
AD\634649DA.doc PE 376.566v02-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2005/0028(COD)

11.10.2006

UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, 
betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus
(KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Ordfører: Gary Titley



PE 376.566v02-00 2/45 AD\634649DA.doc

DA

PA_Legam



AD\634649DA.doc 3/45 PE 376.566v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag samler to eksisterende forordninger under ét og fastlægger i den 
forbindelse en klarere definition og klarere bestemmelser for præsentationen af spiritus, 
således at den gældende lovgivning tilpasses nye tekniske krav og WTO-krav. Dette vil skabe 
et højere forbrugerbeskyttelsesniveau, forebygge vildledende praksis og sikre 
gennemsigtighed på markedet. 

De fire kapitler omhandler de væsentligste bestemmelser, herunder bestemmelser vedrørende 
spiritustyper. Bilagene indeholder de tekniske definitioner.

Forslaget indfører tre spirituskategorier. Kategori A omfatter ren "spiritus", kategori B "særlig 
spiritus", som kan indeholde landbrugsethanol, og kategori C "anden spiritus", som 
indeholder landbrugsethanol og aromastoffer. 

De berørte parter er bange for, at disse kategorier antyder en form for hierarki og skaber 
forvirring, idet spiritus kan falde ind under mere end én kategori. 

Traditionelle spiritusproduktionsmetoder garanteres af "geografiske betegnelser", som er 
baseret på et teknisk dossier. Det tekniske dossier skal forelægges Kommissionen. Det bør 
imidlertid være de nationale myndigheders ansvar at forelægge det tekniske dossier. 

Forslaget bibeholder den nuværende EU-definition af vodka, ifølge hvilken vodka kan 
fremstilles af landbrugsethanol. En række medlemsstater hævder, at dette vil underminere 
deres traditionelle produktionsmetoder. De ønsker, at definitionen af vodka skal begrænses til 
kun at omfatte spiritus, der fremstilles af kartofler og korn.

Det er nødvendigt at respektere traditionerne. Der er imidlertid stor debat om, hvad der forstås 
ved traditionel fremstilling af vodka. Hvis der vedtages en restriktiv definition, vil der 
uundgåeligt blive indgivet søgsmål fra lande, der anvender andre råvarer til fremstilling af 
vodka. Ifølge forslaget skal vodkaens ingredienser være angivet på flaskens etiket. Forslaget 
fastlægger ligeledes, at vodkaer kan bære "geografiske betegnelser", f.eks. svensk vodka.

Kommissionen sigter mod at skabe større fleksibilitet ved at flytte beføjelsen til at ændre 
bilagene fra den fælles beslutningstagning til en forvaltningskomité.

Endelig skal der skabes enighed om anvendelsen af ægthedsindikatorer. Ægthedsindikatorer 
er sporelementer, der kan påvises ved kemisk analyse. De giver mulighed for at identificere 
produkter som ægte og spiller en afgørende rolle for bekæmpelsen af forfalskede produkter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:
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Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1

(1) Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 
29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige 
regler for definition, betegnelse og 
præsentation af spiritus og Kommissionens 
forordning (EØF) nr. 1014/90 om 
gennemførelsesbestemmelser for definition 
af, betegnelse for og præsentation af spiritus 
har vist sig effektive til at regulere 
spiritussektoren. I lyset af den seneste 
erfaring bør reglerne for definition, 
betegnelse, præsentation og beskyttelse af 
visse former for spiritus dog tydeliggøres. 
Forordning (EØF) nr. 1576/89 bør derfor 
ophæves og afløses af en ny forordning.

(1) Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 
29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige 
regler for definition, betegnelse og 
præsentation af spiritus og Kommissionens 
forordning (EØF) nr. 1014/90 om 
gennemførelsesbestemmelser for definition 
af, betegnelse for og præsentation af spiritus 
har vist sig effektive til at regulere 
spiritussektoren. I lyset af den seneste 
erfaring bør reglerne for definition, 
betegnelse, præsentation, beskyttelse og 
mærkning af visse former for spiritus dog 
tydeliggøres. Rådets forordning (EØF) nr. 
1576/89 og Kommissionens forordning 
(EØF) nr. 1014/90 bør derfor ophæves og 
afløses af en ny forordning.

Begrundelse
Bestemmelserne i begge forordninger (nr. 1576/89 og 1014/90) som ændret bør indarbejdes i 
forslaget til en ny forordning. Med henblik på at eliminere enhver tvetydighed bør begge disse 
forordninger derfor ophæves, når den nye lovgivning træder i kraft.

Ændringsforslag 2
Betragtning 2

(2) Spiritussektoren er af betydning både for 
forbrugerne og producenterne i EF. De 
foranstaltninger, der gælder for sektoren, bør 
bidrage til opnåelse af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, forebyggelse af 
vildledende praksis, 
markedsgennemsigtighed og redelig 
konkurrence. Foranstaltningerne vil dermed 
værne om det ry, som EF-spiritus har opnået 
i EF og på verdensmarkedet, ved at der 
fortsat tages hensyn til de traditionelle 
metoder, som anvendes til fremstilling af 
spiritus, og til kravet om øget 

(2) Spiritussektoren er af betydning både for 
forbrugerne og producenterne i EF. De 
foranstaltninger, der gælder for sektoren, bør 
bidrage til opnåelse af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, forebyggelse af 
vildledende praksis, 
markedsgennemsigtighed og redelig 
konkurrence. Foranstaltningerne vil dermed 
værne om det ry, som EF-spiritus har opnået 
i EF og på verdensmarkedet, ved at der 
fortsat tages hensyn til de traditionelle 
metoder, som anvendes til fremstilling af 
spiritus, og til kravet om øget 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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forbrugerbeskyttelse og -oplysning. 
Teknologiske innovationer bør også tages i 
betragtning, hvis de er med til at forbedre 
kvaliteten. 

forbrugerbeskyttelse og -oplysning. 
Teknologiske innovationer bør også tages i 
betragtning i betegnelser, hvor de er med til 
at forbedre kvaliteten uden at påvirke den 
pågældende spiritus' traditionelle 
egenskaber.

Begrundelse

Selvom det er hensigtsmæssigt at træffe foranstaltninger til ændringer af 
fremstillingsmetoderne understøttet af den relevante industri med den teknologiske innovation 
taget i betragtning, er det væsentligt, at en sådan innovation ikke underminerer den tradition, 
som spiritussens kvalitet og omdømme er baseret på. Det er derfor vigtigt at sikre, at 
innovationer bliver accepteret og indført som ændringer i den pågældende definition, især 
hvis de kan påvirke spiritussens traditionelle karakter. 

Ændringsforslag 3
Betragtning 3

(3) For at gøre reglerne for spiritus mere 
systematiske, bør spiritus klassificeres i tre 
kategorier efter veldefinerede produktions-
og mærkningskriterier.

udgår

Begrundelse

Denne klassificering er hverken logisk eller gennemskuelig. Den klassificerer endvidere 
fejlagtigt nogle produkter i en bestemt gruppe og vildleder forbrugerne for så vidt angår 
kvalitet, da den afviger fra eksisterende praksis. Den antyder endvidere fejlagtigt, at der 
findes et kvalitetsmæssigt hierarki for disse produkter.

Ændringsforslag 4
Artikel 1, punkt c

(c) som har et minimumsalkoholindhold på 
15 % vol og et maksimumsalkoholindhold 
på 80 % vol.

(c) som har et minimumsalkoholindhold på 
15 % vol og, til direkte forbrug, et 
maksimumsalkoholindhold på 80 % vol.

Begrundelse

Præciserer, at alkoholgrænsen på 80 % gælder for spiritus på salgsstedet. Desuden 
garanteres, at spiritus med et destillationsniveau på mere end 80 % som defineret i bilag II, 
fortsat kan fremstilles og tager højde for advocaat (kategori 41), som har et minimumsindhold 
på under 15 %.
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Ændringsforslag 5
Artikel 1, punkt d, punkt i, led 2

- ved udblødning af vegetabilske stoffer 
og/eller 

- ved udblødning eller lignende processer af 
vegetabilske stoffer i landbrugsethanol 
og/eller landbrugsdestillater og/eller

Begrundelse

Dette skaber større afklaring og specificerer den væske, der anvendes under
udblødningsprocessen.

Ændringsforslag 6
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

Minimumsalkoholindholdet, der angives i 
punkt c), berører ikke produktdefinitionen 
fastlagt i kategori 41 i bilag II.

Begrundelse

Præciserer, at alkoholgrænsen på 80 % gælder for spiritus på salgsstedet. Desuden 
garanteres, at spiritus med et destillationsniveau på mere end 80 % som defineret i bilag II, 
fortsat kan fremstilles og tager højde for advocaat (kategori 41), som har et minimumsindhold 
på under 15 %.

Ændringsforslag 7
Artikel 3

Spiritus klassificeres som: udgår
a) "spiritus": de produkter, der er nævnt i 
kategori A i bilag II
b) "særlig spiritus": de produkter, der er 
nævnt i kategori B i bilag II
c) "anden spiritus": de produkter, der er 
nævnt i kategori C i bilag II.

Begrundelse
Denne klassificering er hverken logisk eller gennemskuelig. Den klassificerer endvidere 
fejlagtigt nogle produkter i en bestemt gruppe og vildleder forbrugerne for så vidt angår 
kvalitet, da den afviger fra eksisterende praksis. Den antyder endvidere fejlagtigt, at der 
findes et kvalitetsmæssigt hierarki for disse produkter.

Ændringsforslag 8
Artikel 4
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1. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for de enkelte produkter i kategori A i bilag 
II, tilsidesættes, gælder følgende for 
"spiritus": 

1. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for de enkelte produkter i bilag II, 
tilsidesættes, kan "spiritus":

(a) den skal være fremstillet ved 
alkoholgæring og destillation udelukkende 
af råvarer, som er fastsat i definitionerne i 
bilag II

(a) gennemgå afrunding under 
overholdelse af de tekniske definitioner og 
krav i bilag I og medlemsstaternes 
lovgivning på området

(b) den må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller (landbrugs)destillat

(b) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn. Sødestoffer, 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 94/35/EF, må dog kun 
anvendes til fremstilling af spiritus, som 
ikke overholder de tekniske definitioner 
fastlagt i bilag II

(c) den må ikke indeholde andre 
aromastoffer end naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF

(c) indeholde tilsatte aromastoffer under 
overholdelse af de tekniske definitioner og 
krav i bilag I

(d) den må kun være sødet for at afrunde 
produktets endelige smag under 
overholdelse af de tekniske definitioner og 
krav i bilag I og medlemsstaternes 
lovgivning på området.

(d) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat

(e) indeholde tilsatte farvestoffer under 
overholdelse af de tekniske definitioner og 
krav i bilag 1.

2. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for de enkelte produkter i kategori B i bilag 
II, tilsidesættes, kan "særlig spiritus":

2. Praksis anført i stk. 1 er en forudsætning 
for al spiritus, uden at dette berører 
bestemmelserne i bilag II.

a) være fremstillet af landbrugsprodukter 
som nævnt i traktatens bilag I
b) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat 
c) indeholde naturlige eller naturidentiske 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og 
ii), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 
88/388/EØF
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d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I til denne 
forordning for at opfylde særlige 
produktkendetegn.

3. Uden at de særlige regler, der er fastsat for 
produkterne i kategori C i bilag II, 
tilsidesættes, kan "anden spiritus":

3. Praksis anført i stk. 1 bør respektere de 
eksisterende traditionelle metoder for 
fremstilling af spiritus.

a) være fremstillet af landbrugsprodukter som 
nævnt i traktatens bilag I og/eller fødevarer 
til konsum
b) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat
c) indeholde aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i direktiv
88/388/EØF
d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I til denne 
forordning for at opfylde særlige 
produktkendetegn

Begrundelse

Denne klassificering er hverken logisk eller gennemsigtig. Den klassificerer endvidere 
fejlagtigt nogle produkter i en bestemt gruppe og vildleder forbrugerne. Desuden antyder den 
fejlagtigt, at der findes et kvalitetsmæssigt hierarki for disse produkter. Dette ændringsforslag 
fastlægger de generelle regler for fremstilling af spiritus uanset kategori.

Ændringsforslag 9
Artikel 7, stk. 1

1. Spiritus, der svarer til 
produktspecifikationerne i kategori A og B 
i bilag II, skal være forsynet med den 
varebetegnelse, som er fastsat for 
produkterne deri.

1. En spiritus skal for at kunne 
markedsføres til konsum under en af de i 
bilag II til denne forordning anførte 
betegnelser være i overensstemmelse med 
den definition og de forskrifter, der gælder 
for den kategori, som den tilhører. Spiritus, 
der ikke svarer til specifikationerne for 
produkter, der er defineret i bilag II, må 
ikke være forsynet med de betegnelser, som 
er fastsat for produkterne deri. Den skal 
betegnes som "spiritus". Denne betegnelse 
må ikke komplementeres, erstattes eller 
ændres.
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Begrundelse

Eftersom den tredelte klassificering bør ophæves, er det ikke hensigtsmæssigt at tale om 
varebetegnelser i forhold til disse kategorier. I stedet bør status quo opretholdes.

Ændringsforslag 10
Artikel 7, stk. 2

2. Spiritus, der svarer til 
produktspecifikationerne i kategori C i 
bilag II, skal være forsynet med 
varebetegnelsen "spiritus". Den 
varebetegnelse må ikke komplementeres, 
suppleres eller ændres.

udgår

Begrundelse

Disse bestemmelser indgår nu i den ændrede artikel 7, stk. 1, som omhandler varebetegnelser 
uden anvendelse af de tre kategorier.

Ændringsforslag 11
Artikel 7, stk. 3

3. Hvis en spiritus svarer til definitionen på 
mere end én særlig type spiritus, kan den 
sælges under en eller flere af de betegnelser, 
der er nævnt for disse særlige typer spiritus i 
bilag II.

3. Hvis en spiritus svarer til definitionen på 
mere end en spirituskategori i bilag II, kan 
den sælges under en eller flere af de 
betegnelser, der er nævnt for disse 
kategorier. 

Begrundelse

Brugen af "en særlig type spiritus" giver her anledning til forvirring. 

Ændringsforslag 12
Artikel 7, stk. 4

4. De varebetegnelser, der er nævnt i stk. 1 
og 2, må ikke anvendes til på nogen måde at 
betegne eller præsentere andre drikkevarer 
end den spiritus, som disse betegnelser er 
nævnt for i bilag II, jf. dog stk. 8.

4. De varebetegnelser, der er nævnt i stk. 1 
og 2, må ikke anvendes til på nogen måde at 
betegne eller præsentere andre drikkevarer 
end den spiritus, som disse betegnelser er 
nævnt for i bilag II, jf. dog stk. 8 og artikel 
8, stk. 1.

Begrundelse

Både artikel 7, stk. 8 (vedrørende brugen af artsbetegnelse i en liste af ingredienser) og 
artikel 8, stk. 1 (vedrørende henvisning til visse former for spiritus i et sammensat navn eller 
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en fødevares præsentation) afviger fra den generelle regel om, at navnet på en bestemt slags 
spiritus kun kan bruges på en spiritus, der opfylder den relevante definition. Ordlyden i 
artikel 7, stk. 4 skal ændres for at sikre, at den ikke er i modstrid med eller bringer de 
efterfølgende bestemmelser i fare.

Ændringsforslag 13
Artikel 7, stk. 5 a (nyt)

5a. De geografiske betegnelser som nævnt i 
bilag III bør kun suppleres i henhold til det 
relevante tekniske dossier angivet i artikel 
15, stk.1.

Begrundelse

Det er vigtigt, at alle udtryk, der anvendes som supplement til geografiske betegnelser 
inkluderes i det tekniske dossier, som kræves for alle geografiske betegnelser. Dette vil sikre 
beskyttelsen af betegnelserne.

Ændringsforslag 14
Artikel 7, stk. 5 b (nyt)

5b. Betegnelserne på de i bilag II anførte 
spiritustyper kan suppleres med andre 
geografiske betegnelser end de i bilag III 
anførte, dog således at forbrugeren ikke 
vildledes.

Begrundelse

Ifølge gældende lovgivning (forordning nr. 1576/89, artikel 5, stk. 2) kan der som supplement 
anvendes andre geografiske betegnelser end de i bilag II til nævnte forordning anførte under 
forudsætning af, at forbrugeren ikke vildledes. Dette er vigtigt for at gøre det muligt at 
anvende utvetydige betegnelser, der er nyttige, når forbrugeren skal identificere et produkts 
oprindelsesregion eller -lokalitet (f.eks. Scotch Whisky, Orkney eller Dufftown). Det bidrager 
ligeledes til at forhindre vildledende betegnelser. Denne bestemmelse bør derfor bevares i 
den nye forordning.

Ændringsforslag 15
Artikel 7, stk. 8

8. De betegnelser, der er nævnt i bilag II, 
kan anføres på en ingrediensliste, hvis de 
anvendes i henhold til de nationale 
foranstaltninger, som er vedtaget for at 
gennemføre direktiv 2000/13/EF.

8. De betegnelser, der er nævnt i bilag II, 
kan anføres på en ingrediensliste, hvis de 
anvendes i henhold til direktiv 2000/13/EF.
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Begrundelse

Alle andre henvisninger til direktiv 2000/13 (artikel 6, artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 3, og 
artikel 29, litra d)) henviser ikke til nationale gennemførelsesbestemmelser. Med henblik på at 
sikre konsekvens og undgå forvirring bør artikel 7, stk. 8, ligeledes henvise direkte til direktiv 
2000/13/EF.

Ændringsforslag 16
Artikel 8, stk. 1

1. Medmindre andet gælder ifølge direktiv 
2000/13/EF, er det forbudt at anvende en 
betegnelse som nævnt i kategori A eller B i 
bilag II eller en geografisk betegnelse som 
nævnt i bilag III i et sammensat udtryk eller 
at hentyde til nogen af betegnelserne ved 
præsentationen af en fødevare, medmindre 
alkoholen udelukkende stammer fra den 
nævnte spiritus.

1. Det er forbudt at anvende eller hentyde til
en betegnelse nævnt i kategori A eller B i 
bilag II eller en geografisk betegnelse som 
nævnt i bilag III i et sammensat udtryk ved 
præsentationen af en fødevare, medmindre 
alkoholen udelukkende stammer fra den 
nævnte spiritus. Sådanne sammensatte 
udtryk skal anføres som et supplement til 
salgsbetegnelsen. 

Begrundelse
Ændringsforslaget præciserer det forbud, der er foreslået for brug af eller henvisning til 
definerede udtryk for visse former for spiritus i et sammensat udtryk (f.eks. "Brandy Cream"), 
medmindre spiritussen er den eneste alkoholiske bestanddel og stadig opfylder det nuværende 
krav i henhold til forordning nr. 1576/89 om, at sammensatte udtryk kun må anvendes som 
supplement til den obligatoriske salgsbetegnelse.

Ændringsforslag 17
Artikel 8, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

For så vidt angår spiritus er sådanne 
sammensatte udtryk kun tilladt til 
betegnelse, præsentation eller mærkning af 
likører og skal anføres som et supplement 
til salgsbetegnelsen.

Begrundelse

Ifølge gældende lovgivning (forordning nr. 1576/89 og nr. 1014/90 som bekræftet ved en 
domstolsdom fra 1998 (sag C-136/96)) kan sammensatte udtryk kun anvendes i forbindelse 
med en defineret spiritus' navn (i) for så vidt angår likører (f.eks. "Whisky Cream") og (ii) 
som supplement til salgsbetegnelsen. Det er vigtigt at bevare denne bestemmelse for at sikre, 
at forbrugere og producenter fortsat beskyttes mod vildledende mærkning, f.eks. mod at 
spiritus, der indeholder whisky, som er fortyndet til under dens minimumsalkoholindhold, 
sælges som "whisky spirits" eller "whisky water".
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Ændringsforslag 18
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)

1a. Det er ikke tilladt at anvende de 
sammensatte udtryk som nævnt i stk. 1, når 
spiritus, der tilhører kategori A eller B i 
bilag II, eller som er opført i bilag III, er 
blevet fortyndet med vand, således at 
alkoholindholdet i produktet er lavere end 
minimumsindholdet i den pågældende 
spiritus.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er vigtigt for at værne om de væsentlige principper for brugen af 
definerede betegnelser og for at beskytte forbrugere og producenter mod vildledende 
mærkning (f.eks. mod at en defineret spiritus, som er fortyndet til under dens 
minimumsalkoholindhold, defineres som f.eks. "rum water", "brandy water" eller "whisky 
water).

Ændringsforslag 19
Artikel 9, stk. 1

1. Varebetegnelsen "spiritus" skal stå klart 
og tydeligt på et fremtrædende sted på 
etiketten, hvis en spiritus, der er nævnt i 
kategori A i bilag II, blandes med:

1. Varebetegnelsen "spiritus" skal stå klart 
og tydeligt på et fremtrædende sted på 
etiketten, hvis en af nedenstående 
spiritustyper:
- rom
- whisky og whiskey
- kornspiritus/kornbrændevin
- vinbrændevin
- brændevin af presserester af druer
- brændevin af tørrede druer
- anden frugtbrændevin en de produkter, 

der i dette stykke er defineret som 
spiritus (med frugtnavnet foranstillet) 
fremstillet ved udblødning og 
destillation

- æble- og pærecider (artikel 7c, i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 
1014/90)

a) en eller flere andre former for spiritus 
og/eller

blandes med 
a) en eller flere andre former for spiritus 
og/eller

b) et eller flere (landbrugs)destillater 
og/eller

b) et eller flere (landbrugs)destillater og/eller
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c) landbrugsethanol. c) landbrugsethanol.
Den varebetegnelse må ikke 
komplementeres, suppleres eller ændres.

Den varebetegnelse må ikke 
komplementeres, erstattes eller ændres.

Begrundelse
Den foreslåede ordlyd følger af ophævelsen af den tredelte generelle klassificering og 
opretholder status quo.
Det foreslås ligeledes at ændre ordet "suppleres" til "erstattes", da dette sandsynligvis var 
Kommissionens hensigt.

Ændringsforslag 20
Artikel 9, stk. 2

2. Stk. 1 gælder ikke for betegnelse, 
præsentation eller mærkning af blandinger, 
der er nævnt i det stykke, hvis de svarer til 
en af definitionerne i kategori A eller B i 
bilag II.

2. Stk. 1 gælder ikke for betegnelse, 
præsentation eller mærkning af blandinger, 
der er nævnt i det stykke, hvis de svarer til 
en af definitionerne i bilag II.

Begrundelse
Den foreslåede ordlyd følger af ophævelsen af den tredelte klassificering af spiritus.

Ændringsforslag 21
Artikel 9, stk. 3, afsnit 1

3. Medmindre andet gælder ifølge direktiv 
2000/13/EF, må der ved betegnelsen, 
præsentationen eller mærkningen af de 
produkter, der fremkommer ved de 
blandinger, som er nævnt i stk. 1, kun 
anvendes et af de udtryk, som er anført i 
kategori A eller B i bilag II til denne 
forordning, hvis udtrykket ikke udgør en del 
af varebetegnelsen, men blot er anført i det 
samme synsfelt som listen over alle 
alkoholingredienser i blandingen efter 
udtrykket "blandet spiritus".

3. Medmindre andet gælder ifølge direktiv 
2000/13/EF, må der ved betegnelsen, 
præsentationen eller mærkningen af de 
produkter, der fremkommer ved de 
blandinger, som er nævnt i stk. 1, kun 
anvendes et eller flere af de udtryk, som er 
anført i bilag II til denne forordning, hvis 
udtrykket ikke udgør en del af 
varebetegnelsen, men blot er anført i det 
samme synsfelt som listen over alle 
alkoholingredienser i blandingen efter 
udtrykket "blandet spiritus".

Begrundelse

Ordlyden er tvetydig, idet den refererer til "et" af de angivne udtryk, mens hensigten med 
angivelsen af en sådan reference er, at den skal nævnes sammen med alle de andre 
alkoholiske ingredienser, hvilket kan inkludere mere end en slags spiritus.

Ændringsforslag 22
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Artikel 10, stk. 2

2. Ved betegnelsen, præsentationen eller 
mærkningen af spiritus må udtrykket 
"sammenstikning" (blend) kun tilføjes, hvis 
produktet er sammenstukket.

2. Ved betegnelsen, præsentationen eller 
mærkningen af spiritus må udtrykket 
"sammenstikning" (blend eller blending) 
eller sammenstukket (blended) kun tilføjes, 
hvis produktet er sammenstukket.

Begrundelse

Ordlyden i forslaget kan føre til, at det kan hævdes, at udtrykket "blend" i forbindelse med 
spiritus på en eller anden måde er forskellig fra udtrykkene "blended" eller "blending", selv 
om disse udtryk i virkeligheden alle refererer til den samme proces. For at undgå tvivl om, 
hvorvidt den nye forordning dækker alle varianter af udtrykket "blend", bør ordlyden ændres.

Ændringsforslag 23
Artikel 10, stk. 3

3. Angives eller antydes der en ældningstid 
eller alder ved betegnelsen, præsentationen 
eller mærkningen af spiritus, skal den 
vedrøre den mindst modnede af 
alkoholbestanddelene, såfremt produktet er
ældet under afgiftsmyndighedernes kontrol 
eller under en kontrol, som frembyder 
tilsvarende garantier.

3. Angives eller antydes der en ældningstid 
eller alder ved betegnelsen, præsentationen 
eller mærkningen af spiritus, skal den 
vedrøre den mindst modnede af 
alkoholbestanddelene, og produktet skal 
have ældet under afgiftsmyndighedernes 
kontrol eller under en kontrol, som 
frembyder tilsvarende garantier.

Begrundelse

Ordlyden i den foreslåede nye forordning kan være tvetydig sammenlignet med artikel 7, stk. 
2, litra d), i forordning nr. 1576/89, hvori det understreges, at "... en ældningstid kun må 
angives, når den vedrører den mindst modnede af alkoholbestanddelene, og såfremt produktet 
er ældet under kontrol af afgiftsmyndighederne eller under en kontrol, som frembyder 
tilsvarende garantier." Denne tvetydighed bør elimineres. 

Ændringsforslag 24
Artikel 14, stk. 1, litra a

a) enhver direkte eller indirekte kommerciel 
brug i forbindelse med produkter, der ikke 
er omfattet af registreringen, for så vidt 
produkterne kan sammenlignes med det 
produkt, der er registreret under den 
geografiske betegnelse, eller for så vidt 
anvendelse af den registrerede geografiske
betegnelse indebærer udnyttelse af 
betegnelsens ry

a) enhver direkte eller indirekte kommerciel 
brug af en geografisk betegnelse i 
forbindelse med spiritus, der ikke er 
omfattet af registreringen og relevante 
nationale bestemmelser, eller i forbindelse 
med andre produkter, for så vidt anvendelse 
af den registrerede geografiske betegnelse 
indebærer udnyttelse af betegnelsens ry
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Begrundelse
Den foreslåede ordlyd i artikel 14, stk. 1, litra a), kan give anledning til tvivl for så vidt angår 
omfanget af beskyttelse mod produkter, der ikke er omfattet af registrering. Det er vigtigt at 
sørge for, (i) at sammenlignelige produkter omfatter alle typer spiritus (og ikke, som det 
eventuelt kan udledes, kun den samme type spiritus, for hvilke den pågældende geografiske 
betegnelse benyttes), og (ii) at henvisningen til "registreringen" tager hensyn til alle de krav i 
det tekniske dossier, der er anført i artikel 15, stk. 2, herunder nationale bestemmelser om 
produkter med geografisk betegnelse, for at sikre, at forordningen kan gennemføres i samtlige 
EU-medlemsstater.

Ændringsforslag 25
Artikel 14, stk. 1 a (nyt)

1a. Spiritus, der sælges med en geografisk 
betegnelse, skal overholde alle 
bestemmelser om produktion, mærkning og 
præsentation i den nationale lovgivning 
vedrørende den geografiske betegnelse i 
oprindelseslandet eller -landene.

Begrundelse
Ovenstående ændringsforslag til artikel 14, stk. 1, litra a), afklarer situationen med hensyn til 
beskyttelse mod misbrug af en geografisk betegnelse i forbindelse med et produkt, der ikke 
opfylder kravene for anvendelse af denne betegnelse. Det bør imidlertid i bestemmelserne 
ligeledes kræves (i et nyt stykke 2), at spiritus med en geografisk betegnelse, f.eks. Cognac, 
Brandy de Jerez osv., overholder alle de bestemmelser om produktion, mærkning og 
præsentation i det tekniske dossier, som berettiger, at de EU-registreres som produkter med 
geografisk betegnelse (som fastlagt i forslagets artikel 15).

Ændringsforslag 26
Artikel 14, stk. 2 a (nyt)

2a. Spiritus med en geografisk betegnelse 
opført i bilag III skal overholde 
specifikationerne for produktion, mærkning 
og præsentation samt andre specifikationer 
i det tekniske dossier, jf. artikel 15, stk. 1.

Begrundelse

Spiritus med en beskyttet geografisk betegnelse må kun sælges, hvis den overholder 
bestemmelserne i det tekniske dossier. Dette er for at sikre en ensartet håndhævelse af
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mærknings-, produktions- og præsentationsreglerne i EU.

Ændringsforslag 27
Artikel 15, stk. 1

1. Ansøgninger om at få indsat en 
geografisk betegnelse i bilag III forelægges 
for Kommissionen på et af EF's officielle 
sprog eller vedlægges en oversættelse til et 
af EF's officielle sprog. Sådanne 
ansøgninger vedlægges et teknisk dossier 
med de specifikationer, som spiritussen skal 
overholde. Det tekniske dossier 
offentliggøres i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende.

1. Ansøgninger om at få opført en 
geografisk betegnelse i bilag III forelægges 
for Kommissionen på et af EF's officielle 
sprog eller vedlægges en oversættelse til et 
af EF's officielle sprog. Sådanne 
ansøgninger skal være velbegrundede af 
medlemsstaten og skal vedlægges et teknisk 
dossier, der indeholder fastsættelse af de 
specifikationer, som spiritussen skal 
overholde. Hovedelementerne i 
specifikationerne i det tekniske dossier som 
nævnt i stk. 2 offentliggøres i C-udgaven af 
Den Europæiske Unions Tidende. Med 
hensyn til geografiske betegnelser inden for 
Fællesskabet skal ansøgningen indgives af 
den medlemsstat, spiritussen stammer fra.

Senest tre måneder efter offentliggørelsen 
kan fysiske eller juridiske personer, der har 
en legitim interesse, gøre indsigelse mod 
indsættelsen af den geografiske betegnelse i 
bilag III med den begrundelse, at 
betingelserne i denne forordning ikke er 
opfyldt. Indsigelsen skal være velbegrundet.

Senest tre måneder efter offentliggørelsen 
som nævnt i det første afsnit kan fysiske eller 
juridiske personer, der har en legitim 
interesse, gøre indsigelse mod indsættelsen 
af den geografiske betegnelse i bilag III med 
den begrundelse, at betingelserne i denne 
forordning ikke er opfyldt. Indsigelsen skal 
være velbegrundet.

Begrundelse

Den nye tekst tydeliggør, at ansøgninger til geografiske betegnelser skal understøttes og 
indsendes af den medlemsstat, spiritussen stammer fra. Disse retningslinjer er også i 
overensstemmelse med dem, der bruges på geografiske betegnelser for vine.

Ændringsforslag 28
Artikel 15, stk. 2, litra b

b) en beskrivelse af spiritussen, herunder 
produktets eller fødevarens vigtigste fysiske,
kemiske, mikrobiologiske og/eller 
organoleptiske egenskaber

b) en beskrivelse af spiritussen, herunder 
produktets vigtigste fysiske, kemiske,
mikrobiologiske og/eller organoleptiske 
egenskaber

Begrundelse
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Eftersom nationale myndigheder vil være ansvarlige for at fastlægge de specifikationer, som 
en spiritus skal overholde for at blive anset som et produkt med geografisk betegnelse, 
antages det, at beskrivelsen af den pågældende spiritus i forbindelse med en ansøgning om 
registrering skal bygge på en eller flere af de nævnte valgfrie karakteristika. Med henblik på 
at undgå tvivl skal dette fremgå af den foreslåede ordlyd. For så vidt angår den engelske tekst 
skal referencen til "foodstuff" desuden fjernes, da registreringen tydeligvis kun vedrører 
spiritus.

Ændringsforslag 29
Artikel 15, stk. 2, litra f

f) eventuelle krav, der er nedfældet i EF-
bestemmelser og/eller nationale 
bestemmelser

f) eventuelle krav, der er nedfældet i EF-
bestemmelser og/eller fastsat af den 
kompetente nationale eller regionale 
myndighed

Begrundelse

Ændringsforslaget indeholder bestemmelser om en passende anerkendelse af den relevante 
nationale lovgivning. Artikel 10, stk. 2, i forordning nr. 1576/89 sætter medlemsstaterne i 
stand til at bibeholde deres egne ordninger med ægthedsdokumenter hvad angår eksport af 
spiritus med geografisk betegnelse. Det er vigtigt at bevare disse bestemmelser ved at 
anerkende værdien af sådanne nationale ordninger til forebyggelse af svig og efterligning.

Ændringsforslag 30
Artikel 15, stk. 2, litra g

g) ansøgerens navn og kontaktadresse. g) ansøgerlandets relevante myndigheds 
navn og kontaktadresse.

Begrundelse
For at undgå tvivl og i overensstemmelse med den tilgang, der foreslås i artikel 15, stk. 1, bør 
det tydeliggøres, at den relevante nationale myndighed er ansvarlig for det tekniske dossier, 
der skal vedlægges ansøgningen om status som produkt med geografisk betegnelse.

Ændringsforslag 31
Artikel 15, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Medlemsstaterne kan desuden kræve, at 
spiritus, der er produceret i deres 
område som angivet i bilag III og 
eksporteret, understøttes af 
ægthedsdokumentation. 

Ændringsforslag 32
Artikel 19, stk. 1
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1. Kommissionen bistås af 
Forvaltningskomitéen for Spiritus, i det 
følgende benævnt "komitéen".

1. Kommissionen bistås af 
Forskriftsudvalget for Spiritus, i det 
følgende benævnt "udvalget".

Begrundelse
I modsætning til hvad der er tilfældet for andre fællesskabsmarkeders vedkommende, 
indeholder lovgivningen om spiritus i øjeblikket ingen bestemmelser om markedsmekanismer. 
Derfor forekommer betegnelsen "forskriftsudvalg" mere hensigtsmæssig end den af 
Kommissionen foreslåede betegnelse. Desuden forholder det sig i henhold til 
komitologiproceduren således, at det i et forskriftsudvalg er muligt for et mindretal at blokere 
en afgørelse, hvilket styrker medlemsstaternes beføjelser. 

Ændringsforslag 33
Artikel 22, litra a

a) for at lette overgangen fra forordning 
(EØF) nr. 1576/89 til denne forordning

a) for at lette overgangen fra Rådets
forordning (EØF) nr. 1576/89 og 
Kommissionens forordning (EØF) nr. 
1014/90 til denne forordning

Begrundelse
Da den nye forordning ophæver og erstatter bestemmelserne i forordning nr. 1576/89 og nr. 
1014/90, bør begge forordninger nævnes i denne artikel.

Ændringsforslag 34
Artikel 23

Forordning (EØF) nr. 1576/89 ophæves. Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 og 
Kommissionens forordning (EØF) nr. 
1014/90 ophæves.

Begrundelse
Bestemmelserne i begge forordninger (nr. 1576/89 og 1014/90) som ændret bør indarbejdes i 
forslaget til en ny forordning. Med henblik på at eliminere enhver tvetydighed bør begge disse 
forordninger derfor ophæves, når den nye lovgivning træder i kraft.

Ændringsforslag 35
Bilag I, definition 1

1) Sødning: 1) Landbrugsethanol:
Sødning er en behandling, der består i 
under tilberedningen af spiritus at tilsætte 

Landbrugsethanol har følgende 
egenskaber:
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et eller flere af følgende produkter:
a) halvhvidt sukker, hvidt sukker, raffineret 
hvidt sukker, dextrose, fructose, 
glucosesirup, flydende sukker, flydende 
invertsukker og sirup af invertsukker som 
defineret i Rådets direktiv 2001/111/EF

a) organoleptiske egenskaber: må ikke have 
en fremmed smag

b) koncentreret rektificeret druemost, 
koncentreret druemost og most af friske 
druer

b) minimumsalkoholindhold udtrykt i 
volumen: 96,0 % vol

c) karamelliseret sukker, som er det 
produkt, der fremstilles udelukkende ved 
kontrolleret opvarmning af saccharose 
uden tilsætning af baser, uorganiske syrer 
eller andre kemiske tilsætningsstoffer

c) maksimumsindhold af reststoffer

d) honning som defineret i Rådets direktiv 
2001/110/EF

i) samlet syreindhold udtrykt i gram 
eddikesyre pr. hl alkohol (100 % vol): 1,5

e) sirup af johannesbrød ii) estere udtrykt i gram ethylacetat pr. hl 
alkohol (100 % vol): 1,3

f) andre naturlige kulhydratstoffer med 
tilsvarende virkning som ovennævnte 
produkter

iii) aldehyder udtrykt i gram acetaldehyd 
pr. hl alkohol (100 % vol): 0,5

g) sødestoffer som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF.

iv) højere alkoholer udtrykt i gram 
2-methyl-1-propanol pr. hl alkohol (100 % 
vol): 0,5
v) methanol i gram pr. hl alkohol (100 % 
vol): 50
vi) tørstofindhold i gram pr. hl alkohol 
(100 % vol): 1,5
vii) flygtige kvælstofbaser udtrykt i gram 
kvælstof pr. hl alkohol (100 % vol): 0,1
viii) furfural: må ikke kunne påvises.

Begrundelse
Det ville være at foretrække at ændre rækkefølgen af tekniske definitioner og krav for at tage 
hensyn til den faktiske rækkefølge af fremgangsmåder under spiritusproduktionen.

Det foreslås ligeledes at indføje to nye definitioner (5a og 6a) for at definere 
ægthedsindikatorer og den traditionelle praksis med afrunding. 

Ændringsforslag 36
Bilag I, definition 2 

2) Blanding: 2) (Landbrugs)destillat:
Blanding er en behandling, der består i at 
fremstille en ny drikkevare ved at 
sammenblande to eller flere forskellige 
drikkevarer eller en drikkevare med et eller 

Ved (landbrugs)destillat forstås en 
alkoholholdig væske, der er fremstillet ved 
destillation, efter alkoholgæring, af 
landbrugsprodukter anført i traktatens 



PE 376.566v02-00 20/45 AD\634649DA.doc

DA

flere landbrugsdestillater eller 
landbrugsethanol.

bilag I, og som ikke har egenskaberne ved 
ethanol eller egenskaberne ved en spiritus, 
men som har bevaret aroma og smag fra de 
anvendte råvarer.

Begrundelse
Se ændringsforslag 26. 

Ændringsforslag 37
Bilag I, definition 3 

3) Landbrugsethanol: 3) Modning eller ældning:
Landbrugsethanol har følgende
egenskaber:

Modning eller ældning er en behandling, 
som består i at lade visse reaktioner udvikle 
sig naturligt i passende beholdere, hvorved 
den pågældende spiritus får organoleptiske 
egenskaber, den ikke havde før.

a) organoleptiske egenskaber: må ikke
have en fremmed smag
b) minimumsalkoholindhold udtrykt i 
volumen: 96,0 % vol
c) maksimumsindhold af reststoffer
i) samlet syreindhold udtrykt i gram 
eddikesyre pr. hl alkohol (100 % vol): 1,5
ii) estere udtrykt i gram ethylacetat pr. hl 
alkohol (100 % vol): 1,3
iii) aldehyder udtrykt i gram acetaldehyd 
pr. hl alkohol (100 % vol): 0,5
iv) højere alkoholer udtrykt i gram 2-
methyl 1 propanol pr. hl alkohol (100 % 
vol): 0,5
v) methanol i gram pr. hl alkohol (100 % 
vol): 50
vi) tørstofindhold i gram pr. hl alkohol (100 
% vol): 1,5
vii) flygtige kvælstofbaser udtrykt i gram 
kvælstof pr. hl alkohol (100 % vol): 0,1
viii) furfural: må ikke kunne påvises.

Begrundelse
Se ændringsforslag 26. 

Ændringsforslag 38
Bilag I, definition 4

4) Tilsætning af vand: 4) Sødning:
Ved fremstilling af spiritus er det tilladt at 
tilsætte vand, der eventuelt er destilleret 

Sødning er en behandling, der består i 
under tilberedningen af spiritus at tilsætte 
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eller demineraliseret, for så vidt 
vandkvaliteten er i overensstemmelse med 
de nationale bestemmelser, der er fastsat i 
medfør af Rådets direktiv 80/777/EØF og 
80/778/EØF , og tilsætningen heraf ikke 
ændrer produktets karakter.

Vandet kan være destilleret, 
demineraliseret, ionbyttet eller blødgjort.

et eller flere af følgende produkter:

a) halvhvidt sukker, hvidt sukker, raffineret 
hvidt sukker, dextrose, fructose, 
glucosesirup, flydende sukker, flydende 
invertsukker og sirup af invertsukker som 
defineret i Rådets direktiv 2001/111/EF 
b) koncentreret rektificeret druemost, 
koncentreret druemost og most af friske 
druer
c) karamelliseret sukker, som er det 
produkt, der fremstilles udelukkende ved 
kontrolleret opvarmning af saccharose 
uden tilsætning af baser, uorganiske syrer 
eller andre kemiske tilsætningsstoffer
d) honning som defineret i Rådets direktiv 
2001/110/EF 
e) sirup af johannesbrød
f) andre naturlige kulhydratstoffer med 
tilsvarende virkning som ovennævnte 
produkter
g) sødestoffer som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF .

Begrundelse
Se ændringsforslag 26. 

Ændringsforslag 39
Bilag I, definition 5

5) Sammenstikning (blending): 5) Aromatisering:
Sammenstikning er en behandling, der 
består i at sammenblande to eller flere 
former for spiritus af samme type, som kun 
adskiller sig fra hinanden ved 
nuanceforskelle i sammensætningen som 
følge af en eller flere af følgende kriterier:

Aromatisering er en behandling, som 
består i under tilberedningen af spiritus at 
tilsætte en eller flere aromaer som defineret 
i artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 
88/388/EØF.

a) tilberedningsmetoderne
b) de anvendte destillationsapparater
c) produkternes alder
d) det geografiske produktionsområde.
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Den således fremkomne spiritus tilhører 
samme særlige spiritustype som de 
oprindelige former for spiritus før 
sammenstikningen.

Begrundelse
Se ændringsforslag 26. 

Ændringsforslag 40
Bilag I, definition 5 a (ny) 

5a) Ægthedsindikatorer:
Af hensyn til forbruger- og 
varemærkesikkerhed kan destilleret spiritus 
indeholde sporstoffer, som skal agere som 
ægthedsindikatorer for varemærket, 
forudsat at definitionen af den pågældende 
spiritus giver mulighed herfor. Sådanne 
stoffer skal være fødevarematerialer og 
være til stede i koncentrationer på under 
0,1 vægt/volumenprocent i et produkt uden 
at bibringe det specifik karakter. 

Begrundelse
Se ændringsforslag 26. 

Ændringsforslag 41
Bilag I, definition 6

6) Modning eller ældning: 6) Farvning:
Modning eller ældning er en behandling, 
som består i at lade visse reaktioner udvikle 
sig naturligt i passende beholdere, hvorved 
den pågældende spiritus får organoleptiske 
egenskaber, den ikke havde før.

Farvning er en behandling, som består i 
under tilberedningen af spiritus at tilsætte 
et eller flere farvestoffer som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/36/EF.

Begrundelse
Se ændringsforslag 26. 

Ændringsforslag 42
Bilag I, definition 6 a (ny)

6a) Afrunding:
Afrunding er den traditionelle anvendelse 
af de produkter, der er nævnt i definition 1, 
litra a) til f), i mængder på maksimalt 2 % 
med henblik på at give spiritussen sin 
endelige specifikke karakter, medmindre 
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andet gælder ifølge særlig lovgivning i 
medlemsstaterne, som blev vedtaget inden 
ikrafttrædelsen af forordning nr. 1576/89.

Begrundelse

I forbindelse med visse typer spiritusproduktion er "afrunding" en traditionel praksis, som 
adskiller sig fra sødning eller aromatisering, og som aldrig er blevet defineret. Det er 
nødvendigt med en teknisk definition i den kommende forordning om spiritus for at undgå 
fejlfortolkninger eller misbrug og beskytte den kvalitet af EU-spiritus, der sikres gennem de 
traditionelle produktionsmetoder.

Formålet med den tilføjede sætning "Medmindre andet gælder ifølge særlig lovgivning i 
medlemsstaterne, som blev vedtaget..." er at tage højde for den specifikke spanske lovgivning, 
der blev vedtaget inden ikrafttrædelsen af forordning nr. 1576/89, og som fastlægger en 
grænse for afrunding af "Brandy de Jerez" på maksimalt 35 gram pr. liter. Dette er et resultat 
af en traditionel modningsproces for Brandy de Jerez, i forbindelse med hvilken nogle 
producenter lader deres spiritus ælde i fade, der har indeholdt søde kirsebær af Pedro 
Ximémez-typen. Se også ændringsforslag 26. 

Ændringsforslag 43
Bilag I, definition 7

7) Aromatisering 7) Tilsætning af vand:
Aromatisering er en behandling, som 
består i under tilberedningen af spiritus at 
tilsætte en eller flere aromaer som defineret 
i artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 
88/388/EØF.

Ved fremstilling af spiritus er det tilladt at 
tilsætte vand, der eventuelt er destilleret 
eller demineraliseret, for så vidt 
vandkvaliteten er i overensstemmelse med 
de nationale bestemmelser, der er fastsat i 
medfør af Rådets direktiv 80/777/EØF og 
98/83/EØF, og tilsætningen heraf ikke 
ændrer produktets karakter.
Vandet kan være destilleret, 
demineraliseret, ionbyttet eller blødgjort.

Begrundelse
Direktiv 80/778/EØF blev ophævet og erstattet af direktiv 98/83/EF om kvaliteten af 
drikkevand. (Bemærk, at direktiv 80/777/EF som ændret om udvinding og markedsføring af 
naturligt mineralvand fortsat er gældende). Se også ændringsforslag 26.

Ændringsforslag 44
Bilag I, definition 8

8) Farvning: 8) Sammenstikning (blending):
Farvning er en behandling, som består i 
under tilberedningen af spiritus at tilsætte 
et eller flere farvestoffer som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

Sammenstikning er en behandling, der 
består i at sammenblande to eller flere 
former for spiritus af samme type, som kun 
adskiller sig fra hinanden ved 
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94/36/EF . nuanceforskelle i sammensætningen som 
følge af en eller flere af følgende kriterier:
a) tilberedningsmetoderne
b) de anvendte destillationsapparater
c) produkternes alder
d) det geografiske produktionsområde.
Den således fremkomne spiritus tilhører 
samme særlige spiritustype som de 
oprindelige former for spiritus før 
sammenstikningen.

Begrundelse
Se ændringsforslag 26. 

Ændringsforslag 45
Bilag I, definition 9

9) (Landbrugs)destillat: 9) Blanding:
Ved (landbrugs)destillat forstås en 
alkoholholdig væske, der er fremstillet ved 
destillation, efter alkoholgæring, af 
landbrugsprodukter anført i traktatens 
bilag I, og som ikke har egenskaberne ved 
ethanol eller egenskaberne ved en spiritus, 
men som har bevaret aroma og smag fra de 
anvendte råvarer.

Blanding er en behandling, der består i at 
fremstille en ny drikkevare ved at 
sammenblande to eller flere forskellige 
drikkevarer eller en drikkevare med et eller 
flere landbrugsdestillater eller 
landbrugsethanol.

Begrundelse
Se ændringsforslag 26. 

Ændringsforslag 46
Bilag I, punkt 13

(13) Ved betegnelse forstås de udtryk, der 
anvendes i mærkningen, på 
transportdokumenter, der ledsager en 
spiritus, på handelsdokumenter, navnlig 
fakturaer og følgesedler, og i reklamer.

(13) Ved betegnelse forstås de udtryk, der 
anvendes i mærkningen, præsentationen og 
emballagen, på transportdokumenter, der 
ledsager en spiritus, på handelsdokumenter, 
navnlig fakturaer og følgesedler, og i 
reklamer.

Begrundelse

For at undgå mulige misforståelser bør definitionen af "beskrivelse" være så bred som mulig 
og omfatte udtryk, der ikke kun bruges om mærker, men også på emballage og i 
præsentationen (jf. bilag I, punkt 15, hvori "præsentation" omfatter reklame og 
markedsføring). 

Ændringsforslag 47
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Bilag I, definition 14

14) Mærkning: 14) Præsentation
Ved mærkning forstås alle betegnelser og 
andre angivelser, symboler, motiver eller 
varemærker, der kendetegner en spiritus, 
og som optræder på samme beholder, 
herunder dens lukkeanordning eller 
etiketten på beholderen og flaskehalsens 
beklædning.

Ved præsentation forstås de udtryk, der 
anvendes på beholdere, herunder på 
lukkemekanismen, i mærkningen og på 
emballagen, samt i reklamer og ved 
salgsfremstød.

Begrundelse
Med henblik på at beskytte forbrugerne skal det tydeliggøres, at ikke kun 
transportemballagen, men også salgsemballagen er omfattet. Se også ændringsforslag 27.

Ændringsforslag 48
Bilag I, definition 15

15) Præsentation: 15) Mærkning:
Ved præsentation forstås de udtryk, der 
anvendes på beholdere, herunder på 
lukkemekanismen, i mærkningen og på 
emballagen, samt i reklamer og ved 
salgsfremstød.

Ved mærkning forstås alle betegnelser og 
andre angivelser, symboler, motiver eller 
varemærker, der kendetegner en spiritus, 
og som optræder på samme beholder, 
herunder dens lukkeanordning eller 
etiketten på beholderen og flaskehalsens 
beklædning.

Ændringsforslag 49
Bilag I, punkt 16

(16) Ved emballage forstås den beskyttende 
indpakning, såsom papir, halmmåtter af 
enhver slags, kartoner og kasser, der 
benyttes ved transport af en eller flere 
beholdere.

(16) Ved emballage forstås den beskyttende 
indpakning, såsom papir, halmmåtter af 
enhver slags, kartoner og kasser, der 
benyttes ved transport og/eller salg af en 
eller flere beholdere.

Begrundelse
Med henblik på at beskytte forbrugerne skal det tydeliggøres, at ikke kun 
transportemballagen, men også salgsemballagen er omfattet. 

Ændringsforslag 50
Bilag II, første undertitel
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Kategori A: Spiritus udgår

Begrundelse

Dette forslag er i tråd med ophævelsen af den tredelte generelle klassificering af spiritus.

Ændringsforslag 51
Bilag II, punkt 1, litra a

a) Rom er:

1) spiritus, der udelukkende er fremstillet 
ved alkoholgæring og destillation enten af 
melasse eller sirup, der stammer fra 
fremstilling af rørsukker, eller af saft af 
sukkerrør, og som er destilleret til under 96 
% vol, således at destillatet i mærkbar grad 
har de organoleptiske egenskaber, der er 
karakteristiske for rom, eller

a) Rom er spiritus, der udelukkende er 
fremstillet ved alkoholgæring og destillation 
enten af melasse eller sirup, der stammer fra 
fremstilling af rørsukker, eller af saft af 
sukkerrør, og som er destilleret til under 
96 % vol, således at destillatet i mærkbar 
grad har de organoleptiske egenskaber, der 
er karakteristiske for rom.

2) brændevin, der er fremstillet ved 
alkoholgæring og destillation af saft af 
sukkerrør, og som har roms karakteristiske 
aromatiske egenskaber og et indhold af 
flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % 
vol) eller derover.

Begrundelse
Sondringen mellem punkt 1 og 2 i litra a) giver ikke mening, da sidstnævnte nr. vedrører 
"traditionel" rom, der defineres præcist i litra e). Nr. 2 i litra a) er overflødigt og bør udgå.

Ændringsforslag 52
Bilag II, punkt 1, litra c og d

c) Rom må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

c) Rom må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller landbrugsdestillat.

d) Ved fremstillingen af rom må der kun 
anvendes naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 
1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 
2, litra c), i direktiv 88/388/EØF.

d) Rom må ikke være aromatiseret.

Begrundelse
Bestemmelserne om "rom" i den gældende lovgivning tillader ikke anvendelse af hverken 
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landbrugsethanol eller landbrugsdestillat, og det er afgørende at bibeholde dette forbud.

Den traditionelle produktion af rom tillader ikke anvendelse af aromastoffer. Derfor er den 
mulighed, der åbnes med Kommissionens forslag, unødvendig og ikke velset i industrien.

Ændringsforslag 53
Bilag II, punkt 2, litra c og d

c) Whisky eller whiskey må ikke indeholde 
tilsat landbrugsethanol.

c) Whisky eller whiskey må ikke indeholde 
tilsat landbrugsethanol eller 
landbrugsdestillat.

d) Whisky eller whiskey må ikke være sødet 
eller aromatiseret eller indeholde andre 
tilsætningsstoffer end farvestoffet almindelig 
karamel.

d) Whisky eller whiskey må ikke være 
afrundet, sødet eller aromatiseret eller 
indeholde andre tilsætningsstoffer end 
farvestoffet almindelig karamel.

Begrundelse
Bestemmelserne om "whisky" i den gældende lovgivning tillader ikke anvendelse af hverken 
landbrugsethanol eller landbrugsdestillat, og det er afgørende at bibeholde dette forbud.

Ændringsforslag 54
Bilag II, punkt 3, litra c og d

c) Kornspiritus må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

c) Kornspiritus må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller landbrugsdestillat.

d) Ved fremstillingen af kornspiritus må der 
kun anvendes naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF.

d) Kornspiritus må ikke være aromatiseret.

Begrundelse
Bestemmelserne om "kornspiritus" i den gældende lovgivning tillader ikke anvendelse af 
hverken landbrugsethanol eller landbrugsdestillat, og det er afgørende at bibeholde dette 
forbud.

Den traditionelle produktion af kornspiritus tillader ikke anvendelse af aromastoffer. Derfor 
er den mulighed, der åbnes med Kommissionens forslag, unødvendig og ikke velset i 
industrien.
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Ændringsforslag 55
Bilag II, punkt 4, litra c og d

c) Vinbrændevin må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

c) Vinbrændevin må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller landbrugsdestillat.

d) Ved fremstillingen af vinbrændevin må 
der kun anvendes naturlige aromastoffer 
og aromapræparater som defineret i artikel 
1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF.

d) Vinbrændevin må ikke være 
aromatiseret.

Begrundelse
Bestemmelserne om "vinbrændevin" i den gældende lovgivning tillader ikke anvendelse af 
hverken landbrugsethanol eller landbrugsdestillat, og det er afgørende at bibeholde dette 
forbud.

Den traditionelle produktion af vinbrændevin tillader ikke anvendelse af aromastoffer. Derfor 
er den mulighed, der åbnes med Kommissionens forslag, unødvendig og ikke velset i 
industrien.

Ændringsforslag 56
Bilag II, punkt 4, litra d a (nyt)

da) Når denne spiritus er ældet, kan den 
fortsat markedsføres under betegnelsen 
"vinbrændevin", hvis ældningstiden er lig 
med eller længere end den, der er fastsat 
for det i punkt 5 nævnte produkt.

Begrundelse

Denne bestemmelse er på nuværende tidspunkt fastlagt i sidste afsnit i artikel 1, stk. 4, litra 
d), i forordning nr. 1576/89. Forslaget har derfor til formål at opretholde status quo.

Ændringsforslag 57
Bilag II, punkt 5, litra c og d

c) Brandy eller Weinbrand må ikke 
indeholde tilsat landbrugsethanol.

c) Brandy eller Weinbrand må ikke 
indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
landbrugsdestillat.

d) Ved fremstillingen af brandy eller 
Weinbrand må der kun anvendes naturlige 
aromastoffer og aromapræparater som 
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defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og 
artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 
88/388/EØF.

Begrundelse
Bestemmelserne om "Brandy" eller "Weinbrand" i den gældende lovgivning tillader ikke 
anvendelse af hverken landbrugsethanol eller landbrugsdestillat, og det er afgørende at 
bibeholde dette forbud.

Litra d) er unødvendig, da artikel 3 (ny) tillader aromatisering af spiritus, undtagen når det 
er forbudt i henhold til de specifikke definitioner heraf. 

Ændringsforslag 58
Bilag II, punkt 6, litra c

c) Brændevin af presserester af druer eller 
marc må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

c) Brændevin af presserester af druer eller 
marc må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller landbrugsdestillat.

Begrundelse
Bestemmelserne om "brændevin af presserester af druer eller marc" i den gældende 
lovgivning tillader ikke anvendelse af hverken landbrugsethanol eller landbrugsdestillat, og 
det er afgørende at bibeholde dette forbud.

Ændringsforslag 59
Bilag II, punkt 7, litra c og d

c) Brændevin af presserester af frugter må 
ikke indeholde tilsat landbrugsethanol.

c) Brændevin af presserester af frugter må 
ikke indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
landbrugsdestillat.

d) Ved fremstillingen af brændevin af 
presserester af frugter må der kun anvendes 
naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF.

d) Brændevin af presserester af frugter må 
ikke være aromatiseret.

Begrundelse
Bestemmelserne om "brændevin af presserester af frugter" i den gældende lovgivning tillader 
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ikke anvendelse af hverken landbrugsethanol eller landbrugsdestillat, og det er afgørende at 
bibeholde dette forbud.

Den traditionelle produktion af brændevin af presserester af frugter tillader ikke anvendelse 
af aromastoffer. Derfor er den mulighed, der åbnes med Kommissionens forslag, unødvendig 
og ikke velset i industrien.

Ændringsforslag 60
Bilag II, punkt 8, litra c og d

c) Brændevin af tørrede druer eller raisin 
brandy må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

c) Brændevin af tørrede druer eller raisin 
brandy må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller landbrugsdestillat.

d) Ved fremstillingen af brændevin af 
tørrede druer eller raisin brandy må der kun 
anvendes naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF.

d) Brændevin af tørrede druer eller raisin 
brandy må ikke være aromatiseret.

Begrundelse
Bestemmelserne om "brændevin af tørrede druer eller raisin brandy" i den gældende 
lovgivning tillader ikke anvendelse af hverken landbrugsethanol eller landbrugsdestillat, og 
det er afgørende at bibeholde dette forbud.

Den traditionelle produktion af brændevin af tørrede druer eller raisin brandy tillader ikke 
anvendelse af aromastoffer. Derfor er den mulighed, der åbnes med Kommissionens forslag, 
unødvendig og ikke velset i industrien.

Ændringsforslag 61
Bilag II, punkt 9, litra d og e

d) Frugtbrændevin må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

d) Frugtbrændevin må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller landbrugsdestillater.

e) Ved fremstillingen af frugtbrændevin må 
der kun anvendes naturlige aromastoffer 
og aromapræparater som defineret i artikel 
1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF.

(e) Frugtbrændevin må ikke være 
aromatiseret.

Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende "frugtbrændevin" i den gældende lovgivning tillader hverken 
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anvendelse af landbrugsethanol eller landbrugsdestillater, og det er af afgørende betydning 
at fastholde dette forbud.

Brugen af aromastoffer tillades ikke i forbindelse med den traditionelle produktion af 
frugtbrændevin . Derfor er Kommissionens forslag desangående unødvendigt og støder på 
modstand hos industrien.

Ændringsforslag 62
Bilag II, punkt 10, litra c og d

c) Æble- eller pærecider må ikke indeholde 
tilsat landbrugsethanol.

c) Æble- eller pærecider må ikke indeholde 
tilsat landbrugsethanol eller 
landbrugsdestillater.

d) Ved fremstillingen af æble eller 
pærecider må der kun anvendes naturlige 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og 
artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 
88/388/EØF.

d) Æble- eller pærecider må ikke være 
aromatiseret.

Begrundelse

Brugen af aromastoffer tillades ikke i forbindelse med den traditionelle produktion af æble-
eller pærecider. 

Derfor er Kommissionens forslag desangående unødvendigt og støder på modstand hos 
industrien.

Ændringsforslag 63
Bilag II, punkt 11, litra c og d

c) Hefebrand må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

c) Hefebrand må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller landbrugsdestillater.

d) Ved fremstillingen af Hefebrand må der 
kun anvendes naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF.

d) Hefebrand må ikke være aromatiseret.

Begrundelse
Bestemmelserne vedrørende "Hefebrand" i den gældende lovgivning tillader hverken 
anvendelse af landbrugsethanol eller landbrugsdestillater, og det er af afgørende betydning 
at fastholde dette forbud.

Brugen af aromastoffer tillades ikke i forbindelse med den traditionelle produktion af 
Hefebrand. Derfor er Kommissionens forslag desangående unødvendigt og støder på 
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modstand hos industrien.

Ændringsforslag 64
Bilag II, punkt 12, litra c og d

c) Bierbrand må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

c) Bierbrand må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol landbrugsdestillater.

d) Ved fremstillingen af Bierbrand eller 
eau de vie de bière må der kun anvendes 
naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF.

d) Bierbrand må ikke være aromatiseret.

Begrundelse
Bestemmelserne vedrørende "Bierbrand" i den gældende lovgivning tillader hverken 
anvendelse af landbrugsethanol eller landbrugsdestillater, og det er af afgørende betydning 
at fastholde dette forbud.

Brugen af aromastoffer tillades ikke i forbindelse med den traditionelle produktion af 
Bierbrand. Derfor er Kommissionens forslag desangående unødvendigt og støder på 
modstand hos industrien.

Ændringsforslag 65
Bilag 2, anden undertitel

Kategori B: Særlig spiritus udgår

Begrundelse
Ændringsforslaget er en følge af, at den generelle klassificering af spiritus i tre kategorier 
udgår.

Ændringsforslag 66
Bilag II, punkt 13, litra c

c) Aromatiseringen af spiritus (med 
frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved 
udblødning og destillation kan suppleres 
med andre aromastoffer og/eller 
aromapræparater end dem, der hidrører fra 
den anvendte frugt. Ved fremstillingen af 
spiritus (med frugtnavnet foranstillet) 
fremstillet ved udblødning og destillation 

udgår
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må der kun anvendes naturlige 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og 
artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 
88/388/EØF. Drikkevarens karakteristiske 
smag og dens farve skal dog udelukkende 
stamme fra den anvendte frugt.

Begrundelse

Omfattet af punkt 9, litra d): frugtbrændevin må ikke være tilsat smagsstoffer.

Ændringsforslag 67
Bilag II, punkt 14, litra a

a) Geist (med frugtnavnet foranstillet) er 
spiritus, der er fremstillet ved udblødning af 
ugærede bær som fx hindbær, brombær, 
blåbær m.fl., i landbrugsethanol efterfulgt af 
destillation.

a) Geist (med frugtnavnet foranstillet) er 
spiritus, der er fremstillet ved udblødning af 
ugærede frugter opført i punkt 13, litra a 
(2), abrikoser, ferskner, nødder eller 
grøntsager i landbrugsethanol efterfulgt af 
destillation.

Begrundelse
"Geist" defineres i artikel 1, stk. 4, litra i), punkt 3, i forordning nr. 1576/89, i henhold til 
hvilken fremstillingen ikke begrænses til "bær", men til "frugter". Indføjelsen af abrikoser og 
ferskner vil derfor være i overensstemmelse med status quo. Både "abrikosgeist" og 
"ferskengeist" er traditionelle produkter i Tyskland. 

Geist fremstillet af grøntsager eller nødder er relativt nye produkter. Med indføjelsen af disse 
produkter i definitionen af "geist" omsættes den sidste sætning i betragtning 2 i praksis: 
"Teknologiske innovationer bør også tages i betragtning, hvis de er med til at forbedre 
kvaliteten".

Ændringsforslag 68
Bilag II, punkt 14, litra c

c) Aromatiseringen af Geist (med 
frugtnavnet foranstillet) kan suppleres med 
andre aromastoffer og/eller 
aromapræparater end dem, der hidrører fra 
den anvendte frugt. Ved fremstillingen af 
Geist (med frugtnavnet foranstillet) må der 
kun anvendes naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 

c) Geist må ikke være aromatiseret.
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litra c), i direktiv 88/388/EØF. 
Drikkevarens karakteristiske smag og dens 
farve skal dog udelukkende stamme fra den 
anvendte frugt.

Begrundelse

Brugen af aromastoffer tillades ikke i forbindelse med den traditionelle produktion af geist. 
Derfor er Kommissionens forslag desangående unødvendigt og støder på modstand hos 
industrien.

Ændringsforslag 69
Bilag II, punkt 16, litra c

c) Ved fremstillingen af ensianbrændevin 
må der kun anvendes naturlige 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og 
artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 
88/388/EØF.

udgår

Begrundelse
Litra c) er unødvendig, da artikel 3 (ny) tillader aromatisering af spiritus, undtagen når de 
respektive definitioner ikke tillader dette.

Ændringsforslag 70
Bilag II, punkt 20, litra a, nr. 1

1) der er fremstillet udelukkende af 
landbrugsethanol med et 
maksimumsindhold af methanol på højst 5 
g/hl ren alkohol

udgår

Begrundelse

Den definition, der foreslås af EU, tillader ikke, at der indføjes ægthedsindikatorer. Sådanne 
indikatorer giver mulighed for at identificere produkter som ægte og spiller en afgørende 
rolle i bekæmpelse af forfalskede produkter.

Ændringsforslag 71
Bilag II, punkt 20, litra a, nr. 2

2) hvis aroma udelukkende opstår ved 2) hvis aroma udelukkende opstår ved 
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gendestillation af ethanol i traditionelle 
klarepander sammen med alle de naturlige 
plantematerialer, der anvendes

gendestillation af ethanol i traditionelle 
klarepander sammen med alle de naturlige 
plantematerialer, der anvendes; destillatet og 
eventuelt yderligere tilsat alkohol skal være 
fremstillet udelukkende af
landbrugsethanol, i overensstemmelse med 
de egenskaber, der er opført i bilag I, men 
med et maksimumsindhold af methanol på 
højst 5 g/hl alkohol (100 % vol)

Begrundelse

Den definition, der foreslås af EU, tillader ikke, at der indføjes ægthedsindikatorer. Sådanne 
indikatorer giver mulighed for at identificere produkter som ægte og spiller en afgørende 
rolle i bekæmpelse af forfalskede produkter.

Ændringsforslag 72
Bilag II, punkt 20, litra a, nr. 4

4) hvor yderligere tilsat ethanol skal 
stamme udelukkende fra den samme råvare

udgår

Begrundelse

Den definition, der foreslås af EU, tillader ikke, at der indføjes ægthedsindikatorer. Sådanne 
indikatorer giver mulighed for at identificere produkter som ægte og spiller en afgørende 
rolle i bekæmpelse af forfalskede produkter.

Ændringsforslag 73
Bilag II, kategori B, afsnit 20, punkt a), punkt 5)

(5) der ikke indeholder tilsatte sødestoffer 
eller farvestoffer

(5) der kan indeholde op til 0,1 g pr. liter 
sukker med henblik på at kontrollere 
mærkets ægthed

Begrundelse

Den yderligere bestemmelse om at tillade ægthedsindikatorer er nødvendig for at kunne 
bekæmpe svindel og forfalskede produkter. 

Ændringsforslag 74
Bilag II, kategori B, afsnit 20, punkt a), punkt 6)

(6) der ikke indeholder andre tilsatte 
ingredienser end vand.

(6) der ikke indeholder andre tilsatte 
ingredienser end vand eller farvestoffer.
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Begrundelse

Den yderligere bestemmelse om at tillade ægthedsindikatorer er nødvendig for at kunne 
bekæmpe svindel og forfalskede produkter. 

Ændringsforslag 75
Bilag II, punkt 23, litra c

c) Ved fremstillingen af spiritus med 
anissmag må der kun anvendes naturlige 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og 
artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 
88/388/EØF.

udgår

Begrundelse
Litra c) er unødvendig, da artikel 3 (ny) tillader aromatisering af spiritus, undtagen når de 
respektive definitioner ikke tillader dette.

Ændringsforslag 76
Bilag II, punkt 24

a) Pastis er spiritus med anissmag, der også 
indeholder naturlige ekstrakter af lakridstræ 
(Glycyrrhiza glabra), hvilket forudsætter 
samtidig anvendelse af de såkaldte 
"chalkone" farvestoffer samt et indhold af 
glycyrrhizinsyre på mindst 0,05 og højst 0,5 
g pr. liter.

a) Pastis er spiritus med anissmag, der også 
indeholder naturlige ekstrakter af lakridstræ 
(Glycyrrhiza-arter), hvilket forudsætter 
samtidig anvendelse af de såkaldte 
"chalkone" farvestoffer samt et indhold af 
glycyrrhizinsyre på mindst 0,05 og højst 0,5 
g pr. liter.

b) Pastis har et minimumsalkoholindhold 
udtrykt i volumen på 40 % vol.

b) Pastis har et minimumsalkoholindhold 
udtrykt i volumen på 40 % vol.

(c) Ved fremstillingen af pastis må der kun 
anvendes naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF.
(d) Pastis har et sukkerindhold på under 
100 g pr. liter og et indhold af anethol på 
mindst 1,5 og højst 2 g pr. liter.

(c) Pastis har et sukkerindhold på under 100 
g pr. liter og et indhold af anethol på mindst 
1,5 og højst 2 g pr. liter.

Begrundelse
Glycyrrhiza glabra vokser kun i Middelhavsområdet på et meget begrænset antal voksesteder. 
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Hvis adgangen til denne planteart påvirkes af vejrforhold eller af geopolitiske faktorer, kan 
der ikke produceres pastis. Udvidelsen af definitionen til at omfatte naturlige ekstrakter af 
andre Glycyrrhiza-arter løser dette problem.

Litra c) er unødvendig, da artikel 3 (ny) tillader aromatisering af spiritus, undtagen når de 
respektive definitioner ikke tillader dette.

Ændringsforslag 77
Bilag II, punkt 25, litra c

c) Ved fremstillingen af pastis de Marseille 
må der kun anvendes naturlige 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og 
artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 
88/388/EØF.

udgår

Begrundelse
Litra c) er unødvendig, da artikel 3 (ny) tillader aromatisering af spiritus, undtagen når de 
respektive definitioner ikke tillader dette.

Ændringsforslag 78
Bilag II, punkt 26, litra c

c) Ved fremstillingen af anis må der kun 
anvendes naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF.

udgår

Begrundelse
Litra c) er unødvendig, da artikel 3 (ny) tillader aromatisering af spiritus, undtagen når de 
respektive definitioner ikke tillader dette.

Ændringsforslag 79
Bilag II, punkt 29

a) Vodka er spiritus, der er fremstillet af 
landbrugsethanol:

a) Vodka er spiritus, der er fremstillet af 
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landbrugsethanol:
1) der er dannet ved forgæring af 
landbrugsråvarer med gær

1) der er dannet ved forgæring med gær af

(i) korn, kartofler og/eller melasse, eller

(ii) frugt

2) der er destilleret og/eller rektificeret med 
det formål selektivt at svække råvarernes og 
gæringsbiprodukternes organoleptiske 
egenskaber.

2) der er destilleret og/eller rektificeret med 
det formål selektivt at svække råvarernes og 
gæringsbiprodukternes organoleptiske 
egenskaber.

Denne proces kan efterfølges af 
gendestillation og/eller behandling med 
hjælpestoffer, herunder behandling med 
aktivt kul, for at bibringe produktet dets 
særlige organoleptiske egenskaber.

Denne proces kan efterfølges af 
gendestillation og/eller behandling med 
hjælpestoffer, herunder behandling med 
aktivt kul, for at bibringe produktet dets 
særlige organoleptiske egenskaber.

Maksimumsindholdet af reststoffer skal 
være i overensstemmelse med det, der er 
fastsat for ethanol i bilag I, dog må 
restindholdet af methanol i færdigvaren ikke 
overstige 10 g/hl ren alkohol.

Maksimumsindholdet af reststoffer skal 
være i overensstemmelse med det, der er 
fastsat for ethanol i bilag I, dog må 
restindholdet af methanol i færdigvaren ikke 
overstige 10 g/hl ren alkohol.

b) Vodkas minimumsalkoholindhold udtrykt 
i volumen er 37,5 % vol.

b) Vodkas minimumsalkoholindhold udtrykt 
i volumen er 37,5 % vol.

c) De eneste aromastoffer, der må tilsættes, 
er naturlige aromaforbindelser, der findes i 
destillatet af de forgærede råvarer. 
Derudover kan produktet bibringes særlige 
organoleptiske egenskaber, dog ikke en 
fremherskende aroma.

c) De eneste aromastoffer, der må tilsættes, 
er naturlige aromaforbindelser, der findes i 
destillatet af de forgærede råvarer. 
Derudover kan produktet bibringes særlige 
organoleptiske egenskaber, dog ikke en 
fremherskende aroma.

d) Medmindre andet gælder ifølge direktiv 
2000/13/EF, skal der ved betegnelsen, 
præsentationen eller mærkningen af vodka i 
det samme synsfelt som varebetegnelsen 
anføres de råvarer, som er anvendt til 
fremstilling af landbrugsethanolen. 
Bogstaverne må højst være halvt så store og 
skal være mindst en tredjedel så store som 
de bogstaver, varebetegnelsen er skrevet 
med.

d) Medmindre andet gælder ifølge direktiv 
2000/13/EF, skal der ved betegnelsen, 
præsentationen eller mærkningen af vodka 
fremstillet af frugt i det samme synsfelt 
som varebetegnelsen anføres "destilleret af 
...." efterfulgt af navnet på den frugt eller 
de frugter, som er anvendt til fremstilling af 
landbrugsethanolen. Bogstaverne må højst 
være halvt så store og skal være mindst en 
tredjedel så store som de bogstaver, 
varebetegnelsen er skrevet med.

Begrundelse

Ændringen er indført for at løse det omstridte spørgsmål om, hvilke råvarer der kan anvendes 
til fremstilling af vodka. Der tages hensyn til, at forslaget ikke bør udelukke lovligt 
fremstillede produkter fra markedet for vodka, samtidig med at der tages højde for de 
bekymringer, som de berørte parter har givet udtryk for – især i de nordiske medlemsstater.
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Med ændringen skelnes der mellem vodka fremstillet af korn, kartofler og melasse (herunder 
melasse fra både sukkerroer og sukkerrør) og vodka fremstillet af frugt. Årsagen til at 
melasse fra både sukkerroer og sukkerrør medtages er, at der fremstilles mere vodka i EU af 
sukkerroer end af f.eks. kartofler, og at det af Verdenshandelsorganisationen ville blive 
opfattet som en udfordring at medtage melasse af sukkerroer blandt tilladte råvarer, samtidig 
med at melasse af sukkerrør blev udeladt. Med ændringen udelades kravet om at anføre 
råvarer ved mærkningen af vodka fremstillet af korn, kartofler eller melasse. Hermed tages 
der hensyn til industriens oplysninger om, at forbrugerne ikke finder disse oplysninger 
relevante, når de køber vodka. Definitionen på vodka fremstillet af frugt (som i denne 
sammenhæng omfatter vindruer)er i enhver henseende den samme som definitionen på andre 
former for vodka, hvilket sikrer en ensartet kvalitet. For de mindre kendte vodkatyper 
opretholdes kravet om, at råvarerne skal anføres som følger i forbindelse med mærkningen: 
"Vodka destilleret af ....."

.

Ændringsforslag 80
Bilag II, punkt 36, litra c

c) Ved fremstillingen af sloe gin må der 
kun anvendes naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF.

udgår

Begrundelse
Litra c) er unødvendig, da artikel 3 (ny) tillader aromatisering af spiritus, undtagen når de 
respektive definitioner ikke tillader dette.

Ændringsforslag 81
Bilag II, punkt 40, litra a

a) Nocino er en likør, der er aromatiseret 
hovedsagelig ved udblødning og/eller 
destillation af hele grønne valnøddekerner
(Jugians regia L.), og som har et 
minimumssukkerindhold på 100 g pr. liter 
udtrykt i invertsukker.

a) Nocino er en likør, der er aromatiseret 
hovedsagelig ved udblødning og/eller 
destillation af hele grønne valnødder
(Juglans regia L.), og som har et 
minimumssukkerindhold på 100 g pr. liter
udtrykt i invertsukker.

Begrundelse
Ordet "valnøddekerner" erstattes af "valnødder". Det anførtes ved en fejltagelse i forordning 
nr. 1576/89 , eftersom “Nocino” udelukkende fremstilles af hele grønne valnødder.
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Jugians regia L. bør erstattes af Juglans regia L. Der er tilsyneladende tale om en stavefejl.

Ændringsforslag 82
Bilag II, punkt 41, litra c

c) Ved fremstillingen af æggelikør eller 
advocaat eller avocat eller Advokat må der 
kun anvendes naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF.

udgår

Begrundelse
Litra c) er unødvendig, da artikel 3 (ny) tillader aromatisering af spiritus, undtagen når de 
respektive definitioner ikke tillader dette.

Ændringsforslag 83
Bilag II, punkt 42, litra c

c) Ved fremstillingen af likør med æg må 
der kun anvendes naturlige aromastoffer 
og aromapræparater som defineret i artikel 
1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF.

udgår

Begrundelse
Litra c) er unødvendig, da artikel 3 (ny) tillader aromatisering af spiritus, undtagen når de
respektive definitioner ikke tillader dette.

Ændringsforslag 84
Bilag II, punkt 44, litra c

c) Ved fremstillingen af Berenburg eller 
Beerenburg må der kun anvendes naturlige 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og 
artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 
88/388/EØF.

udgår
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Begrundelse
Litra c) er unødvendig, da artikel 3 (ny) tillader aromatisering af spiritus, undtagen når de 
respektive definitioner ikke tillader dette.

Ændringsforslag 85
Bilag II, punkt 45, litra c

c) Ved fremstillingen af Topinambur må 
der kun anvendes naturlige aromastoffer 
og aromapræparater som defineret i artikel 
1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF.

udgår

Begrundelse
Litra c) er unødvendig, da artikel 3 (ny) tillader aromatisering af spiritus, undtagen når de 
respektive definitioner ikke tillader dette.

Ændringsforslag 86
Bilag II, tredje undertitel

Kategori C: Anden spiritus udgår

Begrundelse
Ændringsforslaget er en følge af, at den generelle klassificering af spiritus i tre kategorier 
udgår.

Ændringsforslag 87
Bilag II, kategori C, punkt 1

1. Alle former for spiritus, der svarer til 
definitionen i artikel 1, men som ikke kan 
henføres under kategori A eller B, 
betegnes, præsenteres og mærkes med 
varebetegnelsen "spiritus".

udgår

Begrundelse
Ændringsforslaget er en følge af, at den generelle klassificering af spiritus i tre kategorier 
udgår.
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Ændringsforslag 88
Bilag II, kategori C, punkt 2

2. Rum-Verschnitt fremstilles i Tyskland 
ved sammenstikning af rom og alkohol, hvor 
mindst 5 % af alkoholen i færdigvaren skal 
hidrøre fra rom. Ved betegnelsen, 
præsentationen og mærkningen af Rum-
Verschnitt skal udtrykket Verschnitt angives 
med bogstaver af samme type, størrelse og 
farve som "Rum" på samme linje som dette 
ord og for flaskers vedkommende være 
anbragt på forsideetiketten. I tilfælde af salg 
uden for det tyske marked skal produktets 
alkoholsammensætning anføres på etiketten.

46. Rum-Verschnitt fremstilles i Tyskland 
ved sammenstikning af rom og alkohol, hvor 
mindst 5 % af alkoholen i færdigvaren skal 
hidrøre fra rom. Ved betegnelsen, 
præsentationen og mærkningen af Rum-
Verschnitt skal udtrykket Verschnitt angives 
med bogstaver af samme type, størrelse og 
farve som "Rum" på samme linje som dette 
ord og for flaskers vedkommende være 
anbragt på forsideetiketten. I tilfælde af salg 
uden for det tyske marked skal produktets 
alkoholsammensætning anføres på etiketten.

Ændringsforslag 89
Bilag II, kategori C, punkt 3

3. Slivovice fremstilles i Tjekkiet, ved at der 
til blommedestillat før den endelige 
destillation tilsættes højst 30 % vol 
landbrugsethanol. Dette produkt betegnes 
som "spiritus", og betegnelsen Slivovice kan 
også anføres i samme synsfelt på 
forsideetiketten. Hvis denne tjekkiske 
Slivovice markedsføres i EF, skal dens 
alkoholsammensætning angives på etiketten. 
Denne bestemmelse berører ikke 
anvendelsen af betegnelsen Slivovice om 
frugtbrændevin i henhold til punkt 9 i 
kategori A.

47 Slivovice fremstilles i Tjekkiet, ved at der 
til blommedestillat før den endelige 
destillation tilsættes højst 30 % vol 
landbrugsethanol. Dette produkt betegnes 
som "spiritus", og betegnelsen Slivovice kan 
også anføres i samme synsfelt på 
forsideetiketten. Hvis denne tjekkiske 
Slivovice markedsføres i EF, skal dens 
alkoholsammensætning angives på etiketten. 
Denne bestemmelse berører ikke 
anvendelsen af betegnelsen Slivovice om 
frugtbrændevin i henhold til punkt 9.

Ændringsforslag 90
Bilag III, kategori A, afsnit 2, kolonne 2

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky 
Whisky español Whisky español 
(Disse betegnelser kan suppleres med 
udtrykkene "malt" eller "grain") |

(Disse betegnelser kan suppleres med 
udtrykkene "malt" eller "grain") |

Irish Whiskey Irish Whiskey 
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey 
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(Disse betegnelser kan suppleres med 
udtrykkene "Pot Still", "malt" eller "grain") 

(Disse betegnelser kan suppleres med 
udtrykkene "Pot Still", "malt" eller "grain") 
Scotch Whisky / Scotch
Uisge Betha Albannach / Scotch Whisky

Begrundelse

Tilføjelsen af det skotsk-gæliske navn for Scotch Whisky afspejler det faktum, at adskillige 
whiskymærker allerede er skrevet på gælisk, hvilket også er i overensstemmelse med den 
seneste politiske og retlige udvikling i Skotland, hvor gælisk i henhold til lovgivningen er 
blevet godkendt som officielt sprog. 
Den anden del af ændringsforslaget afspejler det originale ændringsforslag til bilag III, punkt 
2. Det fremgår af det oprindelige ændringsforslag, at selv om Kommissionens forslag er i 
overensstemmelse med de gældende bestemmelser i forordning nr. 1576/89, anser 
producentsammenslutningen "Scotch Whisky Association" det for overflødigt og i nogle 
tilfælde vildledende at medtage "malt" og "grain" sammen med den geografiske betegnelse 
Scotch Whisky/Scotch som anført i bilag III. Betegnelserne anvendes ganske vist ofte for 
whiskytyper med geografiske betegnelser, men de er ikke de eneste tilladte.

I kommentarerne til artikel 7, stk. 5, ovenfor foreslås det, at der i artikel 7, stk. 5, i den nye
forordning genindsættes en bestemmelse om, at geografiske angivelser kan efterfølges af 
yderligere oplysninger, under forudsætning af at de relevante myndigheder i 
produktionslandet har fastsat regler herfor (jf. henvisningen hertil i artikel 5, stk. 2, i
forordning nr. 1576/89).

Desuden foreslås det i ændringsforslagene til artikel 15, stk. 1 og 2, at det gøres klart, at 
medlemsstaterne holdes ansvarlige for ansøgningerne om registrering af geografiske 
betegnelser og tekniske bilag hertil. 

I lyset af den nationale kontrol forekommer det mere hensigtsmæssigt, at eventuelle 
godkendte supplerende betegnelser for whiskytyper opført som geografiske betegnelser i bilag 
III fastlægges af de behørige myndigheder i det pågældende land.

Ændringsforslag 91
Bilag III, punkt 3, geografisk oprindelse, fodnote (ny)

Følgende fodnote indføjes efter 
'Korn/Kornbrand': 
“Minimumsalkoholindholdet for korn er 
32% vol.”

Begrundelse
I artikel 1, stk. 4, i forordning nr. 1576/89 defineres "Korn" som kornspiritus. Det fremstilles 
uden tilsætningsstoffer i Tyskland og i de områder i Fællesskabet, hvor tysk er et af de 
officielle sprog
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- enten udelukkende ved destillation af gæret mask af hele kerner af hvede, byg, havre, rug 
eller boghvede med alle bestanddele

- eller ved gendestillation af et destillat, der er fremstillet i overensstemmelse med første led.

Artikel 3 i denne forordning indeholder krav om et minimumsalkoholindhold på 32 % vol. for 
Korn.

Den kendsgerning, at Korn nu beskyttes i bilag III (punkt 3) som en geografisk betegnelse for 
Tyskland og Østrig, resulterer i, at minimumsalkoholindholdet i artsbetegnelsen for 
kornspiritus (35 % vol.) vil være gældende. Formålet med ændringsforslaget er derfor at 
bibeholde status quo.

Ændringsforslag 92
Bilag III, kategori A, afsnit 6, Geografisk betegnelse + oprindelse (ny)

Geografisk betegnelse Geografisk oprindelse Geografisk betegnelse Geografisk oprindelse

Τσικουδιά/Tsikoudia                Grækenland
Τσίπουρο/Tsipouro                   Grækenland

Ændringsforslag 93
Bilag III, kategori B, afsnit 23, Geografisk betegnelse (ny)

Geografisk betegnelse Geografisk betegnelse

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo fra Mitilene
Ούζο πλωμαρίου/Ouzo fra Plomari

Ændringsforslag 94
Bilag III, kategori B, afsnit 31, Geografisk betegnelse + oprindelse (ny)

Geografisk 
betegnelse

Geografisk 
oprindelse

Geografisk 
betegnelse

Geografisk 
oprindelse

Κίτρο 
Νάξου/Kitro fra 
Naxos

Grækenland

Μαστίχα 
Χίου/Mastic fra 
Chios
Κουμ Κουάτ 
Κέρκυρας/ Cum 
Cuat fra Korfu
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