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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 Verordening (EG) 

834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 

inzake de biologische productie en de 

etikettering van biologische producten
1
 

moet de biologische aard van de gebruikte 

producten kunnen worden aangegeven. 

 __________________ 

 1
 PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.  

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.  
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Amendement  2 

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 

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  3 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 2 – punt 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; 

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. 
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Amendement  4 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 2 – punt 3 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) waaraan kleurstoffen kunnen 

worden toegevoegd en/of die kunnen 

worden verzoet overeenkomstig de 

voorwaarden van bijlage I; 

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 – punt 3 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) waaraan geen alcohol is 

toegevoegd, tenzij in bijlage II anders is 

bepaald, of waaraan wel alcohol kan zijn 

toegevoegd, in welk geval het effectief 

alcoholvolumegehalte ten minste 7 % vol 

dient te bedragen; 

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. 
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Amendement  6 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 2 – punt 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; 

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 – punt 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; 

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  8 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De productie van gearomatiseerde 
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wijnbouwproducten is toegestaan 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

834/2007 van de Raad, en overeenkomstig 

de op grond van artikel 38 daarvan 

vastgestelde uitvoeringsbepalingen.  

Motivering 

Gebaseerd op amendement 11 van de rapporteur. De desbetreffende verwijzing dient ook 

betrekking te hebben op eventuele vervolgwetgeving (uitvoeringshandelingen van de 

Commissie) die is gebaseerd op Verordening 834/2007. Dit impliceert dat Verordening 

889/2008 en de verordeningen tot wijziging daarvan als zodanig strekken tot vaststelling van 

nadere bepalingen voor de tenuitvoerlegging van Verordening 834/2007 (bijvoorbeeld met 

betrekking tot specifieke productiemethoden en toegestane stoffen). Bovendien is het 

amendement nu toegepast op artikel 3, dat betrekking heeft op productieprocedés. 

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. 

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 

2. Tenzij in bijlage II anders is bepaald, 

mag voor gearomatiseerde 
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eisen van meer dan een verkoopbenaming 

mag slechts één desbetreffende 

verkoopbenaming worden gebruikt. 

wijnbouwproducten die voldoen aan de 

eisen van meer dan een verkoopbenaming 

slechts één desbetreffende 

verkoopbenaming worden gebruikt. 

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 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 

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. 

3. Een alcoholhoudende drank die niet 

voldoet aan de eisen van deze verordening 

mag niet worden aangeduid, aangeboden of 

geëtiketteerd met gebruikmaking van een 

formulering waarin een woord zoals 

"genre", "type", "stijl", "trant", "smaak" of 

andere soortgelijke termen of grafische 

elementen worden gebruikt die de 

consument kunnen misleiden. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In plaats van de vermeldingen "halfzoet" 

en "zoet" mag het gehalte aan suikers 

worden aangegeven, uitgedrukt in gram 

invertsuiker per liter. 

De vermeldingen "halfzoet" en "zoet" 

mogen gepaard gaan met een vermelding 

van het gehalte aan suikers, uitgedrukt in 

gram invertsuiker per liter. 

Motivering 

Hoewel het voor de consument nuttig kan zijn om te weten wat het suikergehalte is, uitgedrukt 

in invertsuiker per liter, is het ook mogelijk dat hij daar niet veel aan heeft. De mogelijkheid 

bestaat dat de consument uitsluitend op basis van het suikergehalte geen onderscheid kan 
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maken tussen een zoete en een halfzoete gearomatiseerde wijn. Het kan zinvol zijn ook het 

suikergehalte te vermelden, maar deze informatie kan het signaleren van de kenmerken "zoet" 

of "halfzoet" niet vervangen. 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De plaats van herkomst van het primaire 

ingrediënt hoeft niet te worden vermeld. 

Schrappen 

Motivering 

Als de herkomst van een product wordt aangegeven, moet ook worden vermeld wat de herkomst 

van de druiven is, zodat de consument niet wordt misleid. 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in deze verordening vastgestelde 

verkoopbenamingen en aanvullende 

gegevens worden, wanneer deze in 

woorden worden weergegeven, in ten 

minste één of meer van de officiële talen 

van de Unie vermeld. 

De vermelde verkoopbenamingen en 

aanvullende gegevens dienen te worden 

verstrekt in een taal die gemakkelijk te 

begrijpen is voor de consumenten van de 

lidstaten waar het bewuste 

wijnbouwproduct in de handel wordt 

gebracht. 

Amendement  15 

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. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In dit hoofdstuk wordt onder "geografische 

aanduiding" verstaan: een naar een regio, 

een specifieke plaats of een land 

verwijzende aanduiding die wordt gebruikt 

ter beschrijving van een gearomatiseerd 

wijnbouwproduct wanneer een bepaalde 

kwaliteit, faam of andere kenmerken van 

dat product hoofdzakelijk zijn toe te 

schrijven aan de geografische oorsprong 

ervan. 

In dit hoofdstuk wordt onder "geografische 

aanduiding" verstaan: een naar een regio, 

een specifieke plaats of een land 

verwijzende aanduiding die wordt gebruikt 

ter beschrijving van een gearomatiseerd 

wijnbouwproduct wanneer het 

wijnbouwproduct afkomstig is uit de Unie 

en wanneer een bepaalde kwaliteit, faam 

of andere kenmerken van dat 

wijnbouwproduct hoofdzakelijk zijn toe te 

schrijven aan de geografische oorsprong 

ervan. 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een beschrijving van het product, met 

name zijn belangrijkste analytische 

kenmerken en een beoordeling of indicatie 

van zijn organoleptische kenmerken; 

(b) een beschrijving van het product, met 

name zijn belangrijkste analytische 

kenmerken en een indicatie van zijn 

organoleptische kenmerken; 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De lidstaten doen de nodige wettelijke 

en bestuursrechtelijke bepalingen in 

werking treden om uiterlijk op 1 december 

2012 aan dit artikel te voldoen. 

6. De lidstaten doen de nodige wettelijke 

en bestuursrechtelijke bepalingen in 

werking treden om uiterlijk op 1 december 

2013 aan dit artikel te voldoen. 

Motivering 

Er moet altijd rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de verordening om 

administratieve redenen of wegens tijdgebrek niet tegen 1 december 2012 kan worden 

gepubliceerd, en daarom zou de termijn enigszins moeten worden opgerekt. 
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Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Indien volgens de Commissie is voldaan 

aan de in dit hoofdstuk vastgestelde 

voorwaarden, besluit zij, door middel van 

uitvoeringshandelingen en zonder de 

assistentie van het in artikel 36 bedoelde 

comité, het in artikel 11, lid 1, onder d), 

bedoelde enig document en de in artikel 

14, lid 5, bedoelde vindplaats van het 

productdossier bekend te maken in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

3. Indien volgens de Commissie is voldaan 

aan de in dit hoofdstuk vastgestelde 

voorwaarden, besluit zij, door middel van 

uitvoeringshandelingen, het in artikel 11, 

lid 1, onder d), bedoelde enig document en 

de in artikel 14, lid 5, bedoelde vindplaats 

van het productdossier bekend te maken in 

het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) elke andere onjuiste of misleidende 

aanduiding met betrekking tot de herkomst, 

de oorsprong, de aard of de wezenlijke 

hoedanigheden van het product op de 

binnen- of buitenverpakking of in 

reclamemateriaal of documenten 

betreffende het wijnproduct in kwestie, 

alsmede het verpakken in een recipiënt die 

aanleiding kan geven tot misverstanden 

over de oorsprong van het product; 

(c) elke andere onjuiste of misleidende 

aanduiding met betrekking tot de herkomst, 

de oorsprong, de samenstelling, het wijn- 

en/of alcoholgehalte, het 

productieprocedé of de wezenlijke 

hoedanigheden van het product op de 

binnen- of buitenverpakking of in 

reclamemateriaal of documenten 

betreffende het wijnproduct in kwestie, 

alsmede het verpakken in een recipiënt die 

aanleiding kan geven tot misverstanden 

over de oorsprong van het product; 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De in lid 1 bedoelde bestaande 

geografische aanduidingen verliezen de op 

grond van deze verordening verleende 

bescherming indien de in lid 2 bedoelde 

informatie later dan [2 jaar na de 

3. De in lid 1 bedoelde bestaande 

geografische aanduidingen verliezen de op 

grond van deze verordening verleende 

bescherming indien de in lid 2 bedoelde 

informatie later dan [2 jaar na de 
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inwerkingtreding] wordt ingediend. De 

Commissie neemt, door middel van 

uitvoeringshandelingen en zonder de 

assistentie van het in artikel 36 bedoelde 

comité, de nodige administratieve 

maatregelen om ervoor te zorgen dat 

dergelijke namen uit het in artikel 22 

bedoelde register worden geschrapt. 

inwerkingtreding] wordt ingediend. De 

Commissie neemt, door middel van 

uitvoeringshandelingen, de nodige 

administratieve maatregelen om ervoor te 

zorgen dat dergelijke namen uit het in 

artikel 22 bedoelde register worden 

geschrapt 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Artikel 26 is niet van toepassing op de 

in lid 1 van het onderhavige artikel 

bedoelde bestaande beschermde 

geografische aanduidingen. 

Schrappen 

Motivering 

In de mogelijkheid tot schrapping van bestaande geografische aanduidingen was niet voorzien 

in Verordening 2081/92 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en 

oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (de voorloper van 

Verordening 510/2006), noch in Verordening 110/2008 betreffende geografische aanduidingen 

van gedistilleerde dranken. 

Amendement  23 

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 
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aanvullende eisen als bedoeld in artikel 

11, lid 2, onder f), mag bevatten. 

Motivering 

De informatie in het productdossier 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. 

Amendement  24 

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  25 

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 het productdossier 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 
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handelingen moet worden geregeld. 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de openbare bekendmaking van 

besluiten over de goedkeuring of de 

afwijzing van beschermingsaanvragen; 

Schrappen 

Motivering 

Er is geen reden om het publiek niet te informeren over een beschermingsbesluit. 

Amendement  27 

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  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uitvoeringshandelingen die zonder de 

assistentie van het in artikel 36 bedoelde 

comité worden vastgesteld 

Niet-ontvankelijkheid van een aanvraag 

of verzoek 

Motivering 

Met deze aanpassing wordt beoogd de tekst af te stemmen op een reeds door de werkgroepen 

van de Raad aanvaarde technische correctie. Deze correctie moet ook hier worden 

doorgevoerd ter wille van de consistentie met de in het artikel aangebrachte wijziging. 
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Amendement  29 

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 3, 9, 29 en 33 wordt met 

ingang van ... * aan de Commissie 

verleend voor een periode van vijf jaar. De 

delegatie van bevoegdheid wordt 

stilzwijgend met termijnen van dezelfde 

duur verlengd, tenzij het Europees 

Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 

maanden voor het verstrijken van elke 

termijn tegen deze verlenging verzet. 

 ________________ 

 * PB: gelieve de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening in 

te voegen. 

MotiveringConform de bepalingen van de GMO voor wijn wordt tevens voorgesteld de aan de 

Commissie verleende bevoegdheidsdelegatie tot een bepaalde termijn te beperken. 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Oenologische procedés: 

 De door de Internationale Organisatie 

voor Wijnbouw en Wijnbereiding 

aanbevolen en bekengemaakte 

oenologische procedés kunnen worden 

toegepast op de basis- en eindproducten 

die onder deze verordening vallen. 

Motivering 

Het is van belang dat specifiek wordt verwezen naar de besluiten van de Internationale 

Organisatie voor wijnbouw en wijnbereiding (OIV), zoals ook reeds het geval was in 

Verordening 1234/2007.  
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Amendement  31 

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 alcohol is toegevoegd. 

Amendement  32 

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. 

 

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  33 

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. 

MotiveringEr dient rekening te worden gehouden met de ontwikkelingen die zich sinds 1991 

hebben voltrokken op het gebied van verzoetingstechnieken en -procedés. Het onderhavige 
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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 verkoopbenaming aan te passen aan hetgeen al in bijlage I is 

gespecificeerd.  

Amendement  34 

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. 

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  35 

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. 

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  36 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – deel B – punt 3 – alinea 2 

 

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 

Als de drank is bereid in een andere 

lidstaat dan Spanje of Portugal, kan het 

woord "Sangria" worden gebruikt naast de 

verkoopbenaming "gearomatiseerde 

drank op basis van wijn", die vergezeld 
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in Spanje of Portugal. 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 "Sangria", die afkomstig is uit Spanje en Portugal, moet worden beschermd. 

Er zij nadrukkelijk op gewezen dat het woord "Sangria" in andere lidstaten dan Spanje of 

Portugal niet wordt opgevat als een verkoopbenaming maar als een facultatieve aanduiding of 

term. 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – deel B – punt 3 – alinea 3 

 

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 het woord 

"Sangria" in de plaats treden van de 

verkoopbenaming "gearomatiseerde drank 

op basis van wijn". 

Motivering 

Doel van dit amendement is de status-quo van Verordening (EEG) nr. 1601/1991 in stand te 

houden. De term "Sangria", die afkomstig is uit Spanje en Portugal, moet worden beschermd. 

Er zij nadrukkelijk op gewezen dat het woord "Sangria" in andere lidstaten dan Spanje of 

Portugal niet wordt opgevat als een verkoopbenaming maar als een facultatieve aanduiding of 

term. Het verschil tussen "verkoopbenaming", waartoe de vermelding "gearomatiseerde drank 

op basis van wijn" behoort, en de term "Sangria" moet duidelijk worden aangegeven. 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – deel B – punt 4 – alinea 2 

 

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. 

Als de drank is bereid in een andere 

lidstaat dan Spanje, kan het woord 

"Clarea" 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 
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beperkter gebied. 

Motivering 

Dit amendement strekt tot handhaving van de status-quo zoals neergelegd in Verordening 

(EEG) nr. 1601/1991, aangezien het woord "Clarea" moet worden beschermd. Er zij 

nadrukkelijk op gewezen dat het woord "Clarea" in andere lidstaten dan Spanje niet wordt 

opgevat als een verkoopbenaming maar als een facultatieve aanduiding of term. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – deel B – punt 4 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uitsluitend indien de drank is bereid in 

Spanje mag de benaming "Clarea" in de 

plaats treden van de benaming 

"gearomatiseerde drank op basis van wijn". 

Uitsluitend indien de drank is bereid in 

Spanje mag het woord "Clarea" in de 

plaats treden van de verkoopbenaming 

"gearomatiseerde drank op basis van wijn". 

Motivering 

Dit amendement strekt tot handhaving van de status-quo zoals neergelegd in Verordening 

(EEG) nr. 1601/1991, aangezien het woord "Clarea" moet worden beschermd en er een 

duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de begrippen "woord" en 

"verkoopbenaming". Er zij nadrukkelijk op gewezen dat het woord "Clarea" in andere lidstaten 

dan Spanje niet wordt opgevat als een verkoopbenaming maar als een facultatieve aanduiding 

of term. 

 

 


