilfældet i forordning 1234/2007.  
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Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Bilag II - del A - punkt 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: betegnelsen aromatiseret vin bør omfatte både aromatiseret vin, der 
ikke er tilsat alkohol, og aromatiseret vin, der er tilsat alkohol. 
 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Bilag II - del A - punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Aromatiseret vin tilsat alkohol: udgår 

Aromatiseret vin, der er tilsat alkohol.  

Begrundelse 

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

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning  

Bilag II - del A - punkt 4 – led 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

som kun må sødes ved anvendelse 

karamelliseret sukker, saccharose, 

druemost, koncentreret rektificeret 

druemost og koncentreret druemost. 

som må sødes på de i bilag I fastsatte 

betingelser. 

Begrundelse 

Der må tages hensyn til udviklingen inden for sødningsteknikker og -metoder siden 1991. 
Forslaget til forordning tager hensyn til det fremskridt, der er sket som resultat af 
lovgivningsmæssig og teknisk udvikling inden for reguleringen af sektoren. Den indsatte 
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bestemmelse har udelukkende til formål at bringe indholdet af varebetegnelsen i 
overensstemmelse med det, der allerede er specificeret i bilag I.  
 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning  

Bilag II - del A - punkt 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. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag tilpasser definitionen til det faktum, at der for øjeblikket ikke findes 
nogen hensigtsmæssig teknik til måling af kolesterolindhold, mens man venter på, at der findes 
frem til en særlig analysemetode. 
 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning  

Bilag II - del A - punkt 6 – led 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 hvor der ved fremstillingen er anvendt 

mindst 10 gram æggeblomme pr. liter i 

blandingen. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag tilpasser definitionen til det faktum, at der for øjeblikket ikke findes 
nogen hensigtsmæssig teknik til måling af kolesterolindhold, mens man venter på, at der findes 
frem til en særlig analysemetode. 
 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Bilag II – del B – punkt 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Betegnelsen "sangria" skal obligatorisk 

ledsages af ordene "fremstillet i …" 

efterfulgt af navnet på 

fremstillingsmedlemsstaten eller et mere 

Såfremt drikkevaren er fremstillet i en 

anden medlemsstat end Spanien eller 

Portugal, kan ordet "sangria" anvendes 

som supplement til varebetegnelsen 
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begrænset område, medmindre produktet 

er fremstillet i Spanien eller Portugal. 

"aromatiseret vinbaseret drikkevare", 

som 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, som beskytter ordet "sangria", der stammer fra Spanien og Portugal. Det er 
nødvendigt at præcisere, at ordet "sangria" i enhver anden medlemsstat end Spanien og 
Portugal ikke er en varebetegnelse, men en valgfri angivelse eller betegnelse. 
 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Bilag II – del B – punkt 3 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Betegnelsen "sangria" kan kun erstatte 

betegnelsen "aromatiseret vinbaseret 

drikkevare", når den pågældende 

drikkevare er fremstillet i Spanien eller 

Portugal. 

Ordet "sangria" kan kun erstatte 

varebetegnelsen "aromatiseret vinbaseret 

drikkevare", når den pågældende 

drikkevare er fremstillet i Spanien eller 

Portugal. 

Begrundelse 

Ændringsforslaget har til formål at bevare status quo i henhold til forordning (EØF) nr. 
1601/1991, som beskytter ordet "sangria", der stammer fra Spanien og Portugal. Det er 
nødvendigt at præcisere, at ordet "sangria" i enhver anden medlemsstat end Spanien og 
Portugal ikke er en varebetegnelse, men en valgfri angivelse eller betegnelse. Der skal være en 
klar skelnen mellem "varebetegnelse", som omfatter betegnelsen "aromatiseret vinbaseret 
drikkevare", og ordet "sangria". 
 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Bilag II – del B – punkt 4 – afsnit 2 

 

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. 

Såfremt drikkevaren er fremstillet i en 

anden medlemsstat end Spanien, kan 

ordet "clarea " anvendes som supplement 

til varebetegnelsen "aromatiseret 

vinbaseret drikkevare", som obligatorisk 

skal ledsages af ordene "fremstillet i..." 
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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, eftersom ordet "clarea" skal beskyttes. Det er nødvendigt at præcisere, at ordet 
"clarea" i enhver anden medlemsstat end Spanien ikke er en varebetegnelse, men en valgfri 
angivelse eller betegnelse. 
 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Bilag II – del B – punkt 4 – afsnit 3 

 

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. 

Begrundelse 

Ændringsforslaget har til formål at bevare status quo i henhold til forordning (EØF) nr. 
1601/1991, eftersom ordet "clarea" skal beskyttes, og eftersom der skal være en klar skelnen 
mellem ”ordet” og ”varebetegnelsen”. Ordet "clarea" er i enhver anden medlemsstat end 
Spanien ikke en varebetegnelse, men en valgfri angivelse eller betegnelse. 


