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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie is een herziening en een consolidatie van de geldende 
verordeningen betreffende gedistilleerde dranken met de daarbijbehorende 
uitvoeringsbepalingen en is erop gericht de leesbaarheid van de tekst van de verordening te 
verbeteren, hem aan de nieuwe technische ontwikkelingen en aan de binnen de WTO geldende 
regels aan te passen.

Met het voorstel wordt een indeling in drie categorieën van de verschillende soorten 
gedistilleerde dranken ingevoerd, en wel afhankelijk van de grondstoffen waarop een type 
gedistilleerde drank gebaseerd mag zijn en afhankelijk van de vraag welke aromastoffen mogen
worden toegevoegd. De voorgestelde indeling kan echter voor problemen zorgen omdat er 
verwarring kan ontstaan, aangezien bepaalde soorten gedistilleerde dranken onder meer dan 
een categorie kunnen vallen. Een verstandig en passend alternatief voor de voorgestelde 
indeling in categorieën zou zijn, op het etiket van alle gedistilleerde dranken een lijst 
ingrediënten te vermelden naar het voorbeeld van de ingrediëntenlijsten die op grond van de 
etiketteringsrichtlijn voor andere levensmiddelen vereist zijn.

Verder stelt de Commissie voor de vorm van de procedure voor toekomstige wijzigingen van 
de wetgeving op dit gebied te veranderen, zodat de bijlage van de verordening voortaan via de 
beheerscomitéprocedure kan worden gewijzigd.

Het terrein van de gedistilleerde dranken valt niet onder de EU-verordening betreffende de 
bescherming van geografische aanduidingen (Verordening van de Raad EEG nr. 2081/92 van 
14 juli 1992). Het Commissievoorstel bevat daarom zelfstandige bepalingen over de definitie, 
bescherming en registratie van geografische aanduidingen. Met dit voorstel worden deze 
bepalingen overeenkomstig de internationale normen aangepast.

Het is een positief punt dat het systeem van de geografische aanduidingen wordt geactualiseerd 
en in overeenstemming met de WTO wordt veranderd en ook dat de bijlagen I en III te 
wijzigen zijn door middel van een simpele en doorzichtige procedure. De taak van het Comité
van beheer voor gedistilleerde dranken bestaat eruit de wetgeving aan te passen en bij te 
houden en uw rapporteur voor advies is daarom van mening dat de toepassing van de 
procedure met een regelgevend comité onder de gegeven omstandigheden het meest doelmatig
is.

In de geldende regels worden er ten aanzien van de grondstoffen geen speciale eisen gesteld 
aan de productie van wodka, die van ethylalcohol uit landbouwproducten kan worden 
vervaardigd. In het Commissievoorstel wordt aan deze definitie vastgehouden en als nieuw 
element wordt voorgesteld dat de gebruikte grondstoffen op de etikettering van het product
moeten worden vermeld.

Al lang bestaat de nadrukkelijke wens dat er een striktere definitie van wodka wordt gegeven, 
die traditioneel op basis van graan en/of aardappelen wordt vervaardigd. Als het gebruik van 
deze grondstoffen als voorwaarde zou worden gesteld, dan zou dit overeenkomen met de 
specifieke eisen ten aanzien van de gebruikte grondstoffen die gelden voor een groot aantal 
ander soorten gedistilleerd, zoals onder meer rum en whisky. Alleen het voorstel dat wodka op 
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1 Nog niet in het PB gepubliceerd.

het etiket van een ingrediëntenlijst moet worden voorzien, is niet voldoende: er moeten 
horizontale regels voor de etikettering van alle soorten gedistilleerde dranken gelden, zodat de 
consument duidelijke en heldere informatie over de gebruikte ingrediënten krijgt.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 37 en artikel 95,

Motivering

Gedistilleerde dranken zijn een belangrijk landbouwproduct in de Gemeenschap en artikel 37 
moet daarom als deel van de rechtsgrondslag worden vermeld.

Amendement 2Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) Gedistilleerde dranken vormen een 
belangrijke afzetmarkt voor de landbouw in 
de Gemeenschap, hetgeen voor een 
belangrijk deel berust op de goede reputatie 
die deze producten in de Gemeenschap en 
op de wereldmarkt genieten. Deze reputatie 
is gebaseerd op de kwaliteit van de 
traditionele producten. Om deze markt te 
behouden moeten de eigenschappen van 
deze producten worden beschermd.

Motivering

De goede reputatie en de traditie, die kenmerken van kwaliteit zijn, moeten beschermd 
worden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de toenemende marktoriëntatie van 
het GLB en met de toenemende globalisering, welke het noodzakelijk maken dat alle 
aanwezige kansen op de markt voor landbouwproducten worden benut.
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Amendement 3Overweging 3

(3) Om de betrokken regelgeving 
systematischer op te zetten, dienen deze 
dranken in drie categorieën te worden 
ingedeeld aan de hand van welomschreven 
productie- en etiketteringscriteria.

schrappen

Motivering

De indeling in categorieën is noch logisch noch doelmatig en zorgt slechts voor verwarring, 
omdat alle drie de categorieën worden omschreven met gebruikmaking van de term 
"gedistilleerde dranken".

Amendement 4Overweging 5

(5) Met name mag, om aan de 
verwachtingen van de consument te voldoen 
en de traditionele methoden te behouden, 
voor de productie van gedistilleerde dranken 
geen andere ethylalcohol worden gebruikt 
dan ethylalcohol uit landbouwproducten. Dit 
schept ook afzetmogelijkheden voor 
basisproducten van de landbouw.

(5) Met name moet onderstreept worden 
dat, om aan de verwachtingen van de 
consument te voldoen en de traditionele 
methoden te behouden, voor de productie 
van gedistilleerde dranken nog steeds geen 
andere ethylalcohol mag worden gebruikt 
dan ethylalcohol uit landbouwproducten. Dit 
schept ook afzetmogelijkheden voor 
basisproducten van de landbouw.

Motivering

Het moet worden verduidelijkt dat reeds op grond van de geldende verordening geen andere 
ethylalcohol dan die uit landbouwproducten mag worden gebruikt.

Amendement 5Overweging 7

(7) Om de kwaliteit van de gedistilleerde 
dranken en de verscheidenheid in de sector 
te bevorderen moeten de lidstaten op het 
gebied van de productie, de aanduiding, de 
presentatie en de bijzondere etikettering 
van op hun grondgebied geproduceerde 
gedistilleerde dranken regels kunnen 
vaststellen die strenger zijn dan of een 
aanvulling vormen op de bepalingen van 
deze verordening.

schrappen

Motivering
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Deze overweging in het voorstel van de Commissie is strijdig met de doelstelling van de 
verordening, namelijk het harmoniseren van de wetgeving in de lidstaten, en draagt 
bovendien het gevaar van concurrentievervalsing in zich.

Amendement 6Overweging 13

(13) Bij de overgang van de regels in 
Verordening (EEG) nr. 1576/89 naar die in 
de onderhavige verordening kunnen zich 
problemen voordoen die in de onderhavige 
verordening niet worden behandeld. Daarom 
dient te worden bepaald dat de nodige 
overgangsmaatregelen worden vastgesteld 
door de Commissie. Bovendien moet de 
Commissie worden gemachtigd om 
praktische problemen op te lossen die 
specifiek zijn voor de sector gedistilleerde 
dranken.

(13) Bij de overgang van de regels in 
Verordening (EEG) nr. 1576/89 naar die in 
de onderhavige verordening kunnen zich 
problemen voordoen die in de onderhavige 
verordening niet worden behandeld. Daarom 
dient te worden bepaald dat de nodige 
overgangsmaatregelen worden vastgesteld 
door de Commissie. 

Motivering

De Commissie kent aan zichzelf een onbeperkte bevoegdheid toe voor het oplossen van 
hetgeen zij als "praktische problemen" aanduidt. De voorgestelde formulering kent aan de 
communautaire uitvoerende macht een niet nader omschreven handelingsvrijheid toe. 
Daarom moet deze volzin geschrapt worden.

Amendement 7Artikel 1, alinea 1, letter c)

c) een alcoholgehalte van ten minste 15% vol 
en ten hoogste 80% vol hebben en

c) een alcoholgehalte van ten minste 
15% vol en ten hoogste 96% vol hebben 
behoudens de uitzonderingen op 
deze waarden zoals vermeld in de 
bijlagen van deze verordening, met 
name de uitzondering in punt 41 van 
bijlage II, en

Motivering

In de bijlagen worden uitzonderingen gemaakt op deze waarden zoals in het geval van 
eierlikeur en advocaat.

Amendement 8Artikel 1, alinea 1, letter d), punt i), streepje 2
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- door maceratie van plantaardige stoffen 
en/of

- door maceratie van plantaardige stoffen in 
ethylalcohol uit landbouwproducten en/of 
distillaten uit landbouwproducten en/of 
gedistilleerde dranken in de zin van deze 
verordening en/of 

Motivering

"Maceratie" is het proces van het weken in een vloeistof; tenzij deze vloeistof echter in de 
bedoelde zin wordt gespecificeerd, is de uitdrukking op zich nog geen voldoende of zinvolle 
definitie van een "gedistilleerde drank". (Artikel 1, lid 2 van Verordening nr. 1576/89 bereikt 
een soortgelijk effect door de bepalingen van de voorgestelde tweede en derde streepjes te 
combineren).

Amendement 9Artikel 2, alinea 1

Bij de bereiding van gedistilleerde dranken en 
van alle bestanddelen daarvan mag geen 
andere ethylalcohol dan ethylalcohol uit 
landbouwproducten worden gebruikt.

Bij de bereiding van gedistilleerde dranken en 
van alle bestanddelen daarvan mag geen 
andere ethylalcohol dan uit 
landbouwproducten in de zin van bijlage I 
van het Verdrag gewonnen ethylalcohol 
worden gebruikt.

Motivering

Enkel de beperking tot ethylalcohol uit landbouwproducten is niet voldoende. Een preciezere 
afbakening is noodzakelijk om bijvoorbeeld het gebruik van bieralcohol uit te sluiten.

Amendement 10Artikel 2, alinea 2

Ethylalcohol waarmee bij de bereiding van 
gedistilleerde dranken gebruikte kleurstoffen, 
aroma's of andere toegestane additieven 
worden verdund of opgelost, moet 
ethylalcohol uit landbouwproducten zijn.

Ethylalcohol waarmee bij de bereiding van 
gedistilleerde dranken gebruikte kleurstoffen, 
aroma's of andere toegestane additieven 
worden verdund of opgelost, moet uit 
landbouwproducten in de zin van bijlage I 
van het Verdrag gewonnen ethylalcohol 
zijn.

Motivering

Enkel de beperking tot ethylalcohol uit landbouwproducten is niet voldoende. Een preciezere 
afbakening is noodzakelijk om bijvoorbeeld het gebruik van bieralcohol uit te sluiten.

Amendement 11Artikel 2, alinea 3
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Onverminderd de beperkingen die voor 
specifieke producten zijn vastgesteld in 
bijlage II bij deze verordening, moet de 
gebruikte ethylalcohol zijn verkregen uit in 
bijlage I bij het Verdrag genoemde
landbouwproducten.

Onverminderd de beperkingen die voor 
specifieke producten zijn vastgesteld in 
bijlage II bij deze verordening, moet de 
gebruikte ethylalcohol uit 
landbouwproducten voldoen aan de 
voorwaarden van bijlage I, onder 3 van deze 
verordening.

Motivering

Om de handhaving van een uniforme hoge kwaliteitsstandaard te waarborgen moet hier 
verwezen worden naar Bijlage I.

Amendement 12Artikel 3

Categorieën gedistilleerde dranken

De gedistilleerde dranken worden ingedeeld 
in de volgende categorieën:

a) "spiritualiën": de in bijlage II tot 
categorie A gerekende producten;

b) "specifieke gedistilleerde dranken": de 
in bijlage II tot categorie B gerekende 
producten;

c) "andere gedistilleerde dranken": de in 
bijlage II tot categorie C gerekende 
producten.

schrappen

Motivering

De indeling in categorieën is noch logisch noch doelmatig en zorgt slechts voor verwarring, 
omdat alle drie de categorieën worden omschreven met gebruikmaking van de term 
"gedistilleerde dranken".

Amendement 13Artikel 4
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Algemene regels betreffende de categorieën 
gedistilleerde dranken
1. Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de in bijlage II tot categorie A 
gerekende producten zijn vastgesteld, geldt 
dat "spiritualiën":
a) moeten zijn bereid door alcoholische 
vergisting en distillatie van uitsluitend de in 
de definities in bijlage II bepaalde 
grondstoffen;

b) geen toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of toegevoegd distillaat 
(uit landbouwproducten) mogen bevatten;

c) geen andere aroma’s mogen bevatten 
dan natuurlijke aromastoffen en 
aromatiserende preparaten zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), 
punt i), en onder c), van Richtlijn 
88/388/EEG;

d) uitsluitend mogen worden verzoet om 
het product op smaak af te maken, waarbij 
de technische definities en eisen in bijlage I 
bij deze verordening in acht moeten worden 
genomen en rekening moet worden 
gehouden met de specifieke wetgeving van 
de lidstaten.
2. Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de in bijlage II tot categorie B 
gerekende producten zijn vastgesteld, geldt 
dat "specifieke gedistilleerde dranken":
a) mogen zijn verkregen uit welk in bijlage 
I bij het Verdrag genoemd 
landbouwproduct dan ook;

b) toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of toegevoegd distillaat 
(uit landbouwproducten) mogen bevatten;

c) natuurlijke of natuuridentieke 
aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, 
lid 2, onder b), punten i) en ii), en onder c), 
van Richtlijn 88/388/EEG mogen bevatten;

d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I 
bij deze verordening in acht moeten worden 
genomen.
3. Onverminderd de specifieke regels die 
voor de in bijlage II tot categorie C 
gerekende producten zijn vastgesteld, geldt 
dat "andere gedistilleerde dranken":
a) mogen zijn verkregen uit welk in bijlage 
I bij het Verdrag genoemd 

schrappen
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Motivering

De indeling in categorieën is noch logisch noch doelmatig en zorgt slechts voor verwarring, 
omdat alle drie de categorieën worden omschreven met gebruikmaking van de term 
"gedistilleerde dranken".

Amendement 14Artikel 5

De lidstaten mogen voor de productie, de 
aanduiding, de etikettering, de verpakking en 
de presentatie van op hun eigen grondgebied 
geproduceerde gedistilleerde dranken regels 
vaststellen die strenger zijn dan of een 
aanvulling vormen op de bepalingen in 
bijlage II, voorzover die regels verenigbaar 
zijn met het Gemeenschapsrecht.

De lidstaten mogen voor de productie, de 
aanduiding, de etikettering, de verpakking en 
de presentatie van op hun eigen grondgebied 
geproduceerde gedistilleerde dranken regels 
vaststellen die strenger zijn dan of een 
aanvulling vormen op de bepalingen in 
bijlage III, voorzover die regels verenigbaar 
zijn met het Gemeenschapsrecht.

Motivering

Ook in de nieuwe EU-regels voor gedistilleerde dranken moet het basisidee van 
gemeenschappelijke uniforme eisen voor op het grondgebied van de EU geproduceerde 
gedistilleerde dranken gehandhaafd blijven. De in artikel 5 voorgestelde mogelijkheid om 
deze eisen zonder verdere beperkingen in het nationale recht te regelen zal binnen afzienbare 
tijd leiden tot talrijke afwijkingen op het punt van de definities van gedistilleerde dranken, 
welke per oorsprongsland zullen verschillen. Het voorstel is in strijd met het basisidee van 
Verordening nr. 1576/89 (EEG) van de Raad om uniforme gemeenschappelijke voorschriften 
te stellen aan de aanduiding, presentatie en definitie van gedistilleerde dranken. Enkel de 
gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding moeten onder de bevoegdheid van de 
lidstaten blijven vallen.

Amendement 15Artikel 7, lid 1

1. Een gedistilleerde drank die voldoet aan 
de in bijlage II vastgestelde specificaties voor 
een product van categorie A of B, draagt de 
verkoopbenaming die in die specificaties aan 
dat product is toegekend.

1. Een gedistilleerde drank die voldoet aan 
de in bijlage II vastgestelde specificaties voor 
een product, draagt de verkoopbenaming die 
in die specificaties aan dat product is 
toegekend.

Amendement 16Artikel 7, lid 2
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2. Een gedistilleerde drank die voldoet aan 
de in bijlage II vastgestelde specificaties 
voor een product van categorie C, draagt de 
verkoopbenaming "gedistilleerde drank" of 
"gedistilleerd". Deze verkoopbenaming 
mag niet worden vervolledigd, aangevuld of 
gewijzigd.

schrappen

Amendement 17Artikel 7, lid 3

3. Indien een gedistilleerde drank voldoet 
aan de definities van meer dan één 
specifiek type van gedistilleerde drank, mag 
hij worden verkocht onder een of meer van 
de benamingen die in bijlage II voor die 
specifieke typen van gedistilleerde drank 
zijn vermeld.

schrappen

Amendement 18Artikel 7, lid 4

4. Onverminderd lid 8, mag een benaming 
zoals bedoeld in de leden 1 en 2 niet worden 
gebruikt om enige andere drank dan de 
gedistilleerde drank waarvoor die benaming 
in bijlage II is vermeld, op welke wijze ook 
aan te duiden of te presenteren.

4. Onverminderd lid 8, mag een benaming 
zoals bedoeld in lid 1 niet worden gebruikt 
om enige andere drank dan de gedistilleerde 
drank waarvoor die benaming in bijlage II is 
vermeld, op welke wijze ook aan te duiden 
of te presenteren.

Amendement 19Artikel 7, lid 5

5. Verkoopbenamingen mogen 
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk III 
worden aangevuld met of vervangen door 
een in bijlage III vermelde geografische 
aanduiding, mits de consument daardoor niet 
wordt misleid.

5. Verkoopbenamingen mogen 
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk III 
worden aangevuld met of vervangen door 
een in bijlage III vermelde geografische 
aanduiding. Andere geografische 
aanduidingen mogen gebruikt worden, mits 
de consument daardoor niet wordt misleid.

Motivering

Zoals artikel 7, lid 5, onder b) benadrukt, is de relevante vraag of de consument al dan niet 
misleid wordt. Daarom is er niets op tegen om in dezen de tot dusver gevolgde lijn te 
handhaven en het gebruik van alle geografische aanduidingen toe te staan, dus ook 
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aanduidingen die niet in de lijst van Bijlage III voorkomen, mits de consument 
hierdoor niet misleid wordt.

Amendement 20Artikel 7, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. De geografische aanduidingen van 
de lijst in bijlage III kunnen eventueel 
vergezeld gaan van aanvullende 
vermeldingen, op voorwaarde dat de 
bevoegde autoriteiten in het land van 
productie deze aan voorschriften hebben 
gebonden. 

Motivering

De huidige wetgeving (Verordening 1576/89, artikel 5, lid 3, onder a), tweede zin) voorziet 
erin dat geografische benamingen vergezeld kunnen gaan van aanvullende vermeldingen, 
mits door de lidstaat van productie gereguleerd. Het is belangrijk om deze bepaling in de 
nieuwe verordening te handhaven, omdat deze het subsidiariteitsbeginsel versterkt, op grond 
waarvan de EU bevoegd is tot het vaststellen van regelgeving voor algemene definities, 
terwijl de afzonderlijke lidstaten specifieke en gedetailleerdere wetgeving kunnen vaststellen 
voor hun eigen producten met een geografische aanduiding. Zo is de handhaving van deze 
bepaling bijvoorbeeld essentieel om het Verenigd Koninkrijk in staat te stellen wetgeving vast 
te stellen waarbij nieuwe definities en etiketteringsregels worden gesteld voor scotch whisky 
met diverse nadere kwalificaties zoals "Single Malt", "Highland" of "Speyside".

Amendement 21Artikel 7, lid 5 ter (nieuw)

5 ter. De in bijlage II bedoelde benamingen 
van gedistilleerde dranken mogen worden 
aangevuld met andere geografische 
aanduidingen dan die bedoeld in bijlage 
III, op voorwaarde dat de consument 
hierdoor niet wordt misleid.

Motivering

De huidige wetgeving (Verordening 1576/89, artikel 5, lid 2) voorziet in de mogelijkheid om 
gebruik te maken van aanvullende geografische aanduidingen dan die bedoeld in Bijlage II 
van die Verordening, onder voorbehoud dat de consument niet wordt misleid. Dit is 
belangrijk om het gebruik van niet-omstreden termen mogelijk te maken die voor de 
consument nuttig zijn om te herkennen uit welke regio of plaats een product afkomstig is 
(bijvoorbeeld in het geval van scotch whisky de aanduiding "Orkney" of "Dufftown"). Het is 
ook nuttig voor de voorkoming van misleidende aanduidingen. Daarom moet deze bepaling in 
de nieuwe verordening worden gehandhaafd.
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Amendement 22Artikel 7, lid 8

8. De in bijlage II vermelde benamingen 
mogen worden opgenomen in een lijst van 
ingrediënten indien zij worden gebruikt in 
overeenstemming met de ter uitvoering van
Richtlijn 2000/13/EG vastgestelde nationale 
maatregelen.

8. De in bijlage II vermelde benamingen 
mogen worden opgenomen in een lijst van 
ingrediënten indien zij worden gebruikt in 
overeenstemming met Richtlijn 2000/13/EG.

Motivering

In de overige verwijzingen naar Richtlijn 2000/13 (artikelen 6, 8 lid 1, 9 leden 3 en 29 onder 
d)) wordt niet verwezen naar de nationale uitvoeringsmaatregelen. In het belang van de 
consistentie en ter voorkoming van misverstanden moet artikel 7, lid 8 op dezelfde wijze 
rechtstreeks naar Richtlijn 2000/13/EG verwijzen.

Amendement 23Artikel 8, lid 1

1. Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG, is 
het verboden om een in bijlage II voor 
categorie A of B vermelde term of een in 
bijlage III vermelde geografische aanduiding 
te gebruiken in een samengestelde term of 
erop te zinspelen in de presentatie van een 
levensmiddel, tenzij de alcohol uitsluitend 
afkomstig is van de betrokken gedistilleerde 
drank.

1. Het is verboden om een in bijlage II 
vermelde term of een in bijlage III vermelde 
geografische aanduiding te gebruiken in een 
samengestelde term of erop te zinspelen in de 
presentatie van een levensmiddel, tenzij de 
alcohol uitsluitend afkomstig is van de 
betrokken gedistilleerde drank.

Motivering

Zowel de huidige wetgeving (Verordeningen nrs. 1576/89 en 1014/90) als de voorgestelde 
nieuwe verordening bevatten belangrijke etiketteringsregels, die uitdrukkelijk zijn ontworpen 
met het oog op specifieke situaties in de sector gedistilleerde dranken. Om te zorgen dat de 
nieuwe verordening nog steeds voorrang heeft op Richtlijn 2000/13/EG en met name dat de 
etiketteringsbepalingen van artikel 8, lid 1 niet kunnen worden ondergraven door 
andersluidende regels die op grond van Richtlijn 2000/13 worden gesteld, moet de zinsnede 
"Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG" worden geschrapt.

Amendement 24Artikel 9, lid 1, inleidende formule

1. Op een in het oog vallende plaats op het 
etiket wordt duidelijk en zichtbaar de 
verkoopbenaming "gedistilleerde drank" of 
"gedistilleerd" aangebracht indien een in 
bijlage II tot categorie A gerekende
gedistilleerde drank is vermengd met:

1. Op een in het oog vallende plaats op het 
etiket wordt duidelijk en zichtbaar de 
verkoopbenaming "gedistilleerde drank" of 
"gedistilleerd" aangebracht indien een in 
bijlage II genoemde gedistilleerde drank is 
vermengd met:
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Amendement 25Artikel 9, lid 2

2. Lid 1 geldt niet voor de aanduiding, de 
presentatie of de etikettering van een door 
vermenging verkregen product zoals 
bedoeld in dat lid, indien dat product 
voldoet aan een van de in bijlage II voor 
categorie A of B vastgestelde definities.

schrappen

Amendement 26Artikel 9, lid 3, alinea 1

3. Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG, 
mag een in bijlage II bij deze verordening 
voor categorie A of B vermelde term slechts 
in de aanduiding, de presentatie of de 
etikettering van een door vermenging 
verkregen product zoals bedoeld in lid 1 
voorkomen, indien die term geen deel 
uitmaakt van de verkoopbenaming, maar 
slechts is opgenomen in een in hetzelfde 
gezichtsveld staande lijst van alle 
alcoholhoudende bestanddelen van het door 
vermenging verkregen product, welke lijst 
wordt voorafgegaan door de tekst "door 
vermenging verkregen gedistilleerd" of 
"melange van gedistilleerd".

3. Een in bijlage II bij deze verordening 
vermelde term mag slechts in de aanduiding, 
de presentatie of de etikettering van een door 
vermenging verkregen product zoals bedoeld 
in lid 1 voorkomen, indien die term geen deel 
uitmaakt van de verkoopbenaming, maar 
slechts is opgenomen in een in hetzelfde 
gezichtsveld staande lijst van alle 
alcoholhoudende bestanddelen van het door 
vermenging verkregen product, welke lijst 
wordt voorafgegaan door de tekst "door 
vermenging verkregen gedistilleerd" of 
"melange van gedistilleerd".

Motivering

Zowel de huidige wetgeving (Verordeningen nrs. 1576/89 en 1014/90) als de voorgestelde 
nieuwe verordening bevatten belangrijke etiketteringsregels, die uitdrukkelijk zijn ontworpen 
met het oog op bepaalde situaties in de sector gedistilleerde dranken. Om te zorgen dat de 
nieuwe verordening nog steeds voorrang heeft op Richtlijn 2000/13/EG en met name dat de 
etiketteringsbepalingen van artikel 8, lid 1 niet kunnen worden ondergraven door 
andersluidende regels die op grond van Richtlijn 2000/13 worden gesteld, moet de zinsnede 
"Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG" worden geschrapt.

Amendement 27Artikel 10, lid 2
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2. De aanduiding, de presentatie of de 
etikettering van een gedistilleerde drank mag 
slechts met de term "blend" worden 
aangevuld indien het product blending heeft 
ondergaan.

2. De aanduiding, de presentatie of de 
etikettering van een gedistilleerde drank mag 
slechts met de term "blend", "blended" of 
"blending" aangevuld indien het product 
blending heeft ondergaan.

Motivering

De formulering van het voorstel zou aanleiding kunnen vormen te beweren dat met betrekking 
tot gedistilleerde dranken de term "blend" om welke reden dan ook niet hetzelfde is als 
"blended" of "blending", terwijl ze in werkelijkheid alle betrekking hebben op hetzelfde 
proces. Ter voorkoming van iedere twijfel aan het feit dat de nieuwe verordening betrekking 
heeft op alle vormen van de term "blend" moet de formulering in die zin worden aangepast.

Amendement 28Artikel 10, lid 3

Indien in de aanduiding, de presentatie of de 
etikettering van een gedistilleerde drank 
melding wordt gemaakt of de indruk wordt 
gewekt van een bepaalde rijpingsduur of 
ouderdom, moet het daarbij gaan om het 
jongste alcoholhoudende bestanddeel en 
moet het product zijn gerijpt onder toezicht 
van de belastingdienst of onder een toezicht 
dat vergelijkbare waarborgen bood.

Indien in de aanduiding, de presentatie of de 
etikettering van een gedistilleerde drank 
melding wordt gemaakt of de indruk wordt 
gewekt van een bepaalde rijpingsduur of 
ouderdom, moet het daarbij gaan om het 
jongste alcoholhoudende bestanddeel en 
moet het product zijn gerijpt onder toezicht 
van de belastingdienst of onder een toezicht 
dat vergelijkbare waarborgen bood.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een 
procédé van rijping in fasen, mag een 
gemiddelde rijpingsduur of een gemiddelde 
ouderdom alleen dan op het etiket vermeld 
worden wanneer er een controlesysteem 
met voldoende waarborgen aanwezig is, dat 
door de desbetreffende lidstaat erkend is.

Motivering

(Eerste deel van het amendement niet van toepassing op de Nederlandse tekst.) Aangezien bij 
een aantal belangrijke in de EU geproduceerde gedistilleerde dranken reeds meer dan 100 
jaar een procédé van rijping in fasen wordt toegepast, de zogeheten "criaderas y soleras", 
moet de gelegenheid van herziening van het voorstel worden benut om een uitdrukkelijke 
vermelding van het genoemde procédé in te voeren.

Amendement 29Artikel 12, lid 1
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1. De bij deze verordening voorgeschreven 
inlichtingen worden verstrekt in een of meer 
officiële talen van de Gemeenschap op 
zodanige wijze dat de eindverbruiker elk 
van die inlichtingen gemakkelijk kan 
begrijpen, tenzij die inlichtingen met 
andere middelen ter kennis van de 
verbruikers worden gebracht.

1. De bij deze verordening voorgeschreven 
inlichtingen worden verstrekt in een of meer 
officiële talen van de Gemeenschap in 
overeenstemming met artikel 16 van 
Richtlijn 2000/13/EG. 

Motivering

De regelingen voor de etikettering van levensmiddelen zijn reeds te vinden in de algemene 
etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG.

Amendement 30Artikel 15, lid 1, alinea 1

1. Aanvragen tot opneming van een 
geografische aanduiding in bijlage III worden 
bij de Commissie ingediend in een van de 
officiële talen van de Gemeenschap of gaan, 
indien zij in een andere taal bij de Commissie 
worden ingediend, vergezeld van een 
vertaling in een van de officiële talen van de 
Gemeenschap. Bij deze aanvragen wordt een 
technisch dossier gevoegd dat de 
specificaties bevat waaraan de betrokken 
gedistilleerde drank moet voldoen. Het 
technische dossier wordt bekendgemaakt in 
het Publicatieblad van de Europese Unie, 
reeks C.

1. Aanvragen tot opneming van een 
geografische aanduiding in bijlage III worden 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong van de betrokken 
gedistilleerde drank bij de Commissie 
ingediend in een van de officiële talen van de 
Gemeenschap of gaan, indien zij in een 
andere taal bij de Commissie worden 
ingediend, vergezeld van een vertaling in een 
van de officiële talen van de Gemeenschap. 
Bij deze aanvragen wordt een technisch 
dossier gevoegd dat de specificaties bevat 
waaraan de betrokken gedistilleerde drank 
moet voldoen. Het technische dossier wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie, reeks C.

Motivering

Ter voorkoming van misverstanden moet, in overeenstemming met de regels die voor 
kwaliteitswijnen gelden, worden verduidelijkt dat aanvragen tot opneming van een 
geografische aanduiding moeten worden ondersteund en ingediend door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong van de betrokken gedistilleerde drank.

Amendement 31Artikel 15, lid 2, letter b)

b) een beschrijving van de gedistilleerde 
drank, met inbegrip van de belangrijkste 
fysische, chemische, microbiologische en/of 
organoleptische kenmerken ervan;

b) een beschrijving van de gedistilleerde 
drank, met inbegrip van de belangrijkste 
fysische en/of chemische en/of
microbiologische en/of organoleptische 
kenmerken ervan;
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Motivering

Aangezien de nationale autoriteiten verantwoordelijk zullen zijn voor de vaststelling van de 
specificaties waaraan een gedistilleerde drank moet voldoen om in aanmerking te komen als 
geografische aanduiding, wordt aangenomen dat de beschrijving van de betrokken 
gedistilleerde drank ten behoeve van het registratieverzoek een of meer van de genoemde 
facultatieve kenmerken bevat. Ter voorkoming van misverstanden moet dit in de voorgestelde 
formulering tot uitdrukking komen.

Amendement 32Artikel 15, lid 2, letter g)

g) de naam en het contactadres van de 
aanvrager.

g) de naam en het contactadres van de 
bevoegde autoriteit van het aanvragende 
land.

Motivering

Ter voorkoming van misverstanden moet, in overeenstemming met de in artikel 15, lid 1, 
voorgestelde benadering, worden verduidelijkt dat de bevoegde nationale autoriteit 
verantwoordelijk is voor het technisch dossier ter ondersteuning van aanvragen voor de status 
van geografische aanduiding.

Amendement 33Artikel 16

Voor elke geografische aanduiding die bij 
de inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening is beschermd op grond van 
Verordening (EG) nr. 1576/89, wordt 
binnen zeven jaar te rekenen vanaf de 
datum van inwerkingtreding van de 
onderhavige verordening een technisch 
dossier ingediend bij de Commissie.

schrappen 

Het technische dossier wordt, na door de 
Commissie te zijn onderzocht, 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie, reeks C.
Indien niet binnen zeven jaar te rekenen 
vanaf de inwerkingtreding van de 
onderhavige verordening een technisch 
dossier is bekendgemaakt, wordt de 
geografische aanduiding niet langer 
beschermd.

Motivering

Een dergelijke regeling zou bureaucratische lasten veroorzaken voor zowel de lidstaten als de 
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Commissie, zonder dat daar een toegevoegde waarde tegenover zou staan.

Amendement 34Artikel 19

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Comité van beheer voor gedistilleerde 
dranken, hierna "het comité" genoemd.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Regelgevend Comité voor gedistilleerde 
dranken, hierna "het comité" genoemd.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing, met inachtneming van 
artikel 8 van dat besluit.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing, met inachtneming van 
artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op één maand.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

Motivering

De Commissie stelt de instelling voor van een Comité van beheer, zelfs al is er geen sprake 
van dat op het functioneren van een marktordening wordt toegezien. De taak van het Comité
voor de verordening voor gedistilleerde dranken is het aanpassen en bijhouden van de 
wetgeving, wat doelmatiger door een regelgevend comité kan worden gedaan.

Amendement 35Artikel 20

De bijlagen worden gewijzigd volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure.

Bijlage I en III worden gewijzigd volgens 
de in artikel 19, lid 2, bedoelde procedure.

Motivering

Het wijzigen van de definities van de verschillende soorten gedistilleerde dranken is een zo 
essentieel onderdeel van de verordening dat het uitsluitend mogelijk moet zijn dat het 
Europees Parlement en de Raad samen deze veranderingen doorvoeren overeenkomstig de 
procedure voor een gemeenschappelijk besluit, en dat het besluit niet wordt genomen door 
een comité zoals door de Commissie wordt voorgesteld.

Amendement 36Artikel 22, letter c)

c) maatregelen om van sommige 
bepalingen van de onderhavige 
verordening af te wijken in gevallen waarin 
daarvoor een goede rechtvaardiging 
bestaat.

schrappen
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Motivering

Daar waar de comitéprocedure geschikt is voor het vaststellen van uitvoerings- en eventuele 
overgangsbepalingen is voor het afwijken of het buitenspel zetten van de verordening zelf 
parlementaire controle vereist.

Amendement 37Bijlage I, punt 4, alinea 1

4. Bij de bereiding van gedistilleerde dranken 
mag water, dat eventueel gedistilleerd of 
gedemineraliseerd is, worden toegevoegd op 
voorwaarde dat de kwaliteit van het water in 
overeenstemming is met de ter uitvoering 
van Richtlijn 80/777/EEG van de Raad en 
Richtlijn 80/778/EEG van de Raad 
vastgestelde nationale bepalingen en dat het 
toegevoegde water de aard van het product 
niet verandert.

4. Bij de bereiding van gedistilleerde dranken 
mag water, dat eventueel gedistilleerd of 
gedemineraliseerd is, worden toegevoegd op 
voorwaarde dat de kwaliteit van het water in 
overeenstemming is met de ter uitvoering 
van Richtlijn 80/777/EEG van de Raad en 
Richtlijn 98/83/EG van de Raad vastgestelde 
nationale bepalingen en dat het toegevoegde 
water de aard van het product niet verandert.

Motivering

De verwijzing naar de drinkwaterrichtlijn moet geactualiseerd worden.

Amendement 38Bijlage I, punt 5, alinea 2

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 39Bijlage I, punt 5 bis (nieuw)

5 bis. Authenticiteitsindicatoren:
Voor de bescherming van de consument en 
het merk mogen gedistilleerde dranken 
traceerbare stoffen bevatten ter indicatie 
van de echtheid van het merk, indien zulks 
bepaald is in de definitie van de 
gedistilleerde drank. Deze stoffen moeten 
afkomstig zijn van levensmiddelen en 
aanwezig zijn in een concentratie van 
minder dan 0,1% van het gewicht/volume 
van het product, zonder dat smaak of 
kenmerken van het eindproduct erdoor 
veranderen.
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Motivering

Authenticiteitsindicatoren zijn voor de consument een garantie voor de echtheid van het 
product en het merk.

Amendement 40Bijlage I, punt 13

13. Onder "aanduiding" wordt verstaan de 
termen die worden gebruikt in de 
etikettering, in de documenten die de 
gedistilleerde drank bij het vervoer ervan 
vergezellen, in de handelsdocumenten, vooral 
de facturen en de leveringsbonnen, en in 
reclame.

13. Onder "aanduiding" wordt verstaan de 
termen die worden gebruikt in de 
etikettering, presentatie en verpakking, in 
de documenten die de gedistilleerde drank bij 
het vervoer ervan vergezellen, in de 
handelsdocumenten, vooral de facturen en de 
leveringsbonnen, en in reclame.

Motivering

Ter voorkoming van potentiële achterdeuren ten gevolge van dubbelzinnigheid moet de 
definitie van "beschrijving" zo breed mogelijk zijn en niet alleen termen omvatten die op 
etiketten worden gebruikt, maar ook in de verpakking en presentatie. (Opmerking: op grond 
van Bijlage I, punt 15, worden onder "presentatie" mede reclame en verkoopbevordering 
verstaan.)

Amendement 41Bijlage I, punt 16

16. Onder "verpakking" wordt verstaan de 
beschermende omhulsels, zoals papier, alle 
soorten strohulzen, kartons en kisten, die 
worden gebruikt voor het vervoer van één of 
meer recipiënten.

16. Onder "verpakking" wordt verstaan de 
beschermende omhulsels, zoals papier, alle 
soorten strohulzen, kartons en kisten, die 
worden gebruikt voor het vervoer en/of de 
verkoop van één of meer recipiënten.

Motivering

Ter bescherming van de consument moet verduidelijkt worden dat het hier niet alleen om de 
vervoersverpakking gaat, maar ook om de verkoopverpakking.
De equivalente definitie van "verpakking" in de EU-wijnverordening (nr. 1493/1999, Bijlage 
VII, alinea 1, tweede streepje) noemt "... beschermende omhulsels, zoals papier, allerhande 
omhulsels, dozen en kisten die worden gebruikt voor het vervoer van een of meer recipiënten 
en/of de aanbiedingsvorm van producten met het oog op verkoop aan de eindverbruiker".

Amendement 42Bijlage II, subtitel 1

Categorie A: Spiritualiën schrappen

Amendement 43Bijlage II, punt 1, letter d)
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d) Bij de bereiding van rum mogen geen 
andere aroma’s dan natuurlijke 
aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, 
lid 2, onder b), punt i), en onder c), van 
Richtlijn 88/388/EEG worden gebruikt.

schrappen

Motivering

Een algehele toelating van aromatisering moet worden verworpen, onafhankelijk van de 
vraag of de aromatisering plaatsvindt met natuurlijke of natuuridentieke aromastoffen, omdat 
anders te verwachten is dat gedistilleerde dranken van lagere kwaliteit opgewaardeerd 
worden door toevoeging van natuurlijke aromastoffen, hetgeen de traditioneel werkende 
bedrijven zou benadelen en de consument zou misleiden. Via de bescherming van de 
traditionele procédés wordt de kwaliteit van de producten gewaarborgd. Dit is noodzakelijk 
om de goede reputatie van gedistilleerde dranken uit de Gemeenschap op de interne markt en 
de wereldmarkt te beschermen en de hoge mate van consumentenbescherming en 
transparantie van de markt te handhaven.

Amendement 44Bijlage II, punt 2, letter c)

c) Whisky of whiskey bevat geen 
toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten.

c) Whisky of whiskey bevat geen 
toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of toegevoegd distillaat 
uit landbouwproducten.

Motivering

De bepalingen met betrekking tot "whisky" in de huidige Verordeningen nrs. (1576/89 en 
1014/90) staan geen gebruik van ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaat uit 
landbouwproducten toe; het is essentieel dat dit verbod van kracht blijft.

Amendement 45Bijlage II, punt 3, letter a)

a) Gedistilleerde drank van granen is een 
gedistilleerde drank die door distillatie van 
een gegist beslag van granen is verkregen en 
organoleptische kenmerken bezit die 
afkomstig zijn van de gebruikte grondstoffen.

a) Gedistilleerde drank van granen is een 
gedistilleerde drank die door distillatie van 
een gegist beslag van de volle korrel van 
graansoorten is verkregen en 
organoleptische kenmerken bezit die 
afkomstig zijn van de gebruikte grondstoffen.

Motivering

Via een beperking tot de distillatie van gegist beslag van de volle korrel van graansoorten 
moet voorkomen worden dat reststoffen van graan of zetmeel worden gebruikt. 
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Amendement 46Bijlage II, punt 3, letter b)

b) Het alcoholvolumegehalte van 
gedistilleerde drank van granen bedraagt ten 
minste 35% vol.

b) Het alcoholvolumegehalte van 
gedistilleerde drank van granen bedraagt ten 
minste 32% vol.

Motivering

De waarde van 35% is klaarblijkelijk een redactionele fout. Een verhoging van het 
alcoholgehalte tot 35% zou niet overeenkomen met de verwachtingen van de consument. De 
smaak zou geheel anders zijn. 

Amendement 47Bijlage II, punt 3, letter e)

e) Gedistilleerde drank van granen mag 
slechts "granen-eau-de-vie" of "grain 
brandy" worden genoemd als hij door 
distillatie tot minder dan 95% vol van een 
gegist beslag van granen is verkregen en 
organoleptische kenmerken bezit die 
afkomstig zijn van de gebruikte grondstoffen.

e) Gedistilleerde drank van granen mag 
slechts "granen-eau-de-vie" worden genoemd 
als hij door distillatie tot minder dan 95% vol 
van een gegist beslag van granen is 
verkregen en organoleptische kenmerken 
bezit die afkomstig zijn van de gebruikte 
grondstoffen.

Motivering

Aangezien het woord "brandy" (of "brand") een zeer duidelijke etymologische oorsprong 
heeft (brandewijn, gebrande wijn) en omdat er overeenstemming moet zijn met de definitie 
van "brandy" in de verordening, is het zonder enige twijfel noodzakelijk dat het gebruik van 
deze term uitsluitend wordt toegestaan bij gedistilleerde dranken die geheel afkomstig zijn 
van wijn-eaux-de-vie of wijndistillaten.

Amendement 48Bijlage II, punt 5, letter a), punt 1)

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 49Bijlage II, punt 8

8. Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin 
brandy

8. Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin 
spirit
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a) Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin 
brandy is een gedistilleerde drank die is 
verkregen door het product van de 
alcoholische vergisting van een extract van 
krenten van het ras "zwarte van Corinthe" of 
rozijnen van het ras "muscaat van Málaga" 
tot minder dan 94,5% vol te distilleren op 
zodanige wijze dat het distillatieproduct een 
aroma en een smaak heeft die afkomstig zijn 
van de gebruikte grondstof.

a) Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin 
spirit is een gedistilleerde drank die is 
verkregen door het product van de 
alcoholische vergisting van een extract van 
krenten van het ras "zwarte van Corinthe" of 
rozijnen van het ras "muscaat van Málaga" 
tot minder dan 94,5% vol te distilleren op 
zodanige wijze dat het distillatieproduct een 
aroma en een smaak heeft die afkomstig zijn 
van de gebruikte grondstof.

b) Het alcoholvolumegehalte van rozijnen- of 
krenten-eau-de-vie of raisin brandy bedraagt 
ten minste 37,5% vol.

b) Het alcoholvolumegehalte van rozijnen- of 
krenten-eau-de-vie of raisin spirit bedraagt 
ten minste 37,5% vol.

c) Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin 
brandy bevat geen toegevoegde ethylalcohol 
uit landbouwproducten.

c) Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin 
spirit bevat geen toegevoegde ethylalcohol 
uit landbouwproducten.

d) Bij de bereiding van rozijnen- of krenten-
eau-de-vie of raisin brandy mogen geen 
andere aroma's dan natuurlijke aromastoffen 
en aromatiserende preparaten zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), punt 
i), en onder c), van Richtlijn 88/388/EEG 
worden gebruikt.

d) Bij de bereiding van rozijnen- of krenten-
eau-de-vie of raisin spirit mogen geen andere 
aroma's dan natuurlijke aromastoffen en 
aromatiserende preparaten zoals gedefinieerd 
in artikel 1, lid 2, onder b), punt i), en onder 
c), van Richtlijn 88/388/EEG worden 
gebruikt.

Motivering

Aangezien het woord "brandy" (of "brand") een zeer duidelijke etymologische oorsprong 
heeft (brandewijn, gebrande wijn) en omdat er overeenstemming moet zijn met de definitie 
van "brandy" in de verordening, is het zonder enige twijfel noodzakelijk dat het gebruik van 
deze term uitsluitend wordt toegestaan bij gedistilleerde dranken die geheel afkomstig zijn 
van wijn-eaux-de-vie of wijndistillaten.

Amendement 50Bijlage II, punt 9, letter a), punt 1)

1) zijn verkregen door alcoholische 
vergisting en distillatie van vlezige vruchten 
of most van dergelijke vruchten, al dan niet 
met stenen ervan,

1) zijn uitsluitend verkregen door 
alcoholische vergisting en distillatie van 
vlezige vruchten of most van dergelijke 
vruchten, al dan niet met stenen ervan,

Motivering

Dit amendement is nodig om aromatisering van of toevoeging van suiker aan de vruchtenpulp 
uit te sluiten.

Amendement 51Bijlage II, punt 9, letter b), punt i), streepjes 7 bis en 7 ter (nieuw)

- perzik,
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- abrikoos;

Motivering

De toevoeging van abrikozen en perziken is een voortvloeisel van de praktijkervaringen met 
levensmiddelencontroles.

Amendement 52Bijlage II, categorie B, titel 2

Categorie B: Specifieke gedistilleerde 
dranken

schrappen

Amendement 53Bijlage II, punt 23 bis (nieuw)

23 bis. Ouzo

a) Ouzo is een met anijs gearomatiseerde 
gedistilleerde drank die
1) uitsluitend in Griekenland wordt 
geproduceerd en

2) verkregen wordt door vermenging van 
alcoholen, die door distillatie of maceratie 
onder toevoeging van anijszaden en 
eventueel venkelzaden, mastiek van de op 
Chios inheemse mastiekboom (pistacia 
lentiscus Chia of latifolia) en andere 
aromatische zaden, planten en vruchten. 
Van het alcoholgehalte van de ouzo moet 
ten minste 20% bestaan uit via distillatie 
gearomatiseerde alcohol.

b) Dit distillaat moet
1) verkregen zijn door middel van 
traditionele, niet in continubedrijf 
werkende koperen distillatieketels met een 
capaciteit van 1000 liter of minder en

2) een alcoholgehalte tussen 55 % vol en 0 
% vol hebben.

c) Ouzo moet kleurloos zijn en een 
suikergehalte van ten hoogste 50 gram per 
liter hebben.

Amendement 54Bijlage II, punt 29, letter a), inleidende formule
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a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit graan, 
aardappelen en/of suikerbietenmelasse, 
welke ethylalcohol is bereid door:

Motivering

Wodka is een drank die traditioneel wordt vervaardigd op basis van graan, aardappelen en/of 
suikerbietenmelasse en het is daarom van groot belang dat wodka dezelfde bescherming krijgt 
als andere gedistilleerde dranken als rum, whisky, enz. De keuze van de grondstoffen is van 
betekenis voor de organoleptische (smaak-) kenmerken en deze moet daarom worden beperkt 
tot graan, aardappelen en/of suikerbietenmelasse, waarbij het ook overbodig wordt de 
wodkaproducenten met een extra last op te zadelen in de vorm van de verplichting de 
grondstoffen op het etiket aan te geven. Als het doel van deze verplichting is, de consument 
informatie te verschaffen over de ingrediënten die gebruikt zijn voor de productie van een 
gedistilleerde drank, dan moet dit horizontaal voor alle gedistilleerde dranken geschieden 
overeenkomstig de etiketteringsrichtlijn, die reeds lijsten met ingrediënten voor andere 
levensmiddelen vereist.

Amendement 55Bijlage II, punt 29, letter a), punt 1)

1) landbouwgrondstoffen met behulp van 
gist te vergisten en

1) graan, aardappelen en/of 
suikerbietenmelasse met behulp van gist te 
vergisten en

Motivering

De sector gedistilleerde dranken is nog steeds een belangrijke afzetmarkt voor suiker, in het 
bijzonder na de hervorming van de suikermarkt. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat 
alleen het gebruik van suikerbietenmelasse als grondstof wordt toegestaan om de import van 
alcohol uit rietsuiker als grondstof te voorkomen.

Amendement 56Bijlage II, punt 29, letter a), punt 2)

2) het aldus verkregen product te distilleren 
en/of te rectificeren op zodanige wijze dat de 
organoleptische kenmerken van de gebruikte 
grondstoffen en van de bij de vergisting 
gevormde bijproducten selectief worden 
verzwakt. 

2) het aldus verkregen product te distilleren 
en/of te rectificeren tot een minimum 
alcoholgehalte van 96,0% volume op 
zodanige wijze dat de organoleptische 
kenmerken van de gebruikte grondstoffen en 
van de bij de vergisting gevormde 
bijproducten selectief worden verzwakt en 
waarbij de maximale residugehalten die
zijn welke in bijlage I zijn vastgesteld voor 
ethylalcohol, behalve dat het 
methanolresidu in het eindproduct niet 
meer mag bedragen dan 30 gram per 
hectoliter zuivere alcohol.
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Amendement 57Bijlage II, punt 29, letter a), alinea 2

Dit bereidingsprocédé mag worden gevolgd 
door herdistillatie en/of een behandeling met 
geschikte technische hulpstoffen, met 
inbegrip van actieve kool, om het product 
bijzondere organoleptische kenmerken te 
geven. 

Dit bereidingsprocédé mag worden gevolgd 
door een behandeling met geschikte 
technische hulpstoffen, met inbegrip van 
actieve kool, om het product bijzondere 
organoleptische kenmerken te geven.

Amendement 58Bijlage II, punt 29, letter a), alinea 3

De maximale residugehalten zijn die welke 
in bijlage I zijn vastgesteld voor 
ethylalcohol, behalve dat het 
methanolresidu in het eindproduct niet 
meer mag bedragen dan 10 gram per 
hectoliter zuivere alcohol.

schrappen

Amendement 59Bijlage II, punt 29, letter d)

d) Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 
2000/13/EG moet in de aanduiding, 
presentatie of etikettering van vodka in 
hetzelfde gezichtsveld als dat waarin de 
verkoopbenaming voorkomt, worden 
aangegeven welke grondstoffen zijn 
gebruikt voor de productie van de 
ethylalcohol uit landbouwproducten. De 
letters mogen niet groter zijn dan de helft 
en niet breder dan een derde van de voor de 
verkoopbenaming gebruikte letters.

schrappen

Amendement 60Bijlage II, punt 44 bis (nieuw)

44 bis. "Vruchtenjenever" of "Jenever met 
vruchten"

a) Vruchtenjenever of jenever met vruchten 
is een likeur, of een andere gedistilleerde 
drank:
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1) die is verkregen hetzij door 
aromatisering van de "jenever" met 
vruchten of met planten en/of delen van 
vruchten of planten, hetzij door toevoeging 
van vruchtensap en/of distillaten van 
vruchten of planten of distillaten van 
geconcentreerde aroma's van vruchten of 
planten;
2) waarvan de aromatisering kan zijn 
aangevuld door toevoeging van natuurlijke 
en/of natuuridentieke aromatiserende 
stoffen;
3) die eventueel is verzoet; 

4) die de organoleptische kenmerken van 
de betrokken fruitsoort vertoont.
b) Het alcohol-volumegehalte bedraagt ten 
minste 20% vol. 
c) Het woord "vruchten" mag door de 
naam van de betrokken vrucht worden 
vervangen. 

Motivering

De definitie voor vruchtenjenever dient te worden gehandhaafd (zie bijlage van V erordening 
(EG) nr. 1014/90) aangezien de karakteristieken van deze drank niet volledig overeenkomen 
met die van jenever. Vruchtenjenever kan daarom niet worden gezien als een product waarvan 
de naamsbescherming gegarandeerd wordt middels de in bijlage III opgenomen geografische
aanduiding voor jenever.

Amendement 61Bijlage II, categorie C, titel

Categorie C: Andere gedistilleerde dranken schrappen

Amendement 62Bijlage II, categorie C, punt 1

1. Alle gedistilleerde dranken die voldoen 
aan de definitie in artikel 1, maar niet in 
aanmerking komen voor opneming in 
categorie A of B, worden aangeduid, 
gepresenteerd en geëtiketteerd met de 
verkoopbenaming "gedistilleerde drank" of 
"gedistilleerd".

schrappen
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Amendement 63Bijlage II, categorie C, punt 3

3. Slivovice is een in Tsjechië bereid product 
dat is verkregen door aan pruimendistillaat 
vóór de einddistillatie ten hoogste 30 
volumeprocenten ethylalcohol uit 
landbouwproducten toe te voegen. Dit 
product moet als "gedistilleerde drank" of 
"gedistilleerd" worden aangeduid en daarbij 
mag op het buiketiket in hetzelfde 
gezichtsveld ook de benaming slivovice 
worden gebruikt. Indien deze Tsjechische 
slivovice in de Gemeenschap in de handel 
wordt gebracht, moet de alcoholische 
samenstelling ervan op het etiket zijn 
vermeld. Deze bepaling geldt onverminderd 
het gebruik van de benaming slivovice voor 
vruchten-eau-de-vie overeenkomstig punt 9
van het deel betreffende categorie A.

3. Slivovice is een in Tsjechië bereid product 
dat is verkregen door aan pruimendistillaat 
vóór de einddistillatie ten hoogste 30 
volumeprocenten ethylalcohol uit 
landbouwproducten toe te voegen. Dit 
product moet als "gedistilleerde drank" of 
"gedistilleerd" worden aangeduid en daarbij 
mag op het buiketiket in hetzelfde 
gezichtsveld ook de benaming slivovice 
worden gebruikt. Indien deze Tsjechische 
slivovice in de Gemeenschap in de handel 
wordt gebracht, moet de alcoholische 
samenstelling ervan op het etiket zijn 
vermeld. Deze bepaling geldt onverminderd 
het gebruik van de benaming slivovice voor 
vruchten-eau-de-vie overeenkomstig punt 9.

Amendement 64Bijlage III, subtitel A

A. Spiritualiën schrappen

Amendement 65Bijlage III, punt 3, kolom 2, regel 2, voetnoot 16 bis (nieuw)

Korn/Kornbrand Korn/Kornbrand (16bis)

16 bis) Korn en Kornbrand zijn 
gedistilleerde dranken van granen, die van 
oudsher in Duitsland en in de regio's van 
de Gemeenschap waar Duits één van de 
officiële talen zonder enig additief als volgt 
worden verkregen:
- hetzij door distillatie van uitsluitend een 
gegist beslag van gehele korrels tarwe, 
gerst, haver, rogge of boekweit met al hun 
bestanddelen, 
- hetzij door herdistillatie van een 
overeenkomstig het eerste streepje
verkregen distillaat.
Het minimale alcoholgehalte van Korn 
bedraagt 32 % vol.
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Het minimale alcoholgehalte van 
Kornbrand bedraagt 37,5 % vol.

Motivering

Overeenkomstig de preambule van het voorstel van de Commissie, onder (2), moeten 
traditionele productieprocessen worden gerespecteerd. Blijkens Verordening nr. 1576/89 
(EEG) wordt Korn vanouds in Duitsland geproduceerd met een minimaal alcoholgehalte van 
32%.

Amendement 66Bijlage III, punt 5, kolom 3, regel 1

Spanje

Amendement 67Bijlage III, punt 6, kolommen 2 en 3, regels 34 bis en 35 bis (nieuw)

Τσικουδιά/Tsikoudia Griekenland

Τσίπουρο/Tsipouro Griekenland

Amendement 68Bijlage III, subtitel B

B. Specifieke gedistilleerde dranken schrappen

Amendement 69Bijlage III, punt 23, kolommen 2 en 3, regel 7, voetnoot 17 bis (nieuw)

Ouzo / Oύζο Ouzo / Oύζο (17 bis)

17 bis. Ouzo is een gedistilleerde drank met 
anijs, die uitsluitend in Griekenland en 
Cyprus wordt geproduceerd. De drank 
wordt geproduceerd door vermenging van 
alcoholen, die door distillatie of maceratie 
onder toevoeging van anijszaden en 
eventueel venkelzaden, mastiek van de op 
Chios inheemse mastiekboom (pistacia 
lentiscus Chia of latifolia) en andere 
aromatische zaden, planten en vruchten 
worden gearomatiseerd. Het minimale 
alcoholgehalte bedraagt 20% vol.

Amendement 70Bijlage III, punt 23, kolommen 2 en 3, regels 7 bis en 7 ter (nieuw)
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(...)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene ...

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo of Plomari ...

Amendement 71Bijlage III, punt 31, kolommen 2 en 3, regels 31 bis, 31 ter, 31 quater en 31 
quinquies (nieuw)

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios ...

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos ...
Κουμ Κουάτ Κέρκυρας/ Koum Kouat 
of Corfu

...

Τεντούρα / Tentoura ...

Amendement 72Bijlage III, subtitel C

C. Andere gedistilleerde dranken schrappen
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