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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorstel voor onderhavige verordening heeft vooral tot doel de bestaande wetgeving op 

dit gebied in overeenstemming te brengen met het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) waarbij aan de Commissie de bevoegdheid wordt verleend om 

gedelegeerde en uitvoerende handelingen vast te stellen uit hoofde van de artikelen 290 en 

291 VWEU. 

Uw rapporteur is echter van mening dat in het Commissievoorstel wijzigingen in enkele 

essentiële onderdelen van de basishandeling worden aangebracht en nieuwe onderdelen 

worden ingelast, die gevolgen kunnen hebben voor de bevoegdheidsterreinen van de 

Commissie internationale handel. 

De sector van de gedestilleerde dranken is een van de belangrijkste Europese sectoren van de 

uitvoer van levensmiddelen met meer dan 10 miljard EUR in 2016 hetgeen 8% van de totale 

Europese uitvoer van levensmiddelen uitmaakt. 

In dit verband is het van fundamenteel belang te herinneren aan het belang van de 

geografische aanduidingen die, ook in de sector van de gedistilleerde dranken, een instrument 

zijn om de specifieke aard en de kwaliteit van de plaatselijke, regionale en nationale 

producten in de EU te beschermen waardoor het bovendien mogelijk is de traditionele 

vaardigheden en de hiermee verband houdende arbeidsplaatsen te behouden en aan de 

consumenten duidelijke voorlichting te geven over de eigenschappen die aan deze producten 

een toegevoegde waarde verlenen. 

Deze aanduidingen zijn tot de belangrijkste offensieve instrumenten van het Europese 

handelsbeleid gaan behoren waarmee wordt getracht een beschermingsniveau te bereiken dat 

buiten de EU overeenkomt met dat binnen de EU en ervoor te zorgen dat Europese 

kwaliteitsproducten gemakkelijker toegang tot de markten van derde landen krijgen. 

Zoals alle vormen van intellectuele-eigendomsrecht kunnen de beschermde geografische 

aanduidingen het slachtoffer van misbruik zijn. Met het oog op de volledige bescherming van 

de reputatie van de gedistilleerde dranken op de interne en wereldmarkt moet de bescherming 

tegen namaak en frauduleuze praktijken worden versterkt. 

In dit verband acht uw rapporteur het wenselijk een adequaat wetgevingskader op te zetten 

om dezelfde mate van bescherming te bieden in gevallen van nagemaakte geografische 

aanduidingen die in doorvoer op het grondgebied van de EU zijn, zelfs al zijn zij niet bedoeld 

om op de interne markt te worden aangeboden. 

In 2014 bedroeg de waarde van producten waarmee beschermde geografische aanduidingen 

worden nagemaakt, ongeveer 4,3 miljard EUR hetgeen overeenkomt met circa 9% van de 

totale markt voor geografische aanduidingen in de EU. Voor wat betreft de totale waarde van 

de verschillende, door geografische aanduidingen beschermde producten zijn de alcoholische 

dranken het meest aan fraude onderhevig. 

Het is derhalve van fundamenteel belang de onderhavige regelgeving bij te werken om ten 

minste het door de huidige wetgeving gegarandeerde beschermingsniveau te handhaven en te 

zorgen voor de noodzakelijke schraging van de sector. 
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In dit verband acht uw rapporteur het wenselijk opnieuw de bepaling te introduceren die 

voorziet in de mogelijkheid op het etiket van voor de export bestemde gedistilleerde dranken 

naast de originele naam van de geografische aanduiding ook de vertaling ervan te vermelden 

in een andere taal dan de officiële talen van de Europese Unie, indien de wetgeving van een 

derde invoerend land zulks vereist. Uw rapporteur is van mening dat het te lang gaat duren, 

indien dit alleen mogelijk is middels de vaststelling door de Commissie van gedelegeerde 

handelingen. 

Het invoeren van een elektronisch register met alle geografische aanduidingen van 

gedistilleerde dranken is zeker een positief onderdeel van het voorstel, Het register kan 

inderdaad een vernieuwend, dynamisch en transparant instrument zijn dat ook gemakkelijker 

toegankelijk is. Het register moet dezelfde rechtskracht hebben als bijlage III bij Verordening 

(EG) nr. 110/2008 en hierin moeten automatisch de geregistreerde geografische aanduidingen 

worden opgenomen die worden voorzien van een productdossier in de zin van de bijlage. Het 

kan bovendien geografische aanduidingen omvatten die in derde landen worden geproduceerd 

en in de Europese Unie worden beschermd dankzij een internationale overeenkomst, wanneer 

deze derde landen dat wensen. Uw rapporteur is van mening dat dit een belangrijk onderdeel 

is dat kan worden gebruikt in het kader van handelsbesprekingen met derde landen die reeds 

hebben aangegeven hiervoor belangstelling te hebben. 

Ten slotte acht uw rapporteur het wenselijk aan de Commissie gedelegeerde bevoegdheden te 

verlenen voor een vaste periode van 5 jaar met mogelijke verlengingen van dezelfde duur. 

De gedelegeerde bevoegdheden worden toegekend voor essentiële onderdelen van de 

verordening waarvoor een uitgebreide samenwerking nodig is, alsmede een soepele 

uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, het Parlement en de Commissie om beter te 

kunnen inspelen op de behoeften en belangen van de sector. 

Ter afsluiting is uw rapporteur van oordeel dat het afstemmen van de bepalingen op het 

VWEU ten minste moet zorgen voor een beschermings- en schragingsniveau dat overeenkomt 

met dat welke door de vigerende verordening wordt geboden. 

Bovendien acht uw rapporteur het meer in het algemeen wenselijk een zo uniform mogelijk 

regelgevingskader voor de geografische aanduidingen in de EU uit te werken waarbij echter 

rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de diverse sectoren. Een en ander 

zal ertoe bijdragen de positie van de EU ter zake op internationaal niveau te versterken en 

coherenter te maken, vooral tijdens onderhandelingen over handelsovereenkomsten met derde 

landen. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 

volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) In sommige gevallen zullen 

exploitanten van levensmiddelenbedrijven 

de oorsprong van gedistilleerde dranken 

moeten of willen aangeven om de 

consument te attenderen op de kwaliteiten 

van hun product. Dergelijke 

oorsprongsaanduidingen moeten aan 

geharmoniseerde criteria voldoen. 
Daarom moeten specifieke bepalingen 

inzake de aanduiding van het land van 

oorsprong of de plaats van herkomst in de 

presentatie en etikettering van 

gedistilleerde dranken worden vastgesteld. 

(15) In sommige gevallen zullen 

exploitanten van levensmiddelenbedrijven 

de oorsprong van gedistilleerde dranken 

moeten of willen aangeven om de 

consument te attenderen op de kwaliteiten 

van hun product. Daarom moeten 

specifieke bepalingen inzake de aanduiding 

van het land van oorsprong of de plaats van 

herkomst in de presentatie en etikettering 

van gedistilleerde dranken worden 

vastgesteld. 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Wat de bescherming van 

geografische aanduidingen betreft, is het 

belangrijk terdege rekening te houden met 

de Overeenkomst inzake de 

handelsaspecten van de intellectuele 

eigendom ("TRIPS-overeenkomst"), en 

met name de artikelen 22 en 23, en met de 

Algemene Overeenkomst betreffende 

tarieven en handel ("GATT-

overeenkomst"), die bij Besluit 94/800/EG 

van de Raad zijn goedgekeurd. 

(17) Wat de bescherming van 

geografische aanduidingen betreft, is het 

belangrijk terdege rekening te houden met 

de Overeenkomst inzake de 

handelsaspecten van de intellectuele 

eigendom ("TRIPS-overeenkomst"), en 

met name de artikelen 22 en 23, en met de 

Algemene Overeenkomst betreffende 

tarieven en handel ("GATT-

overeenkomst"), in het bijzonder artikel V 

ervan inzake de vrijheid van doorvoer, die 

bij Besluit 94/800/EG van de Raad12 zijn 

goedgekeurd. Binnen dit rechtskader 

moet, om volledige naleving van de 

vereisten met betrekking tot de 

bescherming van geografische 

aanduidingen van gedistilleerde dranken, 

met inbegrip van de verpakking, te 

waarborgen en om namaak doeltreffender 

te bestrijden, een faciliteit worden 

ingevoerd die de inbeslagneming mogelijk 
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maakt van gedistilleerde dranken die 

ervan worden verdacht inbreuk te maken 

op deze beschermingsvereisten, en die 

zich in doorvoer door het douanegebied 

van de Unie bevinden, ongeacht de 

uiteindelijke markt van bestemming.  

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Verordening (EU) nr. 1151/2012 

van het Europees Parlement en de Raad13 is 

niet van toepassing op gedistilleerde 

dranken. Daarom moeten regels inzake de 

bescherming van geografische 

aanduidingen van gedistilleerde dranken 

worden vastgesteld. Geografische 

aanduidingen die aangeven dat een 

gedistilleerde drank zijn oorsprong heeft op 

het grondgebied van een land of in een 

regio of plaats op dat grondgebied, moeten, 

wanneer een bepaalde kwaliteit, faam of 

ander kenmerk van die gedistilleerde drank 

hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan zijn 

geografische oorsprong, door de 

Commissie worden geregistreerd. 

(18) Verordening (EU) nr. 1151/2012 

van het Europees Parlement en de Raad13 is 

niet van toepassing op gedistilleerde 

dranken. Daarom moeten regels inzake de 

bescherming van geografische 

aanduidingen van gedistilleerde dranken 

worden vastgesteld. Geografische 

aanduidingen die aangeven dat een 

gedistilleerde drank zijn oorsprong heeft op 

het grondgebied van een land of in een 

regio of plaats op dat grondgebied, moeten, 

wanneer een bepaalde kwaliteit, faam, 

traditionele verwerkings- en 

productiemethoden of ander kenmerk van 

die gedistilleerde drank hoofdzakelijk valt 

toe te schrijven aan zijn geografische 

oorsprong, door de Commissie worden 

geregistreerd. 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Er moeten procedures voor de 

registratie, wijziging en eventuele 

annulering van geografische aanduidingen 

van de Unie of van derde landen 

overeenkomstig de TRIPS-overeenkomst 

(19) Er moeten procedures voor de 

registratie, wijziging en eventuele 

annulering van geografische aanduidingen 

van de Unie of van derde landen 

overeenkomstig de TRIPS-overeenkomst 
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worden vastgesteld, waarbij de status van 

bestaande beschermde geografische 

aanduidingen van de Unie automatisch 

wordt erkend. Teneinde de procedureregels 

inzake geografische aanduidingen in alle 

betrokken sectoren consistent te maken, 

moeten zulke procedures voor 

gedistilleerde dranken worden ingesteld 

naar het voorbeeld van de in Verordening 

(EU) nr. 1151/2012 vastgestelde 

uitgebreidere en beproefde procedures 
voor landbouwproducten en 

levensmiddelen, met inachtneming van de 

specifieke kenmerken van gedistilleerde 

dranken. Om de registratieprocedures te 

vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat 

exploitanten van levensmiddelenbedrijven 

en consumenten informatie elektronisch 

kunnen raadplegen, moet een elektronisch 

register van geografische aanduidingen 

worden aangelegd. 

worden vastgesteld, waarbij de status van 

bestaande geregistreerde geografische 

aanduidingen van de Unie automatisch 

wordt erkend. Teneinde de procedureregels 

inzake geografische aanduidingen in alle 

betrokken sectoren consistent te maken, 

moeten zulke procedures voor 

gedistilleerde dranken worden ingesteld 

naar het voorbeeld van de in Verordening 

(EU) nr. 1151/2012 soortgelijke 

procedures die worden gebruikt voor 

landbouwproducten en levensmiddelen, 

met inachtneming van de specifieke 

kenmerken van gedistilleerde dranken. Om 

de registratieprocedures te vereenvoudigen 

en ervoor te zorgen dat exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven en consumenten 

informatie elektronisch kunnen raadplegen, 

moet een transparant, omvattend en 

eenvoudig toegankelijk elektronisch 

register van geografische aanduidingen 

worden aangelegd, dat dezelfde 

rechtskracht heeft als bijlage III bij 

Verordening (EG) nr. 110/2008. De 

geregistreerde geografische aanduidingen 

in de zin van Verordening (EG) nr. 

110/2008 moeten automatisch in het 

register van de Commissie worden 

opgenomen. De Commissie moet de 

verificatie van geografische aanduidingen 

die in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 

110/2008 zijn opgenomen overeenkomstig 

artikel 20 van die verordening afronden 

voordat deze verordening in werking 

treedt. 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Om rekening te houden met 

veranderende consumentenbehoeften, 

technologische vooruitgang, 

ontwikkelingen in de desbetreffende 

(22) Om rekening te houden met 

veranderende consumentenbehoeften, 

technologische vooruitgang, 

ontwikkelingen in de desbetreffende 
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internationale normen, de noodzaak om de 

economische productie- en 

afzetomstandigheden te verbeteren, de 

traditionele rijpingsprocessen en, in 

uitzonderlijke gevallen, de wetgeving van 

invoerende derde landen, en met het oog 

op de bescherming van geografische 

aanduidingen, moet aan de Commissie de 

bevoegdheid worden overgedragen om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag handelingen vast te stellen ten 

aanzien van de wijziging of afwijkingen 

van de technische definities en vereisten 

van de categorieën gedistilleerde dranken 

en van de specifieke regels inzake bepaalde 

van die categorieën als bedoeld in 

hoofdstuk I van deze verordening, de 

etikettering en de presentatie als bedoeld in 

hoofdstuk II van deze verordening, de 

geografische aanduidingen als bedoeld in 

hoofdstuk III van deze verordening en de 

controles en uitwisseling van informatie als 

bedoeld in hoofdstuk IV van deze 

verordening. 

internationale normen, de noodzaak om de 

economische productie- en 

afzetomstandigheden te verbeteren, de 

traditionele rijpingsprocessen en, in 

uitzonderlijke gevallen, de wetgeving van 

invoerende derde landen, en met het oog 

op de bescherming van geografische 

aanduidingen en rekening houdend met 

het belang van traditionele praktijken, 

moet aan de Commissie de bevoegdheid 

worden overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag handelingen 

vast te stellen ten aanzien van de wijziging 

of afwijkingen van de technische definities 

en vereisten van de categorieën 

gedistilleerde dranken en van de specifieke 

regels inzake bepaalde van die categorieën 

als bedoeld in hoofdstuk I van deze 

verordening, de etikettering en de 

presentatie als bedoeld in hoofdstuk II van 

deze verordening, de geografische 

aanduidingen als bedoeld in hoofdstuk III 

van deze verordening en de controles en 

uitwisseling van informatie als bedoeld in 

hoofdstuk IV van deze verordening. 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – punt 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) "productdossier": een bij de 

aanvraag voor de bescherming van een 

geografische aanduiding gevoegd dossier 

waarin de specificaties waaraan de 

gedistilleerde drank moet voldoen, zijn 

vastgesteld; 

(7) "productdossier": een bij de 

aanvraag voor de bescherming van een 

geografische aanduiding gevoegd dossier 

waarin de specificaties waaraan de 

gedistilleerde drank moet voldoen, zijn 

vastgesteld en dat moet stroken met het 

"technisch dossier", zoals voorzien in 

artikel 17 van Verordening (EG) nr. 

110/2008; 

 

 

Amendement  7 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in de eerste alinea, onder a) en b), 

bedoelde gedelegeerde handelingen gaan 

niet verder dan nodig is om te voldoen aan 

de behoeften die zijn gebleken in verband 

met veranderende consumentenbehoeften, 

technologische vooruitgang, 

ontwikkelingen in de desbetreffende 

internationale normen of de behoefte aan 

productinnovatie. 

De in de eerste alinea, onder a) en b), 

bedoelde gedelegeerde handelingen gaan 

niet verder dan nodig is om te voldoen aan 

de behoeften die zijn gebleken in verband 

met veranderende consumentenbehoeften, 

technologische vooruitgang, 

ontwikkelingen in de desbetreffende 

internationale normen of de behoefte aan 

productinnovatie waarbij rekening wordt 

gehouden met het belang van traditionele 

praktijken. 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Een gedistilleerde drank die voldoet 

aan de vereisten voor meer dan een van de 

categorieën gedistilleerde dranken 15 tot en 

met 47 van bijlage II, deel I, mag worden 

verkocht onder een of meer van de voor die 

categorieën vastgestelde 

verkoopbenamingen. 

3. Een gedistilleerde drank die voldoet 

aan de vereisten voor meer dan een van de 

categorieën gedistilleerde dranken 1 tot en 

met 47 van bijlage II, deel I, mag worden 

verkocht onder een of meer van de voor die 

categorieën vastgestelde 

verkoopbenamingen. 

 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 – alinea 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) met in het desbetreffende 

productdossier vermelde termen. 

(b) met alle in het desbetreffende 

productdossier toegestane termen. 

 

 

Amendement  10 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 5 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in lid 1 bedoelde verkoopbenamingen 

aangevuld met de term "smaak" of 

soortgelijke termen mogen uitsluitend 

worden gebruikt om te verwijzen naar 

aroma's die een gedistilleerde drank 

imiteren of naar het gebruik daarvan in 

de productie van andere levensmiddelen 

dan dranken. Geografische aanduidingen 

mogen niet worden gebruikt voor de 

beschrijving van aroma's. 

Schrappen 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer de oorsprong van een 

gedistilleerde drank wordt vermeld, komt 

deze overeen met het land of het gebied 

van oorsprong overeenkomstig artikel 60 

van Verordening (EU) nr. 952/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad. 

1. Wanneer de oorsprong van een 

gedistilleerde drank wordt vermeld, wordt 

verwezen naar de plaats of regio waar de 

fase van het productieproces plaatsvond 

waarin aan de gedistilleerde drank zijn 

eigen karakter en zijn wezenlijke 

hoedanigheden werden gegeven. 

_______________  

16 Verordening (EU) nr. 952/2013 van het 

Europees Parlement en van de Raad van 

9 oktober 2013 tot vaststelling van het 

douanewetboek van de Unie (PB L 269 

van 10.10.2013, blz. 1).  
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Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Voor in de Unie gedistilleerde 

dranken die bestemd zijn voor de export, 

mogen de geografische aanduidingen en 

de termen die in bijlage II bij deze 

verordening cursief staan onverminderd 

lid 1 worden herhaald, ook in een andere 

taal, maar niet worden vervangen door 

een taal die geen officiële taal van de 

Unie is, als dat verplicht is uit hoofde van 

de wetgeving van het invoerende land. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om rekening te houden met 

veranderende consumentenbehoeften, 

technologische vooruitgang, 

ontwikkelingen in de desbetreffende 

internationale normen en de noodzaak om 

de economische productie- en 

afzetomstandigheden te verbeteren, is de 

Commissie bevoegd om overeenkomstig 

artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te 

stellen inzake: 

1. Om rekening te houden met 

veranderende consumentenbehoeften, 

technologische vooruitgang, 

ontwikkelingen in de desbetreffende 

internationale normen en de noodzaak om 

de economische productie- en 

afzetomstandigheden te verbeteren en er 

tegelijkertijd voor te zorgen dat 

consumenten worden beschermd en dat 

rekening wordt gehouden met traditionele 

praktijken, is de Commissie bevoegd om 

overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen inzake: 
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Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 3  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In uitzonderlijke gevallen waarin 

het recht van een invoerend derde land 

zulks vereist, is de Commissie bevoegd om 

overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen inzake 

afwijkingen van de in dit hoofdstuk 

vervatte bepalingen inzake presentatie en 

etikettering. 

Schrappen 

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke exploitant die een 

overeenkomstig het desbetreffende 

productdossier geproduceerde 

gedistilleerde drank in de handel brengt, 

mag beschermde geografische 

aanduidingen gebruiken. 

1. Elke exploitant die een 

overeenkomstig het desbetreffende 

productdossier geproduceerde 

gedistilleerde drank in de handel brengt, 

mag geregistreerde geografische 

aanduidingen gebruiken. 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Beschermde geografische 

aanduidingen en de gedistilleerde dranken 

die deze beschermde namen 

overeenkomstig het productdossier dragen, 

worden beschermd tegen: 

2. Geregistreerde geografische 

aanduidingen en de gedistilleerde dranken 

die deze beschermde namen 

overeenkomstig het productdossier dragen, 

worden beschermd tegen: 
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Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) elk misbruik, elke nabootsing of 

voorstelling, zelfs indien de werkelijke 

oorsprong van het product of de dienst is 

aangegeven, of indien de beschermde naam 

is vertaald of vergezeld gaat van 

uitdrukkingen zoals "soort", "type", 

"methode", "op de wijze van", "imitatie", 

"smaak", "zoals" en dergelijke; 

(b) elk misbruik, elke nabootsing of 

voorstelling, zelfs indien de werkelijke 

oorsprong van het product of de dienst is 

aangegeven, of indien de beschermde naam 

is vertaald of vergezeld gaat van 

uitdrukkingen zoals "stijl", "soort", "type", 

"methode", "op de wijze van", "imitatie", 

"smaak", "zoals" en dergelijke; 

 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) elke andere valse of misleidende 

aanduiding met betrekking tot de herkomst, 

de oorsprong, de aard of de wezenlijke 

hoedanigheden van het product op de 

binnen- of buitenverpakking, 

reclamemateriaal of documenten voor het 

betrokken product, alsmede het verpakken 

in een recipiënt die aanleiding kan geven 

tot misverstanden over de oorsprong van 

het product; 

(c) elke andere valse of misleidende 

aanduiding met betrekking tot de herkomst, 

de oorsprong, de ingrediënten, de aard of 

de wezenlijke hoedanigheden van het 

product in de presentatie of de etikettering 

ervan die aanleiding kan geven tot 

misverstanden over de oorsprong van het 

product; 

 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De in lid 2 genoemde bescherming 

van geografische aanduidingen wordt 

verruimd tot goederen die in het kader 

van de handel in de Unie worden gebracht 
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zonder dat zij in het vrije verkeer komen, 

wanneer deze goederen, met inbegrip van 

de verpakking ervan, uit derde landen 

afkomstig zijn. 

 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Beschermde geografische 

aanduidingen mogen in de Unie geen 

soortnamen in de zin van artikel 32, lid 1, 

worden. 

3. Geregistreerde geografische 

aanduidingen mogen in de Unie geen 

soortnamen in de zin van artikel 32, lid 1, 

worden. 

 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 4  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het onwettige gebruik van 

beschermde geografische aanduidingen als 

bedoeld in lid 2 te voorkomen of te 

beëindigen. 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om het onwettige gebruik van 

geregistreerde geografische aanduidingen 

als bedoeld in lid 2 te voorkomen of te 

beëindigen. 

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de als geografische aanduiding te 

beschermen naam zoals deze wordt 

gebruikt in de handel of in het dagelijkse 

taalgebruik, en alleen in de talen die 

historisch werden of worden gebruikt ter 

beschrijving van het specifieke product in 

(a) de als geografische aanduiding te 

registreren naam zoals deze wordt gebruikt 

in de handel of in het dagelijkse 

taalgebruik, en alleen in de talen die 

historisch werden of worden gebruikt ter 

beschrijving van het specifieke product in 
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het afgebakende geografische gebied; het afgebakende geografische gebied; 

 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 5  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wanneer de aanvraag betrekking 

heeft op een geografisch gebied in een 

derde land, wordt de aanvraag bij de 

Commissie ingediend, hetzij rechtstreeks, 

hetzij via de autoriteiten van het betrokken 

derde land. 

5. Wanneer de aanvraag betrekking 

heeft op een geografisch gebied in een 

derde land, wordt de aanvraag bij de 

Commissie ingediend via de autoriteiten 

van het betrokken derde land. 

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1.  De Commissie onderzoekt op 

gepaste wijze alle door haar uit hoofde van 

artikel 21 ontvangen aanvragen om te 

controleren of de aanvraag gerechtvaardigd 

is en aan de voorwaarden van dit hoofdstuk 

voldoet. Dit onderzoek neemt niet langer 

dan twaalf maanden in beslag. Indien deze 

termijn wordt overschreden, stelt de 

Commissie de aanvrager schriftelijk in 

kennis van de redenen voor de vertraging. 

1.  De Commissie onderzoekt op 

gepaste wijze alle door haar uit hoofde van 

artikel 21 ontvangen aanvragen om te 

controleren of de aanvraag gerechtvaardigd 

is en aan de voorwaarden van dit hoofdstuk 

voldoet. Dit onderzoek neemt niet langer in 

beslag dan zes maanden na ontvangst van 

de aanvraag. Indien deze termijn wordt 

overschreden, stelt de Commissie de 

aanvrager schriftelijk in kennis van de 

redenen voor de vertraging. 

 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1.  Onverminderd artikel 18 kan de 1.  Onverminderd artikel 18 kan de 
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Commissie uitvoeringshandelingen 

vaststellen waarbij een overgangsperiode 

van maximaal vijf jaar wordt toegestaan 

om de mogelijkheid te bieden dat voor 

gedistilleerde dranken die afkomstig zijn 

uit een lidstaat of een derde land en 

waarvan de naam in strijd is met artikel 18, 

lid 2, de benaming waaronder het product 

in de handel was gebracht verder wordt 

gebruikt, op voorwaarde dat uit een 

krachtens artikel 21, lid 3, of artikel 24 

ontvankelijk bezwaarschrift blijkt dat de 

registratie van de naam het bestaan in het 

gevaar zou brengen van: 

Commissie uitvoeringshandelingen 

vaststellen waarbij een overgangsperiode 

van maximaal twee jaar wordt toegestaan 

om de mogelijkheid te bieden dat voor 

gedistilleerde dranken die afkomstig zijn 

uit een lidstaat of een derde land en 

waarvan de naam in strijd is met artikel 18, 

lid 2, de benaming waaronder het product 

in de handel was gebracht verder wordt 

gebruikt, op voorwaarde dat uit een 

krachtens artikel 21, lid 3, of artikel 24 

ontvankelijk bezwaarschrift blijkt dat de 

registratie van de naam het bestaan in het 

gevaar zou brengen van: 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 1  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien de Commissie, op basis van 

de informatie die zij tijdens het krachtens 

artikel 23, lid 1, eerste alinea, verrichte 

onderzoek heeft verkregen, oordeelt dat 

niet aan de registratievoorwaarden wordt 

voldaan, stelt zij uitvoeringshandelingen 

vast waarbij de aanvraag wordt 

verworpen. Die uitvoeringshandelingen 

worden volgens de in artikel 44, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure 

vastgesteld. 

1. Indien de Commissie, op basis van 

de informatie die zij tijdens het krachtens 

artikel 23, lid 1, eerste alinea, verrichte 

onderzoek heeft verkregen, oordeelt dat 

niet aan de registratievoorwaarden wordt 

voldaan, stelt zij overeenkomstig artikel 43 

gedelegeerde handelingen ter aanvulling 

van deze verordening vast om de 

aanvraag te verwerpen. 

 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 2  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Indien de Commissie geen 

aankondiging van bezwaar of geen 

ontvankelijk met redenen omkleed 

bezwaarschrift krachtens artikel 24 

2. Indien de Commissie geen 

aankondiging van bezwaar of geen 

ontvankelijk met redenen omkleed 

bezwaarschrift krachtens artikel 24 
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ontvangt, stelt zij zonder de in artikel 44, 

lid 2, bedoelde procedure toe te passen, 

uitvoeringshandelingen vast waarbij de 

naam wordt geregistreerd. 

ontvangt, stelt zij overeenkomstig artikel 

43 gedelegeerde handelingen ter 

aanvulling van deze verordening vast om 

de naam te registreren. 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 3 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) ofwel registreert zij, indien 

overeenstemming is bereikt, de naam door 

middel van uitvoeringshandelingen die 

worden vastgesteld zonder toepassing van 
de in artikel 44, lid 2, bedoelde procedure, 

en wijzigt zij, indien nodig, de krachtens 

artikel 23, lid 2, bekendgemaakte 

informatie, mits deze wijzigingen niet 

ingrijpend zijn; of 

(a) ofwel stelt zij overeenkomstig 

artikel 43 gedelegeerde handelingen ter 

aanvulling van deze verordening vast om 

de naam te registreren en wijzigt zij, 

indien nodig, de krachtens artikel 23, lid 2, 

bekendgemaakte informatie, mits deze 

wijzigingen niet ingrijpend zijn; of 

 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 3 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) ofwel stelt zij, indien er geen 

overeenstemming is bereikt, 

uitvoeringshandelingen vast waarbij over 

de registratie wordt besloten. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 44, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

(b) ofwel stelt zij, indien er geen 

overeenstemming is bereikt, volgens 

artikel 43 gedelegeerde handelingen ter 

aanvulling van deze verordening vast om 

over de registratie te besluiten. 

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de wijzigingsaanvragen echter 

een of meer wijzigingen van het 

productdossier inhouden die betrekking 

hebben op de essentiële kenmerken van het 

product, het in artikel 19, onder f), 

bedoelde verband wijzigen, een wijziging 

inhouden van de naam of van enig deel van 

de naam van de gedistilleerde drank, van 

invloed zijn op het afgebakende 

geografische gebied of een toename van de 

beperkingen op de handel in het product of 

de grondstoffen ervan inhouden, dient de 

lidstaat de wijzigingsaanvraag ter 

goedkeuring in bij de Commissie en volgt 

de aanvraag de in de artikelen 21 tot en met 

27 vastgestelde procedure. 

Wanneer de wijzigingsaanvragen echter 

een of meer wijzigingen van het 

productdossier inhouden die betrekking 

hebben op de essentiële kenmerken van het 

product, het in artikel 19, onder f), 

bedoelde verband wijzigen, een wijziging 

inhouden van de naam of van enig deel van 

de naam van de gedistilleerde drank, van 

invloed zijn op het afgebakende 

geografische gebied of een toename van de 

beperkingen op de handel in het product of 

de grondstoffen ervan inhouden, dient de 

lidstaat de wijzigingsaanvraag ter 

goedkeuring in bij de Commissie en volgt 

de aanvraag de in de artikelen 21 tot en met 

27 vastgestelde procedure. Ten aanzien 

van derde landen wordt de wijziging 

goedgekeurd volgens het in deze derde 

landen vigerende systeem. 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 3  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het onderzoek van de aanvraag 

wordt op de voorgestelde wijziging 

toegespitst. 

3. Het onderzoek van de aanvraag 

wordt uitsluitend op de voorgestelde 

wijziging toegespitst. 

 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In de volgende gevallen kan de 

Commissie, op eigen initiatief of op 

verzoek van elke natuurlijke of 

rechtspersoon met een rechtmatig belang, 

uitvoeringshandelingen vaststellen om de 

In de volgende gevallen is de Commissie 

bevoegd volgens artikel 43 en ter 

aanvulling van deze verordening 

gedelegeerde handelingen vast te stellen, 

op eigen initiatief of op verzoek van elke 
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registratie van een beschermde 

geografische aanduiding te annuleren: 

natuurlijke of rechtspersoon met een 

rechtmatig belang, om de registratie van 

een beschermde geografische aanduiding te 

annuleren: 

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – alinea 3  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in de eerste alinea bedoelde 

uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure. 

Schrappen 

 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – alinea 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De annuleringsbesluiten worden in het 

Publicatieblad van de Europese Unie 

bekendgemaakt. 

 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – alinea 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt, zonder de in artikel 

44, lid 2, bedoelde procedure toe te passen, 

uitvoeringshandelingen vast betreffende 

het aanleggen en actueel houden van een 

openbaar elektronisch register van 

krachtens deze regeling erkende 

geografische aanduidingen van 

gedistilleerde dranken (hierna het "register" 

De Commissie stelt, zonder de in artikel 

44, lid 2, bedoelde procedure toe te passen, 

uitvoeringshandelingen vast betreffende 

het aanleggen, onderhouden en actueel 

houden van een transparant, openbaar en 

alomvattend elektronisch register van 

krachtens deze regeling erkende 

geografische aanduidingen van 
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genoemd). gedistilleerde dranken (hierna het "register" 

genoemd) dat in de plaats komt van en 

dezelfde rechtskracht heeft als bijlage III 

bij Verordening (EG) nr. 110/2008. 

 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – alinea 3  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Geografische aanduidingen van in derde 

landen geproduceerde gedistilleerde 

dranken die in de Unie zijn beschermd 

krachtens een internationale overeenkomst 

waarbij de Unie een 

overeenkomstsluitende partij is, mogen als 

geografische aanduiding in het register 

worden opgenomen. 

Geografische aanduidingen van in derde 

landen geproduceerde gedistilleerde 

dranken die in de Unie zijn beschermd 

krachtens een internationale overeenkomst 

waarbij de Unie een 

overeenkomstsluitende partij is, mogen pas 

als geografische aanduiding in het register 

worden opgenomen nadat de Commissie 

daartoe een uitvoeringshandeling heeft 

vastgesteld waarbij toestemming wordt 

gegeven voor een dergelijke opname in 

een aparte sectie.  

 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 3  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Een naam wordt niet als 

geografische aanduiding beschermd indien 

de productie- of voorbereidende stadia die 

verplicht zijn voor de desbetreffende 

categorie gedistilleerde drank niet in het 

betrokken geografische gebied 

plaatsvinden. 

3. Een naam wordt niet als 

geografische aanduiding beschermd indien 

de stadia die verplicht zijn voor de 

desbetreffende categorie gedistilleerde 

drank niet in het betrokken geografische 

gebied plaatsvinden. 

 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 33 – lid 1  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De inschrijving van een merk dat 

een in het register opgenomen 

geografische aanduiding bevat of uit een 

dergelijke aanduiding bestaat, wordt 

geweigerd of nietig verklaard als het 

gebruik van dat merk tot een van de in 

artikel 18, lid 2, bedoelde situaties zou 

leiden. 

1. De inschrijving van een merk wordt 

geweigerd of nietig verklaard als het 

gebruik van dat merk tot een van de in 

artikel 18, lid 2, bedoelde situaties zou 

leiden. 

 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uitvoeringsbevoegdheden met betrekking 

tot bestaande beschermde geografische 

aanduidingen 

Bevoegdheden met betrekking tot 

bestaande geregistreerde geografische 

aanduidingen 

 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd lid 2 worden 

krachtens Verordening (EG) nr. 110/2008 

beschermde geografische aanduidingen 

van gedistilleerde dranken automatisch 

beschermd als geografische aanduidingen 

krachtens de onderhavige verordening. De 

Commissie neemt deze geografische 

aanduidingen op in het register. 

1. Onverminderd lid 2 worden 

krachtens Verordening (EG) nr. 110/2008 

geregistreerde geografische aanduidingen 

van gedistilleerde dranken automatisch 

beschermd als geografische aanduidingen 

krachtens de onderhavige verordening. De 

Commissie neemt deze geografische 

aanduidingen op in het register. 
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Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Gedurende ten hoogste twee jaar 

na de inwerkingtreding van deze 

verordening kan de Commissie, middels 

uitvoeringshandelingen, op eigen initiatief 

de bescherming van de in artikel 20 van 

Verordening (EG) nr. 110/2008 bedoelde 

geografische aanduidingen annuleren 

indien deze niet in overeenstemming zijn 

met artikel 2, lid 1, punt 6. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens de 

in artikel 44, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

2. Tot de inwerkingtreding van deze 

verordening kan de Commissie, middels 

uitvoeringshandelingen, op eigen initiatief 

de registratie van de in artikel 20 van 

Verordening (EG) nr. 110/2008 bedoelde 

geografische aanduidingen annuleren 

indien deze niet in overeenstemming zijn 

met artikel 2, lid 1, punt 6. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens de 

in artikel 44, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 5  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De in de leden 1 en 2 bedoelde 

bevoegde autoriteiten of organen die 

verifiëren of de beschermde geografische 

aanduiding voldoet aan het productdossier, 

zijn objectief en onpartijdig. Zij 

beschikken over het gekwalificeerde 

personeel en de middelen die nodig zijn om 

hun taak te vervullen. 

5. De in de leden 1 en 2 bedoelde 

bevoegde autoriteiten of organen die 

verifiëren of de geregistreerde 

geografische aanduiding voldoet aan het 

productdossier, zijn objectief en 

onpartijdig. Zij beschikken over het 

gekwalificeerde personeel en de middelen 

die nodig zijn om hun taak te vervullen. 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 1  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om rekening te houden met de 

specifieke kenmerken van de productie in 

Schrappen 
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het afgebakende geografische gebied is de 

Commissie bevoegd overeenkomstig 

artikel 43 gedelegeerde handelingen vast 

te stellen met betrekking tot: 

(a)  de aanvullende criteria voor de 

afbakening van het geografische gebied; 

en 

 

(b)  de beperkingen en afwijkingen met 

betrekking tot de productie in het 

afgebakende geografische gebied. 

 

 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegdheid om de in de 

artikelen 5, 16, 38, 41 en artikel 46, lid 2, 

bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt de Commissie met ingang 

van de inwerkingtreding van deze 

verordening voor onbepaalde tijd verleend. 

2. De bevoegdheid om de in de 

artikelen 5, 16, 38, 41 en artikel 46, lid 2, 

bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt de Commissie met ingang 

van de inwerkingtreding van deze 

verordening voor een periode van vijf jaar 

verleend De bevoegdheidsdelegatie wordt 

stilzwijgend met perioden van dezelfde 

duur verlengd, tenzij het Europees 

Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 

maanden voor het einde van elke periode 

tegen deze verlenging verzetten. 
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