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BEKNOPTE MOTIVERING

In het voorstel van de Commissie worden twee bestaande verordeningen, met de definitie en de 
presentatie van gedistilleerde dranken, bijeengebracht. Het behelst een aanpassing van bestaande 
wetgeving aan nieuwe technische en WTO- (Wereldhandelsorganisatie) eisen, die tot een betere 
consumentenbescherming leidt, misleidende praktijken voorkomt en markttransparantie 
garandeert.

De vier hoofdstukken bevatten de vier belangrijkste bepalingen, inclusief het type van 
gedistilleerde drank. In de bijlagen komen de technische definities aan bod.

Het voorstel introduceert drie categorieën van gedistilleerde drank. Categorie A bevat een lijst 
van "spiritualiën". Categorie B zijn de "specifieke gedistilleerde dranken", die ethylalcohol uit 
landbouwproducten mogen bevatten. Categorie C betreft de "andere gedistilleerde dranken", die 
ethylalcohol van landbouwproducten en aromastoffen bevatten.

Belanghebbenden maken zich zorgen dat deze categorieën op een bepaalde hiërarchie zouden 
kunnen duiden en tot verwarring zouden kunnen leiden, aangezien spiritualiën in meer dan één 
categorie zouden kunnen vallen.

Traditionele methoden voor de productie van spiritualiën zijn gegarandeerd door "geografische 
aanduidingen", die stoelen op technische dossiers. Het technisch dossier moet aan de Commissie 
worden voorgelegd. Het voorleggen van het technisch dossier moet echter gebeuren door de 
nationale autoriteiten.

In het voorstel wordt vastgehouden aan de bestaande EU-definitie van wodka, die bepaalt dat 
wodka bereid kan worden uit ethylalcohol van landbouwproducten. Een aantal lidstaten stelt dat 
dit zal leiden tot ondermijning van hun traditionele landbouwmethoden. Zij zouden graag zien 
dat wodka wordt beperkt tot gedistilleerde drank van aardappelen en granen.

Tradities dienen te worden gerespecteerd. Er bestaat echter nogal wat onduidelijkheid over wat 
de traditionele productie van wodka precies is. Indien een restrictieve definitie wordt 
aangenomen, zullen landen die andere grondstoffen gebruiken voor het maken van wodka 
ongetwijfeld juridische stappen ondernemen. Het voorstel eist dat de ingrediënten van wodka op 
het etiket op de fles worden vermeld. Het voorziet ook in de aanduiding van de geografische 
herkomst van wodka, bijv. Zweedse wodka.

De Commissie beoogt grotere flexibiliteit door de bevoegdheid om de bijlagen te wijzigen over 
te hevelen van de medebeslissingsprocedure naar het niveau van het beheerscomité.

Tot slot moet een akkoord worden bereikt over het gebruik van zogenaamde 
"authenticiteitsindicatoren" (AI's). AI's zijn traceerelementen die middels chemische analyses 
kunnen worden opgespoord. Zij maken het mogelijk producten als authentiek te identificeren en 
ze spelen een essentiële rol in de strijd tegen namaakproducten.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag 
op te nemen:
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1

(1) De sector gedistilleerde dranken is met 
succes gereguleerd bij Verordening (EEG) 
nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
betreffende de definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken 
en Verordening (EEG) nr. 1014/90 van de 
Commissie van 24 april 1990 houdende 
uitvoeringsbepalingen voor de definitie, de 
aanduiding en de aanbiedingsvorm van 
gedistilleerde dranken. Blijkens de ervaring 
van de laatste tijd is het echter nodig de 
regels voor de definitie, de aanduiding, de 
presentatie en de bescherming van bepaalde 
gedistilleerde dranken te verduidelijken. 
Daarom moet Verordening (EEG) nr. 
1576/89 worden ingetrokken en door een 
nieuwe verordening worden vervangen.

(1) De sector gedistilleerde dranken is met 
succes gereguleerd bij Verordening (EEG) 
nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
betreffende de definitie, de aanduiding en de 
aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken 
en Verordening (EEG) nr. 1014/90 van de 
Commissie van 24 april 1990 houdende 
uitvoeringsbepalingen voor de definitie, de 
aanduiding en de aanbiedingsvorm van 
gedistilleerde dranken. Blijkens de ervaring 
van de laatste tijd is het echter nodig de 
regels voor de definitie, de aanduiding, de 
presentatie, etikettering en de bescherming 
van bepaalde gedistilleerde dranken te 
verduidelijken. Daarom moeten Verordening 
(EEG) nr. 1576/89 van de Raad en
Verordening (EEG) nr. 1014/90 van de 
Commissie worden ingetrokken en door een 
nieuwe verordening worden vervangen.

Motivering

De bepalingen van de beide verordeningen 1576/89 en 1014/90, zoals laatstelijk gewijzigd, 
moeten in de voorgestelde nieuwe verordening worden opgenomen. Ter voorkoming van 
onduidelijkheden moeten beide genoemde verordeningen daarom worden ingetrokken zodra de 
nieuwe regeling in werking treedt.

Amendement 2
Overweging 2

(2) De sector gedistilleerde dranken is 
belangrijk voor zowel de consumenten als de 
producenten in de Gemeenschap. De voor 
die sector geldende maatregelen moeten 
bijdragen tot een hoog niveau van 
consumentenbescherming, het voorkomen 
van bedrog, de doorzichtigheid van de markt 
en eerlijke mededinging. In het kader van 
die maatregelen zal de reputatie die 
gedistilleerde dranken uit de Gemeenschap 
in de Gemeenschap zelf en op de 

(2) De sector gedistilleerde dranken is 
belangrijk voor zowel de consumenten als de 
producenten in de Gemeenschap. De voor 
die sector geldende maatregelen moeten 
bijdragen tot een hoog niveau van 
consumentenbescherming, het voorkomen 
van bedrog, de doorzichtigheid van de markt 
en eerlijke mededinging. In het kader van 
die maatregelen zal de reputatie die 
gedistilleerde dranken uit de Gemeenschap 
in de Gemeenschap zelf en op de 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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wereldmarkt genieten, worden 
hooggehouden door rekening te blijven 
houden met de traditionele methoden die bij
de productie van gedistilleerde dranken 
worden gebruikt en met de toegenomen 
behoefte aan bescherming en voorlichting 
van de consument. Ook met technologische 
innovatie moet rekening worden gehouden 
voorzover deze de kwaliteit helpt te 
verbeteren.

wereldmarkt genieten, worden 
hooggehouden door rekening te blijven 
houden met de traditionele methoden die bij 
de productie van gedistilleerde dranken 
worden gebruikt en met de toegenomen 
behoefte aan bescherming en voorlichting 
van de consument. Bij de definities moet 
ook met technologische innovatie rekening 
worden gehouden voorzover deze de 
kwaliteit helpt te verbeteren en geen 
afbreuk doet aan het traditionele karakter 
van de gedistilleerde drank in kwestie.

Motivering

Hoewel het goed is te voorzien in wijzigingen in de productiemethodes (indien gesteund door de 
relevante industrie) om rekening te houden met technologische innovatie, is het essentieel dat die 
innovatie geen afbreuk doet aan het traditionele karakter waar de kwaliteit en de reputatie van 
de gedistilleerde drank op is gebaseerd. Het is derhalve belangrijk ervoor te zorgen dat 
innovaties overeengekomen en goedgekeurd worden als wijzigingen in de desbetreffende 
definitie, in het bijzonder indien zij het traditionele karakter van de gedistilleerde drank zouden 
kunnen beïnvloeden.

Amendement 3
Overweging 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

Deze classificatie is niet logisch en evenmin transparant. Bovendien worden vele producten ten 
onrechte bij een bepaalde groep ingedeeld en wordt de consument op een dwaalspoor gebracht 
doordat op het punt van de kwaliteit wordt afgeweken van de tot nog toe gebruikelijke 
voorschriften. Daarnaast wordt ten onrechte de indruk gewekt dat er een hiërarchie bestaat voor 
de kwaliteit van deze producten.

Amendement 4
Artikel 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, indien ze voor directe menselijke 
consumptie zijn bestemd, ten hoogste 80% 
vol hebben en

Motivering

Dit is bedoeld om te verduidelijken dat de alcohollimiet van 80% van toepassing is op 



PE 376.566v02-00 6/46 AD\634649NL.doc

NL

gedistilleerde dranken op het punt van verkoop. Verder zorgt dit ervoor dat de dranken bedoeld 
in bijlage II die een distillatieniveau hebben van minder dan 80% geproduceerd kunnen blijven 
worden en komt het tegemoet aan Advocaat (groep 41), dat een minimumgehalte heeft van 
minder dan 15%.

Amendement 5
Artikel 1, letter d), punt (i), streepje 2

- door maceratie van plantaardige stoffen 
en/of

- door maceratie of vergelijkbare 
procedures van plantaardige stoffen in 
ethylalcohol uit landbouwproducten en/of 
distillaten uit landbouwproducten en/of 

Motivering

Dit zorgt voor grotere duidelijkheid, en specificeert de vloeistof die voor maceratie wordt 
gebruikt.

Amendement 6
Artikel 1, alinea 2 bis (nieuw)

Het minimumalcoholgehalte bedoeld in 
letter c) geldt onverminderd de definitie van 
het product in categorie 41 in bijlage II.

Motivering

Dit is bedoeld om te verduidelijken dat de alcohollimiet van 80% van toepassing is op 
gedistilleerde dranken op het punt van verkoop. Verder zorgt dit ervoor dat de dranken bedoeld 
in bijlage II die een distillatieniveau hebben van minder dan 80% geproduceerd kunnen blijven 
worden en komt het tegemoet aan Advocaat (groep 41), dat een minimumgehalte heeft van 
minder dan 15%.

Amendement 7
Artikel 3

De gedistilleerde dranken worden ingedeeld 
in de volgende categorieën:

schrappen

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.

Motivering

Deze classificatie is niet logisch en evenmin transparant. Bovendien worden vele producten ten 
onrechte bij een bepaalde groep ingedeeld en wordt de consument op een dwaalspoor gebracht 
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doordat op het punt van de kwaliteit wordt afgeweken van de tot nog toe gebruikelijke 
voorschriften. Daarnaast wordt een misleidende indruk gewekt van een hiërarchie in de kwaliteit 
van deze producten.

Amendement 8
Artikel 4

1. Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de in bijlage II tot categorie A 
gerekende producten zijn vastgesteld, geldt 
dat "spiritualiën":

1. Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de in bijlage II tot categorie A 
gerekende producten zijn vastgesteld, geldt 
dat het is toegestaan dat "spiritualiën":

a) moeten zijn bereid door alcoholische 
vergisting en distillatie van uitsluitend de in 
de definities in bijlage II bepaalde 
grondstoffen;

a) het proces van "rounding off" 
ondergaan, waarbij de technische definities 
en eisen in bijlage I in acht moeten worden 
genomen en rekening moet worden 
gehouden met de specifieke wetgeving van 
de lidstaten;

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

b) worden verzoet om te voldoen aan 
bepaalde productkenmerken, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I in 
acht moeten worden genomen. Zoetstoffen 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 94/35/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
mogen echter alleen worden gebruikt voor 
de productie van gedistilleerde dranken die 
onder geen enkele van de technische 
definities in bijlage II vallen;

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;

c) worden gearomatiseerd overeenkomstig 
de technische definities en eisen in 
bijlage I;

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.

d) toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of toegevoegd distillaat 
(uit landbouwproducten) bevatten;

e) kleuring ondergaan, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I in 
acht moeten worden genomen.

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":

2. De in lid 1 genoemde praktijken zijn 
toegestaan voor alle gedistilleerde dranken, 
onverminderd de bepalingen in bijlage II.
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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":

3. De in lid 1 genoemde praktijken 
respecteren bestaande traditionele 
methodes voor de productie van 
gedistilleerde dranken.

a) mogen zijn verkregen uit welk in bijlage 
I bij het Verdrag genoemd 
landbouwproduct en/of welk voor 
menselijke consumptie bestemd 
levensmiddel dan ook;
b) toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of toegevoegd distillaat 
(uit landbouwproducten) mogen bevatten;
c) aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in 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.

Motivering

Deze classificatie is niet logisch en evenmin transparant. Bovendien worden sommige producten 
ten onrechte bij een bepaalde groep ingedeeld en wordt de consument mogelijkerwijs op een 
dwaalspoor gebracht. Daarnaast wordt ten onrechte de indruk gewekt van een hiërarchie in de 
kwaliteit van deze producten. Dit amendement stelt algemene regels vast voor de productie van 
gedistilleerde dranken, los van de groepen.

Amendement 9
Artikel 7, lid 1

1. Een gedistilleerde drank die voldoet aan 1. Teneinde onder één van de namen in 
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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.

bijlage II bij deze verordening voor 
menselijke consumptie in de handel te 
worden gebracht, voldoet de gedistilleerde 
drank aan de definitie en de eisen die van 
toepassing zijn op de categorie waartoe 
deze behoort. Gedistilleerde dranken die 
niet aan de specificaties voor de producten 
vastgesteld in bijlage II voldoen, dragen 
niet de daarin aan die producten 
toegewezen namen. Zij worden omschreven 
als: "gedistilleerde dranken" of 
"spiritualiën". Deze omschrijving mag niet 
worden vervolledigd, vervangen of 
gewijzigd.

Motivering

Aangezien de drieledige classificatie wordt geschrapt, is het niet passend om in verband met die 
categorieën over verkoopbenaming te spreken, maar verdient het de voorkeur de status quo te 
handhaven.

Amendement 10
Artikel 7, lid 2

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

Motivering

Deze bepalingen staan in het herziene artikel 7, lid 1, dat (bij het ontbreken van de drie 
categorieën) de verkoopbenamingen bevat.

Amendement 11
Artikel 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.

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

Het gebruik van de woorden "specifieke typen van gedistilleerde drank" creëert verwarring.

Amendement 12
Artikel 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 en artikel 8, lid 1, 
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.

Motivering

Zowel artikel 7, lid 8 (betreffende het gebruik van generieke namen in een lijst van ingrediënten), 
als artikel 8, lid 1 (betreffende het verwijzen naar bepaalde gedistilleerde dranken in een 
samengestelde naam of de presentatie van een levensmiddel) voorzien in uitzonderingen op de 
algemene regel dat de naam van een gedefinieerde gedistilleerde drank alleen gebruikt kan 
worden voor een gedistilleerde drank die aan de desbetreffende definitie beantwoordt. De tekst 
van artikel 7, lid 4, moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat hij niet botst met deze 
volgende bepalingen of er afbreuk aan doet.

Amendement 13
Artikel 7, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. De geografische aanduidingen in 
bijlage III mogen alleen worden aangevuld 
overeenkomstig de informatie in het 
relevante technische dossier bedoeld in 
artikel 15, lid 1.

Motivering

Het is belangrijk dat alle termen die gebruikt worden voor het aanvullen van geografische 
aanduidingen voorkomen in het technische dossier dat voor alle geografische aanduidingen is 
vereist. Dit waarborgt bescherming voor de geografische aanduidingen.

Amendement 14
Artikel 7, lid 5 ter (nieuw)

5 ter. De in bijlage III bedoelde 
benamingen van gedistilleerde dranken 
mogen worden aangevuld met andere 
geografische aanduidingen dan die in 
Bijlage III, onder voorbehoud dat de 
consument niet wordt misleid. 
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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.

Amendement 15
Artikel 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 16
Artikel 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 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. Dergelijke 
samengestelde termen worden vermeld in 
aanvulling op de verkoopbenaming.

Motivering

Het amendement verduidelijkt het voorgestelde verbod op het gebruik van of het zinspelen op 
gedefinieerde termen voor bepaalde gedistilleerde dranken in een samengestelde term (bijv. 
brandy cream), tenzij die gedistilleerde drank het enige alcoholische bestanddeel is, en 
handhaaft de bestaande eis van verordening 1576/89 dat samengestelde termen alleen gebruikt 
mogen vermeld in aanvulling op de verplichte verkoopbenaming.

Amendement 17
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Artikel 8, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

Voor gedistilleerde dranken is een 
samengestelde term alleen toegestaan in de 
beschrijving, presentatie of etikettering van 
likeurs en mits daarnaast ook de 
verkoopbenaming wordt vermeld.

Motivering

Op grond van de huidige wetgeving (verordeningen 1576/89 en 1014/90, in 1998 bekrachtigd 
door een uitspraak van het Europese Hof (zaak C-136/96)) zijn samengestelde termen waarin 
verwezen wordt naar de naam van een gedefinieerde gedistilleerde drank alleen toegestaan (i) 
met betrekking tot likeurs (bijvoorbeeld "whisky cream") en (ii) naast de verkoopbenaming. Het 
is belangrijk dat deze bepaling gehandhaafd blijft zodat de consumenten en producenten 
beschermd blijven tegen misleidende etikettering, zoals gedistilleerde dranken met whisky die 
verdund is tot minder dan het minimale alcoholgehalte en die verkocht worden als "whisky 
spirit" of "whisky water".

Amendement 18
Artikel 8, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Gebruik van de in lid 1 bedoelde 
samengestelde termen is niet toegestaan 
wanneer een in bijlage II voor categorie A 
of B vermelde of in bijlage III opgenomen 
gedistilleerde drank verdund is met water 
tot minder dan het minimale alcoholgehalte 
van die gedistilleerde drank.

Motivering

Dit amendement is van fundamenteel belang voor het waarborgen van de essentiële beginselen 
betreffende het gebruik van gedefinieerde termen en voor het beschermen van consumenten en 
producenten tegen misleidende etikettering (bijv. doordat de tekst garandeert dat een 
gedefinieerde gedistilleerde drank die verdund is met water tot minder dan het minimale 
alcoholgehalte van die gedistilleerde drank niet mag worden aangeduid als bijvoorbeeld "rum 
water", "brandy water" of "whisky water").

Amendement 19
Artikel 9, lid 1

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 van 
de volgende gedistilleerde dranken:

- rum
- whisky en whiskey,
- gedistilleerde drank van granen/brandy 
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van granen
- wijn-eau-de-vie en brandy
- druivendraf-eau-de-vie
- rozijnen- of krenten-eau-de-vie
- vruchten-eau-de-vie andere dan in dit lid 
als gedistilleerde dranken vastgestelde 
producten (voorafgegaan door de naam 
van de vrucht) verkregen door maceratie of 
distillatie
- appelcider-eau-de-vie of cider brandy en 
perencider-eau-de-vie (artikel 7, onder c) 
van Verordening 1014/90 van de 
Commissie)
is vermengd met:

a) een of meer gedistilleerde dranken en/of
b) een of meer distillaten (uit 
landbouwproducten) en/of
c) ethylalcohol uit landbouwproducten.

Deze verkoopbenaming mag niet worden 
vervolledigd, aangevuld of gewijzigd.

a) een of meer gedistilleerde dranken en/of
b) een of meer distillaten (uit 
landbouwproducten) en/of
c) ethylalcohol uit landbouwproducten.

Deze verkoopbenaming mag niet worden 
vervolledigd, vervangen of gewijzigd.

Motivering

De voorgestelde tekst vloeit voort uit de schrapping van de algemene drieledige classificatie en 
handhaaft de status quo.
Daarnaast wordt "aangevuld" vervangen door "vervangen" omdat we er vanuit gaan dat dat de 
bedoeling van de Commissie was.

Amendement 20
Artikel 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.

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 vastgestelde definities.

Motivering

De voorgestelde formulering vloeit voort uit de schrapping van de drieledige classificatie van 
gedistilleerde dranken.

Amendement 21
Artikel 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 

3. Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG, 
mogen één of meerdere in bijlage II bij deze 
verordening vermelde termen slechts in de 
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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".

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

De tekst, d.w.z. de verwijzing naar "een vermelde term", is dubbelzinnig aangezien het 
overduidelijk de bedoeling is te zeggen dat het moet gaan om een term die is opgenomen op een 
lijst met alle andere alcoholische ingrediënten, waarop meer dan één gedistilleerde drank kan 
voorkomen.

Amendement 22
Artikel 10, lid 2

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 23
Artikel 10, lid 3

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.

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.
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Motivering

(De tekst van het voorstel leidt mogelijkerwijs tot verwarring wanneer deze wordt vergeleken 
met artikel 7, lid 2, letter d) van verordening 1567/89, waarin staat: "... de rijpingsduur mag 
slechts voor het jongste alcoholische bestanddeel worden vermeld en op voorwaarde dat het 
product onder toezicht van de belastingdienst of onder een gelijkwaardige garanties biedend 
toezicht is gerijpt". De ondubbelzinnigheid moet worden geëlimineerd.)

Amendement 24
Artikel 14, lid 1, letter a)

a) direct of indirect commercieel gebruik 
voor niet onder de registratie vallende 
producten voorzover die producten 
vergelijkbaar zijn met het onder de 
betrokken geografische aanduiding 
geregistreerde product of voorzover dat 
gebruik erop is gericht van de reputatie van 
de geregistreerde geografische aanduiding te 
profiteren;

a) direct of indirect commercieel gebruik 
van een geografische aanduiding voor niet 
onder de registratie en de desbetreffende 
nationale regels vallende gedistilleerde 
dranken of voor andere producten 
voorzover dat gebruik erop is gericht van de 
reputatie van de geregistreerde geografische 
aanduiding te profiteren;

Motivering

De voorgestelde formulering van artikel 14, lid 1, onder a) laat ruimte voor twijfel aangaande de 
mate van bescherming tegen niet-conforme producten. Er moet beslist gezorgd worden dat (i) 
"vergelijkbare producten" zich uitstrekt tot alle gedistilleerde dranken (niet alleen gedistilleerde 
dranken van hetzelfde type als het betrokken product met geografische aanduiding) en (ii) bij de 
verwijzing naar "de registratie" alle vereisten van het in artikel 15, lid 2 genoemde technisch 
dossier worden meegenomen, met inbegrip van de nationale regels voor producten met een 
geografische aanduiding, om te waarborgen dat de laatstgenoemde in alle EU-lidstaten 
afdwingbaar zijn.

Amendement 25
Artikel 14, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Een gedistilleerde drank die onder 
een geografische aanduiding wordt 
verkocht, moet voldoen aan alle 
voorschriften voor de productie, 
etikettering en presentatie die de nationale 
regelgeving aan de betrokken geografische 
aanduiding stelt in het land of de landen 
van oorsprong van de drank.

Motivering

Het voorgaande voorgestelde amendement op artikel 14, lid 1, onder a) verduidelijkt de situatie 
met het oog op de bescherming tegen misbruik van een geografische aanduiding door niet-
conforme producten. In deze voorschriften moet echter ook worden opgenomen, in een nieuw 
punt 2, dat gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding, zoals Scotch Whisky, 
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Cognac, Brandy de Jerez enz., moeten voldoen aan alle voorschriften voor productie, 
etikettering en presentatie uit het technisch dossier op grond waarvan zij in de EU als producten 
met een geografische aanduiding geregistreerd zijn (zoals genoemd in artikel 15 van het 
voorstel).

Amendement 26
Artikel 14, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Gedistilleerde dranken met een 
geografische aanduiding zoals vermeld in 
bijlage III voldoen aan alle productie-, 
etiketterings-, presentatie- en andere 
specificaties in het in artikel 15, lid 1,
bedoelde technisch dossier.

Motivering

De verkoop van gedistilleerde dranken met een beschermde geografische aanduiding moet 
alleen zijn toegestaan indien ze voldoen aan de inhoud van het technisch dossier, teneinde 
ervoor te zorgen dat alle etiketterings-, productie- en presentatieregels overal in Europa op 
identieke wijze worden gehandhaafd.

Amendement 27
Artikel 15, lid 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 inschrijving 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 door de lidstaten een gedetailleerde 
motivering gevoegd, met inbegrip van een 
technisch dossier met de specificaties 
waaraan de betrokken gedistilleerde drank 
moet voldoen. De belangrijkste elementen 
van de specificaties in het technische 
dossier, zoals bedoeld in lid 2, worden
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie, reeks C. Wat geografische 
aanduidingen binnen de Gemeenschap 
betreft, wordt de aanvraag ingediend door 
de lidstaat van herkomst van de 
gedistilleerde drank.

Elke natuurlijke of rechtspersoon met een 
legitiem belang kan binnen drie maanden na 
de datum van die bekendmaking bezwaar 
tegen de opneming van de geografische 
aanduiding in bijlage III aantekenen omdat 

Elke natuurlijke of rechtspersoon met een 
legitiem belang kan binnen drie maanden na 
de datum van de in de eerste subalinea 
bedoelde bekendmaking bezwaar tegen de 
opneming van de geografische aanduiding in
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naar zijn oordeel de bij deze verordening 
vastgestelde voorwaarden niet zijn vervuld. 
Het bezwaarschrift moet naar behoren met 
redenen zijn omkleed.

bijlage III aantekenen omdat naar zijn 
oordeel de bij deze verordening vastgestelde 
voorwaarden niet zijn vervuld. Het 
bezwaarschrift moet naar behoren met 
redenen zijn omkleed.

Motivering

De nieuwe tekst maakt duidelijk dat aanvragen voor geografische aanduidingen de steun moeten 
genieten van en ingediend moeten worden door de lidstaat van herkomst. Dit strookt met hetgeen 
geldt voor geografische aanduidingen op wijnen.

Amendement 28
Artikel 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, chemische, microbiologische en/of 
organoleptische kenmerken ervan;

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 29
Artikel 15, lid 2, letter f)

f) de eventuele eisen waaraan krachtens 
communautaire en/of nationale bepalingen 
moet worden voldaan;

f) de eventuele eisen waaraan krachtens 
communautaire bepalingen en/of bepalingen 
die zijn vastgesteld door de bevoegde 
nationale of regionale autoriteit moet 
worden voldaan;

Motivering

Het amendement zorgt voor een passende erkenning van de relevante nationale regels. Artikel 
10, lid 2, van verordening 1576/89 stelt de lidstaten in de gelegenheid hun eigen stelsels van 
echtheidsgaranties te blijven toepassen bij de export van gedistilleerde dranken met 
geografische aanduidingen. Handhaving van zo'n bepaling is belangrijk, in de onderkenning dat 
dergelijke nationale systemen van echtheidsgaranties belangrijk zijn voor het voorkomen van 
frauduleuze praktijken en falsificaties.

Amendement 30
Artikel 15, lid 2, letter g)
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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 31
Artikel 15, lid 2, alinea 1 bis (nieuw)

De lidstaten mogen ook eisen dat voor op 
hun grondgebied geproduceerde, in bijlage 
III vermelde en geëxporteerde 
gedistilleerde dranken echtheidsgaranties 
worden toegepast.

Amendement 32
Artikel 19, lid 1

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.

Motivering

Op dit moment bestaan er in het kader van wetgeving inzake gedistilleerde dranken geen 
marktmechanismen, zoals voor andere communautaire markten. De naam "Regelgevend Comité"
lijkt derhalve beter dan de term in het oorspronkelijke voorstel. Daarnaast heeft een regelgevend 
comité onder de comitologieprocedure een blokkerende minderheid, hetgeen de positie van de 
lidstaten verder versterkt.

Amendement 33
Artikel 22, letter a)

a) maatregelen om de overgang te 
vergemakkelijken van de bij Verordening 
(EEG) nr. 1576/89 vastgestelde regels naar 
de bij de onderhavige verordening 
vastgestelde regels;

a) maatregelen om de overgang te 
vergemakkelijken van de bij Verordening 
(EEG) nr. 1576/89 van de Raad en 
Verordening (EEG) nr. 1014/90 van de 
Commissie vastgestelde regels naar de bij de 
onderhavige verordening vastgestelde 
regels;

Motivering

Nu door de nieuwe verordening de bepalingen van de beide verordeningen 1576/89 en 1014/90 
worden ingetrokken en vervangen, moet dit artikel betrekking hebben op beide genoemde 
verordeningen.
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Amendement 34
Artikel 23

Verordening (EEG) nr. 1576/89 wordt
ingetrokken.

Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de 
Raad en Verordening (EEG) nr. 1014/90 
van de Commissie worden ingetrokken.

Motivering

De bepalingen van de beide verordeningen 1576/89 en 1014/90, zoals laatstelijk gewijzigd, 
moeten onderdeel worden van de voorgestelde nieuwe verordening. Ter voorkoming van 
onduidelijkheden moeten de beide genoemde verordeningen derhalve worden ingetrokken zodra 
de nieuwe regeling van kracht wordt.

Amendement 35
Bijlage I, punt 1

1. Verzoeting:
Onder "verzoeting" wordt verstaan het 
gebruik van een of meer van de volgende 
producten bij de bereiding van 
gedistilleerde dranken:
a) halfwitte suiker, witte suiker, 
geraffineerde witte suiker, dextrose, 
fructose, glucosestroop, vloeibare suiker, 
vloeibare invertsuiker en invertsuikerstroop 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2001/111/EG 
van de Raad ;
b) gerectificeerde geconcentreerde 
druivenmost, geconcentreerde druivenmost 
en verse druivenmost;
c) gekarameliseerde suiker (karamel), 
waaronder wordt verstaan het product dat 
uitsluitend is verkregen door beheerste 
verhitting van sacharose zonder toevoeging 
van basen, minerale zuren of andere 
chemische additieven;
d) honing zoals gedefinieerd in Richtlijn 
2001/110/EG van de Raad ;
e) sint-jansbroodstroop;
f) andere natuurlijke koolhydraten die een 
soortgelijke werking hebben als de 
bovengenoemde producten;
g) zoetstoffen zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 94/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

1. Ethylalcohol uit landbouwproducten:
Ethylalcohol uit landbouwproducten heeft 
de volgende eigenschappen:
a) organoleptische kenmerken: geen 
andere waarneembare smaak dan die van 
de gebruikte grondstof;
b) minimaal alcoholvolumegehalte: 96,0% 
vol;
c) maximale residugehalten:
i) totale zuurgraad, uitgedrukt in grammen 
azijnzuur per hectoliter alcohol van 100% 
vol: 1,5,
ii) esters, uitgedrukt in grammen 
ethylacetaat per hectoliter alcohol van 
100% vol: 1,3,
iii) aldehyden, uitgedrukt in grammen 
aceetaldehyd per hectoliter alcohol van 
100% vol: 0,5,
iv) hogere alcoholen, uitgedrukt in 
grammen 2-methyl-1-propanol per 
hectoliter alcohol van 100% vol: 0,5,
v) methanol, uitgedrukt in grammen per 
hectoliter alcohol van 100% vol: 50,
vi) droge stof, uitgedrukt in grammen per 
hectoliter alcohol,
vii) vluchtige stikstofbasen, uitgedrukt in 
grammen stikstof per hectoliter alcohol van 
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100% vol: 0,1,
viii) furfural: niet aantoonbaar.

Motivering

Wijziging van de volgorde van de technische definities en eisen om beter rekening te houden met 
de daadwerkelijke gang van zaken tijdens de productie van gedistilleerde dranken.

De twee nieuwe leden (5, onder a), en 6, onder a)) beogen het definiëren van 
authenticiteitsindicatoren en de traditionele praktijk van "rounding".

Amendement 36
Bijlage I, punt 2

2. Vermenging:

Onder "vermenging" wordt verstaan de 
samenvoeging van twee of meer 
verschillende dranken, of van een drank en 
een of meer distillaten uit 
landbouwproducten of ethylalcohol uit 
landbouwproducten, om een nieuwe drank 
te bereiden.

2. Distillaat (uit landbouwproducten):

Onder "distillaat (uit landbouwproducten)"
wordt verstaan een alcoholhoudende 
vloeistof die is verkregen door in bijlage I 
bij het Verdrag genoemde 
landbouwproducten te distilleren na 
alcoholische vergisting ervan en die niet de 
kenmerken van ethylalcohol of van een 
gedistilleerde drank vertoont, maar wel een 
aroma en smaak van de gebruikte 
grondstoffen heeft behouden.

Motivering

Zie amendement 26.

Amendement 37
Bijlage I, punt 3

3. Ethylalcohol uit landbouwproducten:
Ethylalcohol uit landbouwproducten heeft 
de volgende eigenschappen:
a) organoleptische kenmerken: geen 
andere waarneembare smaak dan die van 
de gebruikte grondstof;
b) minimaal alcoholvolumegehalte: 96,0% 
vol;
c) maximale residugehalten:
i) totale zuurgraad, uitgedrukt in grammen 
azijnzuur per hectoliter alcohol van 100% 
vol: 1,5,
ii) esters, uitgedrukt in grammen 

3. Rijping:
Onder "rijping" wordt verstaan het in 
geschikte recipiënten langs natuurlijke weg 
laten ontstaan van bepaalde reacties 
waardoor de betrokken gedistilleerde drank 
organoleptische eigenschappen krijgt die 
hij voordien niet had.
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ethylacetaat per hectoliter alcohol van 
100% vol: 1,3,
iii) aldehyden, uitgedrukt in grammen 
aceetaldehyd per hectoliter alcohol van 
100% vol: 0,5,
iv) hogere alcoholen, uitgedrukt in 
grammen 2-methyl-1-propanol per 
hectoliter alcohol van 100% vol: 0,5,
v) methanol, uitgedrukt in grammen per 
hectoliter alcohol van 100% vol: 50,
vi) droge stof, uitgedrukt in grammen per 
hectoliter alcohol van 100% vol: 1,5,
vii) vluchtige stikstofbasen, uitgedrukt in 
grammen stikstof per hectoliter alcohol van 
100% vol: 0,1,
viii) furfural: niet aantoonbaar.

Motivering

Zie amendement 26.

Amendement 38
Bijlage I, punt 4

4. Toevoeging van water:
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.
Het mag gedistilleerd, gedemineraliseerd, 
gepermuteerd of verzacht water betreffen.

4. Verzoeting:
Onder "verzoeting" wordt verstaan het 
gebruik van een of meer van de volgende 
producten bij de bereiding van 
gedistilleerde dranken:
a) halfwitte suiker, witte suiker, 
geraffineerde witte suiker, dextrose, 
fructose, glucosestroop, vloeibare suiker, 
vloeibare invertsuiker en invertsuikerstroop 
zoals gedefinieerd in Richtlijn 2001/111/EG 
van de Raad ;
b) gerectificeerde geconcentreerde 
druivenmost, geconcentreerde druivenmost 
en verse druivenmost;
c) gekarameliseerde suiker (karamel), 
waaronder wordt verstaan het product dat 
uitsluitend is verkregen door beheerste 
verhitting van sacharose zonder toevoeging 
van basen, minerale zuren of andere 
chemische additieven;
d) honing zoals gedefinieerd in Richtlijn 
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2001/110/EG van de Raad ;
e) sint-jansbroodstroop;
f) andere natuurlijke koolhydraten die een 
soortgelijke werking hebben als de 
bovengenoemde producten;
g) zoetstoffen zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 94/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

Motivering

Zie amendement 26.

Amendement 39
Bijlage I, punt 5

5. Blending:
Onder "blending" wordt verstaan de 
samenvoeging van twee of meer 
gedistilleerde dranken van hetzelfde type 
die slechts nuanceverschillen in 
samenstelling vertonen als gevolg van een 
of meer van de volgende factoren:
a) de bereidingsmethoden;
b) de gebruikte distilleertoestellen;
c) de rijpingsduur;
d) het geografische productiegebied.
De aldus verkregen gedistilleerde drank 
moet van hetzelfde specifieke type 
gedistilleerde drank zijn als de 
oorspronkelijke gedistilleerde dranken vóór 
de blending.

5. Aromatisering:
Onder "aromatisering" wordt verstaan dat 
bij de bereiding van gedistilleerde dranken 
een of meer aroma's zoals gedefinieerd in 
artikel 1, lid 2, onder a), van Richtlijn 
88/388/EEG worden gebruikt..

Motivering

Zie amendement 26.

Amendement 40
Bijlage I, punt 5 bis (nieuw)

5 bis. "Authenticiteitsindicatoren":
Met het oog op de veiligheid van de 
consument en de bescherming van het 
merk mogen gedistilleerde dranken
sporenelementen bevatten die als 
authenticiteitsindicatoren fungeren, op 
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voorwaarde dat de definitie van de 
gedistilleerde drank in kwestie dit toestaat. 
Dergelijke stoffen moeten 
voedselklassematerialen zijn en in 
concentraties van ten hoogste 0,1% w/v in 
een product voorkomen zonder het product 
een onderscheidend karakter te geven.

Motivering

Zie amendement 26.

Amendement 41
Bijlage I, punt 6

6. Rijping:

Onder "rijping" wordt verstaan het in 
geschikte recipiënten langs natuurlijke weg 
laten ontstaan van bepaalde reacties 
waardoor de betrokken gedistilleerde drank 
organoleptische eigenschappen krijgt die 
hij voordien niet had.

6. Kleuring:

Onder "kleuring" wordt verstaan dat bij de 
bereiding van gedistilleerde dranken een of 
meer kleurstoffen zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 94/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad  worden gebruikt..

Motivering

Zie amendement 26.

Amendement 42
Bijlage I, punt 6 bis (nieuw)

6 bis. Rounding:
Onder "rounding" wordt verstaan het 
traditionele gebruik van de in lid 1, onder 
a) tot f), genoemde producten tot ten 
hoogste 2% teneinde gedistilleerde dranken 
hun uiteindelijke specifieke karakter te 
geven, met inachtneming van bijzondere 
wetgeving van de lidstaten die is 
goedgekeurd voor de inwerkingtreding van 
verordening 1576/89.

Motivering

"Rounding" is een traditionele praktijk bij de vervaardiging van bepaalde gedistilleerde 
dranken, anders dan verzoeting of aromatisering, die nog niet eerder is gedefinieerd. Wij zijn 
van oordeel dat de toekomstige verordening inzake gedistilleerde dranken een technische 
definitie van "rounding" dient te bevatten om verkeerde interpretaties of misbruik te voorkomen, 
en om de kwaliteit van de Europese gedistilleerde dranken, die wordt gegarandeerd door de 
traditionele productiemethoden, te beschermen.
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De toegevoegde zin, "... met inachtneming van de bijzondere wetgeving van de lidstaten 
goedgekeurd voor ...", betreft de specifieke Spaanse wetgeving die is goedgekeurd voor de 
inwerkingtreding van verordening 1576/89, waarin voor "brandy van Jerez" voor "rounding"
een maximum van 35 gram per liter is vastgelegd. Dit in verband met het traditionele 
rijpingsproces van "brandy van Jerez", waarbij sommige producenten hun gedistilleerde 
dranken rijpen in vaten waarin zoete sherry's van het Pedro Ximénez-type hebben gezeten. Zie 
ook amendement 26.

Amendement 43
Bijlage I, punt 7

7. Aromatisering:

Onder "aromatisering" wordt verstaan dat 
bij de bereiding van gedistilleerde dranken 
een of meer aroma's zoals gedefinieerd in 
artikel 1, lid 2, onder a), van Richtlijn 
88/388/EEG worden gebruikt.

7. Toevoeging van water:

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.
Het mag gedistilleerd, gedemineraliseerd, 
gepermuteerd of verzacht water betreffen.

Motivering

Richtlijn 80/778/EEG is ingetrokken en vervangen door Richtlijn 98/83/EG betreffende de 
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. (N.B.: Richtlijn 80/777/EG, zoals 
gewijzigd, betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater, 
blijft in werking.) Zie ook amendement 26.

Amendement 44
Bijlage I, punt 8

8. Kleuring: 8. Blending:
Onder "kleuring" wordt verstaan dat bij de 
bereiding van gedistilleerde dranken een of 
meer kleurstoffen zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 94/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad  worden gebruikt.

Onder "blending" wordt verstaan de 
samenvoeging van twee of meer 
gedistilleerde dranken van hetzelfde type 
die slechts nuanceverschillen in 
samenstelling vertonen als gevolg van een 
of meer van de volgende factoren:
a) de bereidingsmethoden;
b) de gebruikte distilleertoestellen;
c) de rijpingsduur;
d) het geografische productiegebied.
De aldus verkregen gedistilleerde drank 
moet van hetzelfde specifieke type 
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gedistilleerde drank zijn als de 
oorspronkelijke gedistilleerde dranken vóór 
de blending.

Motivering

Zie amendement 26.

Amendement 45
Bijlage I, punt 9

9. Distillaat (uit landbouwproducten):

Onder "distillaat (uit landbouwproducten)"
wordt verstaan een alcoholhoudende 
vloeistof die is verkregen door in bijlage I 
bij het Verdrag genoemde 
landbouwproducten te distilleren na 
alcoholische vergisting ervan en die niet de 
kenmerken van ethylalcohol of van een 
gedistilleerde drank vertoont, maar wel een 
aroma en smaak van de gebruikte 
grondstoffen heeft behouden.
Wordt de gebruikte grondstof vermeld, dan 
moet het distillaat uitsluitend uit die 
grondstof zijn verkregen.

9. Vermenging:

Onder "vermenging" wordt verstaan de 
samenvoeging van twee of meer 
verschillende dranken, of van een drank en 
een of meer distillaten uit 
landbouwproducten of ethylalcohol uit 
landbouwproducten, om een nieuwe drank 
te bereiden.

Motivering

Zie amendement 26.

Amendement 46
Bijlage I, punt 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.

Onder "aanduiding" wordt verstaan de 
termen die worden gebruikt in de 
etikettering, de presentatie en de 
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

Om eventuele achterdeurtjes ten gevolg van dubbelzinnigheden te vermijden, moet de definitie 
van "aanduiding" zo breed mogelijk zijn, inclusief termen die niet alleen op etiketten gebruikt 
worden, maar ook op de verpakking en de presentatie. (N.B.: op grond van bijlage I (15) omvat 
"presentatie" reclame en verkoopbevordering.)
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Amendement 47
Bijlage I, punt 14

14. Etikettering:
Onder "etikettering" wordt verstaan alle 
aanduidingen en andere verwijzingen, 
tekens, afbeeldingen en handelsmerken die 
onderscheidend zijn voor de betrokken 
gedistilleerde drank en die voorkomen op 
dezelfde recipiënt, met inbegrip van de 
sluiting ervan, het hangetiket en de 
halswikkel van flessen.

14. Presentatie:
Onder "presentatie" wordt verstaan de 
termen die worden gebruikt op de 
recipiënten, met inbegrip van de sluiting 
ervan, in de etikettering en op de 
verpakking, alsmede in reclame en bij 
verkoopbevordering.

Motivering

Voor de bescherming van de consument moet worden verduidelijkt dat het niet alleen om 
vervoerverpakking gaat, maar ook om verkoopverpakking. Zie ook amendement 27.

Amendement 48
Bijlage I, punt 15

15. Presentatie:
Onder "presentatie" wordt verstaan de 
termen die worden gebruikt op de 
recipiënten, met inbegrip van de sluiting 
ervan, in de etikettering en op de 
verpakking, alsmede in reclame en bij 
verkoopbevordering.

15. Etikettering:
Onder "etikettering" wordt verstaan alle 
aanduidingen en andere verwijzingen, 
tekens, afbeeldingen en handelsmerken die 
onderscheidend zijn voor de betrokken 
gedistilleerde drank en die voorkomen op 
dezelfde recipiënt, met inbegrip van de 
sluiting ervan, het hangetiket en de 
halswikkel van flessen.

Amendement 49
Bijlage I, punt 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.

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

Met het oog op de bescherming van de consument moet worden verduidelijkt dat het niet alleen 
slaat op het vervoer, maar ook op de verkoopverpakking.

Amendement 50
Bijlage II, eerste subtitel

Categorie A: Spiritualiën schrappen
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Motivering

Dit sluit aan bij de schrapping van de algemene drieledige classificatie van gedistilleerde 
dranken.

Amendement 51
Bijlage II, punt 1, letter a)

a) Rum is:
1) een gedistilleerde drank die uitsluitend is 
verkregen door alcoholische vergisting en 
distillatie tot minder dan 96% vol van hetzij 
melasse of stroop die afkomstig is van de 
productie van rietsuiker, hetzij het 
suikerrietsap zelf op zodanige wijze dat het 
distillatieproduct waarneembaar de 
specifieke organoleptische kenmerken van 
rum bezit, of
2) een door alcoholische vergisting en 
distillatie van suikerrietsap verkregen eau-
de-vie die de specifieke aromatische 
kenmerken van rum bezit en een gehalte 
aan vluchtige stoffen heeft dat ten minste 
225 gram per hectoliter alcohol van 100% 
vol bedraagt.

a) Rum is een gedistilleerde drank die 
uitsluitend is verkregen door alcoholische 
vergisting en distillatie tot minder dan 96% 
vol van hetzij melasse of stroop die 
afkomstig is van de productie van rietsuiker, 
hetzij het suikerrietsap zelf op zodanige 
wijze dat het distillatieproduct 
waarneembaar de specifieke organoleptische 
kenmerken van rum bezit.

Motivering

Het onderscheid tussen de leden 1 en 2 onder a) is onzinnig, aangezien lid 2 betrekking heeft op 
"traditionele" rumsoorten, die momenteel nauwkeurig worden gedefinieerd onder e). Lid 2 onder 
a) is overbodig en dient te worden geschrapt.

Amendement 52
Bijlage II, punt 1, letters c) en d)

c) Rum bevat geen toegevoegde ethylalcohol 
uit landbouwproducten.

c) Rum bevat geen toegevoegde ethylalcohol 
uit landbouwproducten of distillaat uit 
landbouwproducten.

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.

d) Rum mag niet worden gearomatiseerd.

Motivering

De bepalingen betreffende rum in de huidige wetgeving staan niet toe dat ethylalcohol uit 
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landbouwproducten of distillaat uit landbouwproducten worden gebruikt en het is van het 
allergrootste belang dat dit verbod blijft gehandhaafd.
Bij de traditionele bereiding van rum is het gebruik van aroma's niet toegestaan. De door het 
voorstel van de Commissie geboden mogelijkheid is derhalve onnodig en niet gewenst door de 
industrie.

Amendement 53
Bijlage II, punt 2, letters c) en d)

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

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

d) Whisky of whiskey wordt niet verzoet of 
gearomatiseerd en bevat geen andere 
additieven dan zuivere karamel als kleurstof.

d) Whisky of whiskey wordt niet 
"geround", verzoet of gearomatiseerd en 
bevat geen andere additieven dan zuivere 
karamel als kleurstof.

Motivering

De bepalingen betreffende rum in de huidige wetgeving staan niet toe dat ethylalcohol uit 
landbouwproducten of distillaat uit landbouwproducten worden gebruikt en het is van het 
allergrootste belang dat dit verbod blijft gehandhaafd.

Amendement 54
Bijlage II, punt 3, letters c) en d)

c) Gedistilleerde drank van granen bevat 
geen toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten.

c) Gedistilleerde drank van granen bevat 
geen toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of distillaat uit 
landbouwproducten.

d) Bij de bereiding van gedistilleerde drank 
van granen 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) Gedistilleerde drank van granen mag 
niet worden gearomatiseerd.

Motivering

De bepalingen betreffende gedistilleerde drank van granen in de huidige wetgeving staan niet 
toe dat ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaat uit landbouwproducten worden gebruikt 
en het is van het allergrootste belang dat dit verbod blijft gehandhaafd.
Bij de traditionele bereiding van gedistilleerde drank van granen is het gebruik van aroma's niet 
toegestaan. De door het voorstel van de Commissie geboden mogelijkheid is derhalve onnodig 
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en niet gewenst door de industrie.

Amendement 55
Bijlage II, punt 4, letters c) en d)

c) Wijn-eau-de-vie bevat geen toegevoegde 
ethylalcohol uit landbouwproducten.

c) Wijn-eau-de-vie bevat geen toegevoegde 
ethylalcohol uit landbouwproducten of 
distillaat uit landbouwproducten.

d) Bij de bereiding van wijn-eau-de-vie 
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) Wijn-eau-de-vie mag niet worden 
gearomatiseerd.

Motivering

De bepalingen betreffende wijn-eau-de-vie in de huidige wetgeving staan niet toe dat 
ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaat uit landbouwproducten worden gebruikt en het 
is van het allergrootste belang dat dit verbod blijft gehandhaafd.
Bij de traditionele bereiding van wijn-eau-de-vie is het gebruik van aroma's niet toegestaan. De 
door het voorstel van de Commissie geboden mogelijkheid is derhalve onnodig en niet gewenst 
door de industrie.

Amendement 56
Bijlage II, punt 4, letter d) bis (nieuw)

d bis) Na rijping kan deze drank verder 
worden verhandeld onder de benaming 
"wijn-eau-de-vie", indien de 
rijpingsperiode ervan ten minste gelijk is 
aan die van het onder punt 5 vermelde 
product.

Motivering

Deze bepaling is overgenomen uit het laatste deel van artikel 1, lid 4, onder d) van verordening 
1576/89. Beoogd wordt hier de status quo te handhaven.

Amendement 57
Bijlage II, punt 5, letters c) en d)

c) Brandy of Weinbrand bevat geen 
toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten.

d) Bij de bereiding van brandy of 

c) Brandy of Weinbrand bevat geen 
toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of distillaat uit 
landbouwproducten.
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Weinbrand 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

De bepalingen betreffende brandy of Weinbrand in de huidige wetgeving staan niet toe dat 
ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaat uit landbouwproducten worden gebruikt en het 
is van het allergrootste belang dat dit verbod blijft gehandhaafd.
Punt c) is onnodig, aangezien artikel 3 (nieuw) toestaat dat gedistilleerde dranken worden 
gearomatiseerd, behalve wanneer dat door hun afzonderlijke definities wordt verboden.

Amendement 58
Bijlage II, punt 6, letter c)

c) Druivendraf-eau-de-vie of marc bevat 
geen toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten.

c) Druivendraf-eau-de-vie of marc bevat 
geen toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of distillaat uit 
landbouwproducten.

Motivering

De bepalingen betreffende druivendraf-eau-de-vie of marc in de huidige wetgeving staan niet toe 
dat ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaat uit landbouwproducten worden gebruikt en 
het is van het allergrootste belang dat dit verbod blijft gehandhaafd.

Amendement 59
Bijlage II, punt 7, letters c) en d)

c) Vruchtendraf-eau-de-vie bevat geen 
toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten.

c) Vruchtendraf-eau-de-vie bevat geen 
toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of distillaat uit 
landbouwproducten.

d) Bij de bereiding van vruchtendraf-eau-
de-vie 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) Vruchtendraf-eau-de-vie mag niet 
worden gearomatiseerd.

Motivering

De bepalingen betreffende vruchtendraf-eau-de-vie in de huidige wetgeving staan niet toe dat 
ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaat uit landbouwproducten worden gebruikt en het 
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is van het allergrootste belang dat dit verbod blijft gehandhaafd.
Bij de traditionele bereiding van vruchtendraf-eau-de-vie is het gebruik van aroma's niet 
toegestaan. De door het voorstel van de Commissie geboden mogelijkheid is derhalve onnodig 
en niet gewenst door de industrie.

Amendement 60
Bijlage II, punt 8, letters c) en d)

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 
brandy bevat geen toegevoegde ethylalcohol 
uit landbouwproducten of distillaat 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) Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin 
brandy mag niet worden gearomatiseerd.

Motivering

De bepalingen betreffende rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy in de huidige 
wetgeving staan niet toe dat ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaat uit 
landbouwproducten worden gebruikt en het is van het allergrootste belang dat dit verbod blijft 
gehandhaafd.
Bij de traditionele bereiding van rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy is het gebruik 
van aroma's niet toegestaan. De door het voorstel van de Commissie geboden mogelijkheid is 
derhalve onnodig en niet gewenst door de industrie.

Amendement 61
Bijlage II, punt 9, letters d) en e)

d) Vruchten-eaux-de-vie bevatten geen 
toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten.

d) Vruchten-eaux-de-vie bevatten geen 
toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of distillaat uit 
landbouwproducten.

e) Bij de bereiding van vruchten-eaux-de-
vie 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.

e) Vruchten-eaux-de-vie mag niet worden 
gearomatiseerd.
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Motivering

De bepalingen betreffende vruchten-eaux-de-vie in de huidige wetgeving staan niet toe dat 
ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaat uit landbouwproducten worden gebruikt en het 
is van het allergrootste belang dat dit verbod blijft gehandhaafd.
Bij de traditionele bereiding van vruchten-eaux-de-vie is het gebruik van aroma's niet 
toegestaan. De door het voorstel van de Commissie geboden mogelijkheid is derhalve onnodig 
en niet gewenst door de industrie.

Amendement 62
Bijlage II, punt 10, letters c) en d)

c) Appelcider-eau-de-vie of cider brandy en 
perencider-eau-de-vie bevatten geen 
toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten.

c) Appelcider-eau-de-vie of cider brandy en 
perencider-eau-de-vie bevatten geen 
toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of distillaat uit 
landbouwproducten.

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

d) Appelcider-eau-de-vie of cider brandy en 
perencider-eau-de-vie mag niet worden 
gearomatiseerd.

Motivering

Bij de traditionele bereiding van appelcider-eau-de-vie of cider brandy en perencider-eau-de-vie 
is het gebruik van aroma's niet toegestaan. 
De door het voorstel van de Commissie geboden mogelijkheid is derhalve onnodig en niet 
gewenst door de industrie.

Amendement 63
Bijlage II, punt 11, letters c) en d)

c) Hefebrand bevat geen toegevoegde 
ethylalcohol uit landbouwproducten.

c) Hefebrand bevat geen toegevoegde 
ethylalcohol uit landbouwproducten of 
distillaat uit landbouwproducten.

d) Bij de bereiding van Hefebrand 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) Hefebrand mag niet worden 
gearomatiseerd.
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Motivering

De bepalingen betreffende hefebrand in de huidige wetgeving staan niet toe dat ethylalcohol uit 
landbouwproducten of distillaat uit landbouwproducten worden gebruikt en het is van het 
allergrootste belang dat dit verbod blijft gehandhaafd.
Bij de traditionele bereiding van hefebrand is het gebruik van aroma's niet toegestaan. De door 
het voorstel van de Commissie geboden mogelijkheid is derhalve onnodig en niet gewenst door 
de industrie.

Amendement 64
Bijlage II, punt 12, letters c) en d)

c) Bierbrand of eau de vie de bière bevat 
geen toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten.

c) Bierbrand of eau de vie de bière bevat 
geen toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of distillaat uit 
landbouwproducten.

d) Bij de bereiding van Bierbrand of eau de 
vie de bière 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) Bierbrand of eau de vie de bière mag niet 
worden gearomatiseerd.

Motivering

De bepalingen betreffende bierbrand of eau de vie de bière in de huidige wetgeving staan niet 
toe dat ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaat uit landbouwproducten worden gebruikt 
en het is van het allergrootste belang dat dit verbod blijft gehandhaafd.
Bij de traditionele bereiding van bierbrand of eau de vie de bière is het gebruik van aroma's niet 
toegestaan. De door het voorstel van de Commissie geboden mogelijkheid is derhalve onnodig 
en niet gewenst door de industrie.

Amendement 65
Bijlage II, tweede subtitel

Categorie B: Specifieke gedistilleerde 
dranken

schrappen

Motivering

In overeenstemming met de schrapping van de algemene drieledige classificatie.

Amendement 66
Bijlage II, punt 13, letter c)

c) De aromatisering van eau-de-vie 
(voorafgegaan door de naam van de 
vrucht), verkregen door maceratie en 

schrappen
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distillatie, mag worden aangevuld met 
aromastoffen en/of aromatiserende 
preparaten die niet afkomstig zijn van de 
gebruikte vrucht. Bij de bereiding van eau-
de-vie (voorafgegaan door de naam van de 
vrucht), verkregen door maceratie en 
distillatie, 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. De 
kenmerkende smaak en de kleur van de 
drank moeten echter uitsluitend afkomstig 
zijn van de gebruikte vrucht.

Motivering

Afgedekt door letter d) van punt 9: vruchten-eaux-de-vie mag niet worden gearomatiseerd.

Amendement 67
Bijlage II, punt 14, letter a)

a) Geist (voorafgegaan door de naam van de 
vrucht) is een gedistilleerde drank die wordt 
verkregen door niet-vergiste bessen van een 
soort zoals frambozen, bramen, blauwe 
bosbessen, enz. te macereren in ethylalcohol 
uit landbouwproducten, welke maceratie 
wordt gevolgd door distillatie.

a) Geist (voorafgegaan door de naam van de 
vrucht) is een gedistilleerde drank die wordt 
verkregen door niet-vergist fruit zoals 
bedoeld in punt 13, letter a, punt 2, 
abrikozen, perziken, noten of groenten te 
macereren in ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke maceratie wordt 
gevolgd door distillatie.

Motivering

"Geist" is gedefinieerd in artikel 1, lid 4, onder i), punt 3, van verordening 1576/89, dat de 
bereiding niet beperkt tot bessen en vruchten. Vandaar dat de opname van abrikozen en perziken 
in overeenstemming is met de status quo. Zowel abrikozen-geist, als perziken-geist hebben een 
lange traditie in Duitsland.
Geist bereidt van groenten of noten zijn relatief nieuwe producten. De introductie van deze 
producten in de definitie van geist is een praktische toepassing van de laatste zin van overweging 
2: "Ook met technologische innovatie moet rekening worden gehouden voorzover deze de 
kwaliteit helpt verbeteren".

Amendement 68
Bijlage II, punt 14, letter c)

c) De aromatisering van geist 
(voorafgegaan door de naam van de 
vrucht) mag worden aangevuld met 
aromastoffen en/of aromatiserende 

c) Geist mag niet worden gearomatiseerd.
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preparaten die niet afkomstig zijn van de 
gebruikte vrucht. Bij de bereiding van geist 
(voorafgegaan door de naam van de 
vrucht) 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. De 
kenmerkende smaak en de kleur van de 
drank moeten echter uitsluitend afkomstig 
zijn van de gebruikte vrucht.

Motivering

Bij de traditionele bereiding van geist is het gebruik van aroma's niet toegestaan. De door het 
voorstel van de Commissie geboden mogelijkheid is derhalve onnodig en niet gewenst door de 
industrie.

Amendement 69
Bijlage II, punt 16, letter c)

c) Bij de bereiding van gentiaan-eau-de-vie 
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

Deze vermelding is onnodig, aangezien artikel 3 (nieuw) toestaat dat gedistilleerde dranken 
worden gearomatiseerd, behalve wanneer dat door hun afzonderlijke definities wordt verboden.

Amendement 70
Bijlage II, punt 20, letter a), punt 1

1) de gebruikte ethylalcohol uit 
landbouwproducten mag geen hoger 
gehalte aan methanol dan 5 gram per 
hectoliter zuivere alcohol hebben,

schrappen

Motivering

De door de EU voorgestelde definitie staat niet toe dat authenticiteitsindicatoren worden 
toegevoegd. Dergelijke indicatoren maken het mogelijk producten als authentiek te herkennen en 
ze kunnen een uitermate belangrijke rol spelen bij het bestrijden van namaakproducten.
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Amendement 71
Bijlage II, punt 20, letter a), punt 2)

2) de aromatisering gebeurt uitsluitend door 
ethylalcohol in aanwezigheid van alle 
gebruikte natuurlijke plantaardige materialen 
te herdistilleren in traditionele 
distilleertoestellen,

2) de aromatisering gebeurt uitsluitend door 
ethylalcohol in aanwezigheid van alle 
gebruikte natuurlijke plantaardige materialen 
te herdistilleren in traditionele 
distilleertoestellen, het distillaat en elke 
andere alcohol die wordt toegevoegd, mag 
uitsluitend worden verkregen uit 
ethylalcohol uit landbouwproducten, 
overeenkomstig de kenmerken vastgesteld 
in bijlage I, maar met een methanolgehalte 
van ten hoogste 5g per hectoliter alcohol 
van 100% vol,

Motivering

De door de EU voorgestelde definitie staat niet toe dat authenticiteitsindicatoren worden 
toegevoegd. Dergelijke indicatoren maken het mogelijk producten als authentiek te herkennen en 
ze kunnen een uitermate belangrijke rol spelen bij het bestrijden van namaakproducten.

Amendement 72
Bijlage II, punt 20, letter a), punt 4)

4) eventueel nog toegevoegde ethylalcohol 
moet uitsluitend van dezelfde grondstof 
afkomstig zijn,

schrappen

Motivering

De door de EU voorgestelde definitie staat niet toe dat authenticiteitsindicatoren worden 
toegevoegd. Dergelijke indicatoren maken het mogelijk producten als authentiek te herkennen en 
ze kunnen een uitermate belangrijke rol spelen bij het bestrijden van namaakproducten.

Amendement 73
Bijlage II, punt 20, letter a), punt 5)

5) er worden geen zoet- of kleurstoffen
toegevoegd,

5) er mag, om het merk te authentiseren, 
0,1 gram per liter suikers worden 
toegevoegd,

Motivering

Deze bepaling betreffende het toestaan van het toevoegen van authentiseringsstoffen is 
noodzakelijk om fraude met en falsificatie van producten te voorkomen.

Amendement 74
Bijlage II, punt 20, letter a), punt 6)



AD\634649NL.doc 37/46 PE 376.566v02-00

NL

6) er worden geen andere ingrediënten meer 
toegevoegd dan water.

6) er worden geen andere ingrediënten meer 
toegevoegd dan water of kleurstoffen.

Motivering

Deze bepaling betreffende het toestaan van het toevoegen van authentiseringsstoffen is 
noodzakelijk om fraude met en falsificatie van producten te voorkomen

Amendement 75
Bijlage II, punt 23, letter c)

c) Bij de bereiding van met anijs 
gearomatiseerde gedistilleerde drank 
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

Deze vermelding is onnodig, aangezien artikel 3 (nieuw) toestaat dat gedistilleerde dranken 
worden gearomatiseerd, behalve wanneer dat door hun afzonderlijke definities wordt verboden.

Amendement 76
Bijlage II, punt 24

a) Pastis is een met anijs gearomatiseerde 
gedistilleerde drank die tevens natuurlijke 
extracten van zoethout (Glycyrrhiza glabra) 
bevat, wat de aanwezigheid tot gevolg heeft 
enerzijds van "chalconen" genoemde 
kleurstoffen, en anderzijds van 
glycyrrhizinezuur, waarvan het minimum-
en het maximumgehalte respectievelijk 0,05 
en 0,5 gram per liter moeten bedragen.
b) Het alcoholvolumegehalte van pastis 
bedraagt ten minste 40% vol.

c) Bij de bereiding van pastis 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.

a) Pastis is een met anijs gearomatiseerde 
gedistilleerde drank die tevens natuurlijke 
extracten van zoethout (Glycyrrhiza-
soorten) bevat, wat de aanwezigheid tot 
gevolg heeft enerzijds van "chalconen"
genoemde kleurstoffen, en anderzijds van 
glycyrrhizinezuur, waarvan het minimum-
en het maximumgehalte respectievelijk 0,05 
en 0,5 gram per liter moeten bedragen.
b) Het alcoholvolumegehalte van pastis 
bedraagt ten minste 40% vol.

d) Pastis bevat minder dan 100 gram suiker 
per liter en heeft een minimum- en een 
maximumgehalte aan anethool van 

c) Pastis bevat minder dan 100 gram suiker 
per liter en heeft een minimum- en een 
maximumgehalte aan anethool van 
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respectievelijk 1,5 en 2 gram per liter. respectievelijk 1,5 en 2 gram per liter.

Motivering

Glycyrrhiza glabra groeit alleen in zeer kleine gebieden in de landen rond de Middellandse Zee. 
De beschikbaarheid ervan is afhankelijk van klimatologische en geopolitieke omstandigheden, 
hetgeen betekent dat pastis niet altijd kan worden bereid. Uitbreiding van de definitie tot 
natuurlijke extracten van andere Glycyrrhiza-soorten omzeilt dit probleem.
De vermelding onder c) is onnodig, aangezien artikel 3 (nieuw) toestaat dat gedistilleerde 
dranken worden gearomatiseerd, behalve wanneer dat door hun afzonderlijke definities wordt 
verboden.

Amendement 77
Bijlage II, punt 25, letter c)

c) Bij de bereiding van pastis de Marseille 
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

Deze vermelding is onnodig, aangezien artikel 3 (nieuw) toestaat dat gedistilleerde dranken 
worden gearomatiseerd, behalve wanneer dat door hun afzonderlijke definities wordt verboden.

Amendement 78
Bijlage II, punt 26, letter c)

c) Bij de bereiding van anijs 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

Deze vermelding is onnodig, aangezien artikel 3 (nieuw) toestaat dat gedistilleerde dranken 
worden gearomatiseerd, behalve wanneer dat door hun afzonderlijke definities wordt verboden.

Amendement 79
Bijlage II, punt 29

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 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:
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1) landbouwgrondstoffen met behulp van 
gist te vergisten en

1) te vergisten met behulp van gist van

i) hetzij granen, aardappels en/of melasse,
ii) hetzij vruchten en

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 op zodanige wijze dat de 
organoleptische kenmerken van de gebruikte 
grondstoffen en van de bij de vergisting 
gevormde bijproducten selectief worden 
verzwakt.

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

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.

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.

b) Het alcoholvolumegehalte van wodka 
bedraagt ten minste 37,5% vol.

b) Het alcoholvolumegehalte van wodka 
bedraagt ten minste 37,5% vol.

c) Geen andere aroma's mogen worden 
toegevoegd dan natuurlijke complexe 
aroma's die aanwezig zijn in distillaat van de 
vergiste grondstoffen. Daarnaast mogen aan 
het product bijzondere organoleptische 
kenmerken worden gegeven, mits deze niet 
het overheersende aroma uitmaken.

c) Geen andere aroma's mogen worden 
toegevoegd dan natuurlijke complexe 
aroma's die aanwezig zijn in distillaat van de 
vergiste grondstoffen. Daarnaast mogen aan 
het product bijzondere organoleptische 
kenmerken worden gegeven, mits deze niet 
het overheersende aroma uitmaken.

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.

d) Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 
2000/13/EG moet in de aanduiding, 
presentatie of etikettering van vodka uit 
vruchten in hetzelfde gezichtsveld als dat 
waarin de verkoopbenaming voorkomt, 
worden aangegeven de zin "gedistilleerd uit 
...", gevolgd door de naam van de 
vrucht/vruchten die is/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.

Motivering

Beoogd wordt een oplossing te vinden voor het netelige probleem van de grondstoffen waarvan 
wodka kan worden gemaakt. Enerzijds wordt hier rekening gehouden met het standpunt dat het 
voorstel er niet toe mag leiden dat legitieme producten van de whiskymarkt verdwijnen; 
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anderzijds probeert het in te spelen op zorgen van belanghebbenden, met name die in de 
noordelijke lidstaten.
Dit AM maakt een onderscheid tussen wodka gemaakt van granen, aardappelen en melasse 
(zowel die van bieten, als die van riet; de eerste omdat in de EU meer wodka wordt gemaakt van 
suikerbieten dan van bijvoorbeeld aardappelen, en de laatste omdat het opnemen van 
bietenmelasse en het tegelijkertijd weglaten van rietsuikermelasse neerkomt op het openzetten 
van de deur voor een betwisting in WTO-verband) en wodka gemaakt van vruchten. Het voorstel 
bevat niet langer de eis dat de grondstoffen moeten worden vermeld op het etiket van een wodka 
gemaakt van granen, aardappelen en melasse en houdt wat dit punt betreft rekening met 
opmerkingen van de industrie dat de consument deze informatie bij de koop van een wodka niet 
relevant beschouwt. De definitie van wodka gemaakt van fruit (die voor deze doeleinden geacht 
wordt ook druiven te omvatten) is in alle opzichten dezelfde als die van andere wodka's, 
waarmee een consistente kwaliteit wordt gegarandeerd. Voor deze minder voorkomende wodka's 
bevat de definitie overigens nog wel de eis dat de grondstoffen op het etiket moeten worden 
vermeld in de zin "Wodka gedistilleerd uit ...".

Amendement 80
Bijlage II, punt 36, letter c)

c) Bij de bereiding van sloe gin 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

Deze vermelding is onnodig, aangezien artikel 3 (nieuw) toestaat dat gedistilleerde dranken 
worden gearomatiseerd, behalve wanneer dat door hun afzonderlijke definities wordt verboden.

Amendement 81
Bijlage II, punt 40, letter a)

a) Nocino is een likeur die hoofdzakelijk 
door maceratie en/of distillatie van hele 
onrijpe walnoten (Juglans regia L.) is 
gearomatiseerd en die een gehalte aan 
suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten 
minste 100 gram per liter heeft.

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Amendement 82
Bijlage II, punt 41, letter c)

c) Bij de bereiding van eierlikeur of 
advocaat of avocat of Advokat mogen geen 
andere aroma's dan natuurlijke 
aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, 

schrappen



AD\634649NL.doc 41/46 PE 376.566v02-00

NL

lid 2, onder b), punt i), en onder c), van 
Richtlijn 88/388/EEG worden gebruikt.

Motivering

Deze vermelding is onnodig, aangezien artikel 3 (nieuw) toestaat dat gedistilleerde dranken 
worden gearomatiseerd, behalve wanneer dat door hun afzonderlijke definities wordt verboden.

Amendement 83
Bijlage II, punt 42, letter c)

c) Bij de bereiding van likeur met ei 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

Deze vermelding is onnodig, aangezien artikel 3 (nieuw) toestaat dat gedistilleerde dranken 
worden gearomatiseerd, behalve wanneer dat door hun afzonderlijke definities wordt verboden.

Amendement 84
Bijlage II, punt 44, letter c)

c) Bij de bereiding van berenburg of 
beerenburg 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

Deze vermelding is onnodig, aangezien artikel 3 (nieuw) toestaat dat gedistilleerde dranken 
worden gearomatiseerd, behalve wanneer dat door hun afzonderlijke definities wordt verboden.

Amendement 85
Bijlage II, punt 45, letter c)

c) Bij de bereiding van topinambur 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
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Motivering

Deze vermelding is onnodig, aangezien artikel 3 (nieuw) toestaat dat gedistilleerde dranken 
worden gearomatiseerd, behalve wanneer dat door hun afzonderlijke definities wordt verboden.

Amendement 86
Bijlage II, derde subtitel

Categorie C: Andere gedistilleerde dranken Schrappen

Motivering

In overeenstemming met de schrapping van de algemene drieledige classificatie.

Amendement 87
Bijlage 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

Motivering

In overeenstemming met de schrapping van de algemene drieledige classificatie.

Amendement 88
Bijlage II, categorie C, punt 2

2. Rum-Verschnitt is een in Duitsland bereid 
product dat is verkregen door vermenging 
van rum en alcohol, waarbij ten minste 5% 
van de in het eindproduct aanwezige alcohol 
afkomstig moet zijn van rum. Wat de 
etikettering en de presentatie van het product 
Rum-Verschnitt betreft, moet het woord 
Verschnitt in de aanduiding, de presentatie 
of de etikettering in letters van hetzelfde 
type, dezelfde grootte en dezelfde kleur als 
die van, en op dezelfde regel als, het woord 
"Rum" voorkomen, waarbij dit in het geval 
van flessen op het buiketiket moet zijn.
Indien dit product buiten de Duitse markt 
wordt verkocht, moet de alcoholische 
samenstelling ervan op het etiket zijn 
vermeld.

46. Rum-Verschnitt is een in Duitsland 
bereid product dat is verkregen door 
vermenging van rum en alcohol, waarbij ten 
minste 5% van de in het eindproduct 
aanwezige alcohol afkomstig moet zijn van 
rum. Wat de etikettering en de presentatie 
van het product Rum-Verschnitt betreft, 
moet het woord Verschnitt in de aanduiding, 
de presentatie of de etikettering in letters van 
hetzelfde type, dezelfde grootte en dezelfde 
kleur als die van, en op dezelfde regel als, 
het woord "Rum" voorkomen, waarbij dit in 
het geval van flessen op het buiketiket moet 
zijn. Indien dit product buiten de Duitse 
markt wordt verkocht, moet de alcoholische 
samenstelling ervan op het etiket zijn 
vermeld.
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Amendement 89
Bijlage 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.

47. 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 
afdeling 9.

Amendement 90
Bijlage III, categorie A, afdeling 2, kolom 2

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español

(Aan deze aanduidingen mag "malt" of 
"grain" worden toegevoegd)

(Aan deze aanduidingen mag "malt" of 
"grain" worden toegevoegd)

Irish Whiskey Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Aan deze aanduidingen mag "Pot Still" of 
"malt" of "grain" worden toegevoegd)

(Aan deze aanduidingen mag "Pot Still" of 
"malt" of "grain" worden toegevoegd)

Scotch Whisky/Scotch
Uisge Beatha Albannach/Scotch Whisky

Motivering

Hoewel het voorstel overeenkomt met de huidige bepalingen van Verordening 1576/89, 
beschouwt de Scotch Whisky Association is de toevoeging van de termen "malt" en "grain" in 
verband met de geografische aanduiding "Scotch Whisky / Scotch" in bijlage III overbodig en 
potentieel misleidend. Deze termen worden weliswaar dikwijls gebruikt voor whisky's met een 
geografische aanduiding, maar zijn niet de enige toegestane aanvullende termen.
De opmerkingen met betrekking tot artikel 7, lid 5, komen erop neer dat in artikel 7, lid 5, van de 
nieuwe verordening een bepaling dient te worden opgenomen die zegt dat geografische 
aanduidingen mogen worden aangevuld met aanvullende details, overeenkomstig regelgeving 
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van de bevoegde autoriteit in het desbetreffende land (N.B.: zie artikel 5, lid 2, van verordening 
1576/89.
De opmerkingen met betrekking tot artikel 15, de leden 1 en 2, maken duidelijk dat de 
autoriteiten van de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de aanvragen en de ondersteunende 
technische dossiers voor de registratie van geografische aanduidingen.
Gezien deze nationale controles lijkt het juister om de bevoegde autoriteit in de desbetreffende 
landen te laten bepalen welke aanvullende termen voor de whisky's die in bijlage III als 
geografische aanduidingen zijn vermeld, zijn toegestaan.

Amendement 91
Bijlage III, categorie A, afdeling 3, geografische aanduiding, voetnoot (nieuw)

Korn / Kornbrand Korn / Kornbrand1

______________
1 Het minimale alcoholgehalte van Korn bedraagt 32 
% vol.

Motivering

Korn is momenteel gedefinieerd (artikel 1, lid 4, onder c), van verordeninmg 1576/89) als een 
gedistilleerde drank van granen. Het wordt zonder enig additief geproduceerd in Duitsland en in 
de regio's waar Duits een officiële taal is
- hetzij door distillatie van uitsluitend een geistbeslag van gehele korrels tarwe, gerst, haver, 
rogge of boekweit met al hun bestanddelen,
- hetzij door herdistillatie van een overeenkomstig de eerste alinea verkregen distillaat.

Artikel 3 van deze verordening bepaalt dat korn een minimaal alcoholgehalte van 32% vol moet 
hebben, terwijl het minimale gehalte voor gedistilleerde dranken van granen 35% vol bedraagt.

Het feit dat korn in bijlage III (punt 3) nu als een geografische benaming voor Duitsland en 
Oostenrijk wordt beschermd, leidt ertoe dat voor korn het algemene minimale alcoholgehalte 
van 35% vol voor gedistilleerde dranken van granen geldt. Vandaar dat het amendement 
voorstel de status quo te handhaven.

Amendement 92
Bijlage III, categorie A, afdeling 6, geografische aanduiding + geografische oorsprong (nieuw)

Geografische 
aanduiding

Geografische 
oorsprong

Geografische 
aanduiding

Geografische 
oorsprong

Τσικουδιά/Tsikoudia Griekenland
Τσίπουρο/Tsipouro Griekenland

Amendement 93
Bijlage III, categorie B, afdeling 23, geografische aanduiding (nieuw)

Geografische aanduiding Geografische aanduiding

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo van Mitilini
Ούζο πλωμαρίου/Ouzo van Plomari
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Amendement 94
Bijlage III, categorie B, afdeling 31, geografische aanduiding + geografische oorsprong (nieuw)

Geografische 
aanduiding

Geografische 
oorsprong

Geografische 
aanduiding

Geografische 
oorsprong

Κίτρο Νάξου/Kitro van 
Naxos

Griekenland

Μαστίχα Χίου/Mastiek 
van Chios
Κουμ Κουάτ 
Κέρκυρας/Cum Cuat 
van Corfu
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