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Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 102

forkaster Kommissionens forslag;

Or. sv

Begrundelse

Spiritus har oprindelse i bestemte områder, hvor man holder fast ved traditionelle metoder, 
mens regioner, hvortil spiritussen senere har bredt sig, fremstiller den på anden vis. Ofte er 
de pågældende produkter ikke tilladt i EU. Når der derimod imidlertid optræder et produkt på 
markedet, som kaldes vodka, selv om det fremstilles ligesom rom eller grappa, tages dette 
som et tegn på, at vodka ikke har nogen tradition eller oprindelse. Det ville være bedre at 
begrænse EU's bestemmelser vedrørende spiritus til et minimum og i stedet kræve, at de 
anvendte råvarer og processer anføres på etiketten. På denne måde kunne man også ophæve 
restriktioner mod import af f.eks. whisky fra Indien.  
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Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 103
Punkt 1 a (nyt)

1a. opfordrer Kommissionen til at forelægge et nyt forslag, hvori alle former for spiritus 
behandles ligeligt;

Begrundelse

Spiritus har oprindelse i bestemte områder, hvor man holder fast ved traditionelle metoder, 
mens regioner, hvortil spiritussen senere har bredt sig, fremstiller den på anden vis. Ofte er 
de pågældende produkter ikke tilladt i EU. Når der derimod imidlertid optræder et produkt på 
markedet, som kaldes vodka, selv om det fremstilles ligesom rom eller grappa, tages dette 
som et tegn på, at vodka ikke har nogen tradition eller oprindelse. Det ville være bedre at 
begrænse EU's bestemmelser vedrørende spiritus til et minimum og i stedet kræve, at de 
anvendte råvarer og processer anføres på etiketten. På denne måde kunne man også ophæve 
restriktioner mod import af f.eks. whisky fra Indien.

Or. sv

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Sergio Berlato og Adriana Poli Bortone 

Ændringsforslag 104
Led 1

- under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95,

- under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95 og 37,

Or. it

Begrundelse

Formålet er at understrege landbrugets betydning i denne forordning.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 105
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel
37 og 95,
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Or. pl

Begrundelse

Artikel 37 indsættes som yderligere retsgrundlag i overensstemmelse med forordningens mål. 
Som det fremgår af betragtning 5 i Kommissionens forslag, er spiritus- og 
landbrugssektorerne uløseligt forbundet.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 106
Betragtning 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget sikres det, at mærkning ligeledes er omfattet af de pågældende 
forordninger.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 107
Betragtning 2
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(2) Spiritussektoren er af betydning både for 
forbrugerne og producenterne i EF. De 
foranstaltninger, der gælder for sektoren, bør 
bidrage til opnåelse af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, forebyggelse af 
vildledende praksis, 
markedsgennemsigtighed og redelig 
konkurrence. Foranstaltningerne vil dermed 
værne om det ry, som EF-spiritus har opnået 
i EF og på verdensmarkedet, ved at der 
fortsat tages hensyn til de traditionelle 
metoder, som anvendes til fremstilling af 
spiritus, og til kravet om øget 
forbrugerbeskyttelse og -oplysning. 
Teknologiske innovationer bør også tages i 
betragtning, hvis de er med til at forbedre
kvaliteten.

(2) Spiritussektoren er af betydning både for 
forbrugerne og producenterne i EF. De 
foranstaltninger, der gælder for sektoren, bør 
bidrage til opnåelse af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, forebyggelse af 
vildledende praksis, 
markedsgennemsigtighed og redelig 
konkurrence. Foranstaltningerne vil dermed 
værne om det ry, som EF-spiritus har opnået 
i EF og på verdensmarkedet, ved at der 
fortsat tages hensyn til de traditionelle 
metoder, som anvendes til fremstilling af 
spiritus, og til kravet om øget 
forbrugerbeskyttelse og -oplysning. 
Teknologiske innovationer bør også tages i 
betragtning i definitionerne i bilag II, hvis 
de er med til at forbedre kvaliteten uden at 
indvirke på spiritussens traditionelle 
egenskaber.     

Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget præciseres det, at tekniske innovationer bør tages i betragtning, hvor 
dette er formålstjenligt, via ændringer af definitionerne i bilag II, men at sådanne ændringer 
ikke bør underminere traditionelle produktionsmetoder. Med ændringsforslaget opnås den 
rette balance mellem de to målsætninger. 

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Sergio Berlato og Adriana Poli Bortone 

Ændringsforslag 108
Betragtning 3

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

udgår

Or. it

Begrundelse

Forordningen følger princippet om at sikre en høj kvalitet for alle former for spiritus. Den 
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foreslåede klassificering antyder, at kategori I er den reneste form for spiritus, og at de to 
øvrige kategorier er af ringere kvalitet, og den bør derfor ikke accepteres.

Ændringsforslag af Dorette Corbey, Åsa Westlund og Anna Hedh 

Ændringsforslag 109
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Vedvarende indtagelse af alkohol kan 
forårsage psykiske og fysiske skader 
(leverskader, hjerte-kar-sygdomme) og kan 
skade fostre. Overdreven indtagelse af 
alkohol er forbundet med alvorlige sociale 
problemer, vold og trafikulykker med 
dødelig udgang. Alkoholisme er en af 
verdens dyreste former for afhængighed. 
Alkoholforbruget er i stadig stigning i de 
fleste EU-lande. Et stadig større 
alkoholforbrug blandt unge giver 
anledning til bekymring. Medlemsstaterne 
kan nu indføre obligatoriske 
sundhedsadvarsler mod alkoholiske drikke. 
De bør tilskyndes hertil, især for at advare 
mod risici i forbindelse med indtagelse af 
alkohol under graviditet. Kommissionen 
bør overveje, hvorvidt en harmonisering af 
sundhedsadvarsler er nødvendig.  

Or. en

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 110
Betragtning 5

(5) Især bør den ethanol, der anvendes til 
fremstilling af spiritus, udelukkende være 
landbrugsethanol for at imødekomme 
forbrugernes forventninger og tage hensyn 
til traditionelle metoder. Dermed sikres der 
også et marked for landbrugets 
basisprodukter.

(5) Især bør det understreges, at den 
ethanol, der anvendes til fremstilling af 
spiritus, fortsat udelukkende bør være 
landbrugsethanol for at imødekomme 
forbrugernes forventninger og tage hensyn 
til traditionelle metoder. Dermed sikres der 
også et marked for landbrugets 
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basisprodukter.

Or. es

Begrundelse

Det bør gøres klart, at det i henhold til den gældende forordning i øjeblikket ikke er muligt at 
anvende anden form for ethanol end landbrugsethanol.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Sergio Berlato og Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 111
Artikel 1, stk. 1, litra c

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

c) som har et minimumsalkoholindhold på 
15 % vol

Or. it

Begrundelse

Definitionen af spiritus skal ikke kun vedrøre denne forordning, men generelt gælde samtlige 
fødevarer. Desuden ville et maksimumsalkoholindhold på 80 % vol udelukke forskellige ikke-
industrielt fremstillede typiske lokale produkter, som er meget udbredte i hele Italien. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Ændringsforslag 112
Artikel 1, stk. 1, litra c

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

c) som har et minimumsalkoholindhold på 
15 % vol og et maksimumsalkoholindhold 
på 80 % vol med forbehold af 
undtagelserne fra disse værdier som fastsat 
i bilagene til denne forordning 

Or. nl
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Begrundelse

I bilagene er der fastsat undtagelser fra disse værdier, navnlig for likør med æg og æggelikør

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 113
Artikel 1, stk. 1, litra c

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

c) som har et minimumsalkoholindhold på 
20 % vol og et maksimumsalkoholindhold 
på 80 % vol

Or. pl

Begrundelse

Der opnås en mere præcis definition.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 114
Artikel 1, stk. 1, litra c

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

c) som har et minimumsalkoholindhold på 
15 % vol og et maksimumsalkoholindhold 
på 80 % vol, bortset fra undtagelser fra 
disse værdier som angivet i denne 
forordnings bilag

Or. pl

Begrundelse

I bilagene angives undtagelser fra ovennævnte værdier, f.eks. med hensyn til æggelikør eller 
advocaat eller avocat eller Advokat (bilag II, punkt 41).

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 115
Artikel 1, stk. 1, litra c

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

15 % vol og, til konsum, et 
maksimumsalkoholindhold på 80 % vol 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at alkoholgrænsen på 80 % gælder spiritus til konsum og er 
ikke nogen maksimumsgrænse for spiritus fremstillet ved destillation (adskillige former for 
spiritus i bilag II er destilleret til mere end 80 %).

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 116
Artikel 1, stk. 1, litra d, punkt i, led 2

- ved udblødning af vegetabilske stoffer
og/eller 

- ved udblødning eller lignende 
forarbejdning af plantematerialer i 
landbrugsethanol og/eller 
landbrugsdestillater, og/eller spiritus i 
denne forordnings forstand, og/eller  

Or. en

Begrundelse

Præcisering af teksten ved nærmere angivelse af den væske, der anvendes ved udblødning.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 117
Artikel 1, stk. 1, litra d, nr. ii, led 4

- drikkevarer. udgår

Or. pl

Begrundelse

Der opnås en mere præcis definition.
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Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 118
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

Med det sidste afsnit gøres der en undtagelse for advocaat (kategori 41, bilag II), hvis 
alkoholindhold er 14 %.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 119
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)

1a.Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for de enkelte produkter i bilag II, 
tilsidesættes, kan "spiritus":
a) gennemgå afrunding under overholdelse 
af de tekniske definitioner og krav i bilag I 
og medlemsstaternes lovgivning på området
b) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn. Sødestoffer, som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/35/EF, må dog kun anvendes til 
fremstilling af spiritus, som ikke overholder 
de tekniske definitioner fastlagt i bilag II
c) indeholde tilsatte aromastoffer under 
overholdelse af de tekniske definitioner og 
krav i bilag I
d) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat

e) indeholde tilsatte farvestoffer under 
overholdelse af de tekniske definitioner og 
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krav i bilag 1.
2. Praksis anført i stk. 1 er en forudsætning 
for al spiritus, uden at dette berører 
bestemmelserne i bilag II.
3. Praksis anført i stk. 1 bør respektere de 
eksisterende traditionelle metoder for 
fremstilling af spiritus.
1 EFT L 237 af 10.9.1994, s. 3. Direktiv som ændret 
ved direktiv 2006/52/EF (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 
10). 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er et forsøg på at samle enhver godkendt praksis for fremstilling af 
spiritus under én artikel. Lovgivningen bliver inkonsekvent, hvis der anvendes én liste over 
fremstillingsmetoder på nogle former for spiritus (fremstillingsmetoderne under nr. 1 til 13 i 
artikel 1, stk. 2a, i betænkningen), og der anvendes en anden liste på de øvrige 
fremstillingsmetoder (14 og opefter). En opsplitning af definitionerne ville hverken være til 
fordel for alkoholproducenterne eller for forbrugerne.    

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 120
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)

1a. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for de enkelte produkter i bilag II, 
tilsidesættes, kan "spiritus":
a) gennemgå afrunding under overholdelse 
af de tekniske definitioner og krav i bilag I 
og medlemsstaternes lovgivning på området
b) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn. Sødestoffer, som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/35/EF, må dog kun anvendes til 
fremstilling af spiritus, som ikke overholder 
de tekniske definitioner fastlagt i bilag II
c) indeholde tilsatte aromastoffer under 
overholdelse af de tekniske definitioner og 
krav i bilag I
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d) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat
e) indeholde tilsatte farvestoffer under 
overholdelse af de tekniske definitioner og 
krav i bilag 1.
2. Praksis anført i stk. 1 er en forudsætning 
for al spiritus, uden at dette berører 
bestemmelserne i bilag II.
3. Praksis anført i stk. 1 bør respektere de 
eksisterende traditionelle metoder for 
fremstilling af spiritus.

Or. en

Begrundelse

Den tredobbelte klassificering i forslaget er unødvendig og teknisk forkert. Den eneste 
korrekte klassificering af spiritus ville være den metode, der findes i henholdsvis forordning 
nr. 1576/89 og nr. 1014/90, dvs. fastsættelse af definitioner efter varebetegnelse.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 121
Artikel 2, stk. 3 a (nyt)

Produker, der indeholder ethanol og et 
denatureringsmiddel, uanset 
koncentrationen af ethanol, klassificeres i 
EU's toldklassifikation som "ethanol og 
anden spiritus, denatureret, uanset 
alkoholindholdet", og kan ikke anvendes til 
fremstilling af spiritus.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt blot at begrænse anvendelsen af ethanol til landbrugsethanol. For at 
begrænse den pågældende praksis er det nødvendigt at indføre et forbud.
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 122
Artikel 3

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

Or. pl

Begrundelse

Ved denne klassificering skelnes der ikke klart og tydeligt mellem de enkelte kategorier.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Sergio Berlato og Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 123
Artikel 3

Spiritus klassificeres som: Samtidig slettes følgende overskrifter i 
bilag II:

a) "spiritus": de produkter, der er nævnt i 
kategori A i bilag II

Kategori A: Spiritus

b) "særlig spiritus": de produkter, der er 
nævnt i kategori B i bilag II

Kategori B: Særlig spiritus

c) "anden spiritus": de produkter, der er 
nævnt i kategori C i bilag II.

Kategori C: Anden spiritus

Or. it

Begrundelse

Denne klassificering er hverken logisk eller gennemsigtig. Den placerer oven i købet 
fejlagtigt visse produkter i en bestemt kategori og vildleder forbrugerne for så vidt angår 
kvaliteten, da den afviger fra den nuværende praksis. Desuden antyder den med urette, at der 
er tale om et kvalitetshierarki mellem de pågældende produkter.
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Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 124
Artikel 4

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

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

a) den skal være fremstillet ved 
alkoholgæring og destillation udelukkende 
af råvarer, som er fastsat i definitionerne i 
bilag II
b) den må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller (landbrugs)destillat
c) den må ikke indeholde andre 
aromastoffer end naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF
d) den må kun være sødet for at afrunde 
produktets endelige smag, under 
overholdelse af de tekniske definitioner og 
krav i bilag I og medlemsstaternes 
lovgivning på området.

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

2. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for de enkelte produkter i kategori B i bilag 
II, tilsidesættes, kan "særlig spiritus":
a) være fremstillet af landbrugsprodukter 
som nævnt i traktatens bilag I
b) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat

b) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat

c) indeholde naturlige eller naturidentiske 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og 
ii), og artikel 1, stk. 2, litra c), i 
direktiv 88/388/EØF

c) indeholde naturlige eller naturidentiske 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og 
ii), og artikel 1, stk. 2, litra c), i
direktiv 88/388/EØF

d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn.

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

3. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for produkterne i kategori C i bilag II, 
tilsidesættes, kan "anden spiritus":
a) være fremstillet af landbrugsprodukter 
som nævnt i traktatens bilag I og/eller 
fødevarer til konsum
b) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat
c) indeholde aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i direktiv 
88/388/EØF

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

d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn.

da) indeholde tilsatte farvestoffer under 
overholdelse af de tekniske definitioner og 
krav i bilag 1.
3a. Praksis anført i stk. 1 er en 
forudsætning for al spiritus, uden at dette 
berører bestemmelserne i bilag II.
3b. Praksis anført i stk. 1 bør respektere de 
eksisterende traditionelle metoder for 
fremstilling af spiritus.

Or. en

Begrundelse

Den tredobbelte klassificering i forslaget er unødvendig og teknisk forkert. Den eneste 
korrekte klassificering af spiritus ville være den metode, der findes i henholdsvis forordning 
nr. 1576/89 og nr. 1014/90, dvs. fastsættelse af definitioner efter varebetegnelse.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 125
Artikel 4, stk. 1, indledning

1. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for de enkelte produkter i kategori A i 

1. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for de enkelte produkter i kategori 1-12 i 
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bilag II, tilsidesættes, gælder følgende for 
"spiritus":

bilag II, tilsidesættes, gælder følgende for 
"spiritus":

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt som følge af udeladelsen af de tre kategorier i artikel 3. 

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Sergio Berlato og Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 126
Artikel 4, stk. 1, indledning

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

1. Uden at de særlige regler, der er indeholdt 
i de enkelte definitioner, tilsidesættes, 
gælder følgende for de i punkt 1-12 i bilag II 
omhandlede produkter:

Or. it

Begrundelse

Ophævelsen af opdelingen i tre kategorier bør ledsages af fastsættelsen af generelle 
karakteristika for visse produktfamilier. For spiritus (punkt 1-14) er det nødvendigt at holde 
fast ved den generelle mulighed for at bruge naturlige aromastoffer, medmindre der i visse 
enkeltdefinitioner fastsættes forbud herimod.

Ændringsforslag af Giuseppe Castiglione og Amalia Sartori

Ændringsforslag 127
Artikel 4, stk.1, indledning og litra a

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

1. Uden at de særlige regler, der er indeholdt 
i de enkelte definitioner, tilsidesættes, 
gælder følgende for de i punkt 1-12 i bilag II 
omhandlede produkter:

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

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

Or. it
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Begrundelse

Ophævelsen af opdelingen i tre kategorier bør ledsages af fastsættelsen af generelle 
karakteristika for visse produktfamilier. For spiritus (punkt 1-14) er det nødvendigt at holde 
fast ved den generelle mulighed for at bruge naturlige aromastoffer, medmindre der i visse 
enkeltdefinitioner fastsættes forbud herimod.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 128
Artikel 4, stk. 1, litra b

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

Or. pl

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 129
Artikel 4, stk. 1, litra b

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

b) den må kun indeholde landbrugsethanol 
eller landbrugsdestillat, der er afledt af det i 
definitionen nævnte råmateriale

Or. es

Begrundelse

Definitionen af brandy i bilag II, punkt 5, litra a, nr. 1, giver mulighed for, at denne form for 
spiritus kan være sammenstukket med et vindestillat.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli  

Ændringsforslag 130
Artikel 4, stk. 1, litra c
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c) den må ikke indeholde andre aromastoffer 
end naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF

c) den må ikke indeholde andre aromastoffer 
end naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF, forudsat at 
dette fremgår af dens definition og opnås 
ved hjælp af naturlige metoder som en 
traditionel fremgangsmåde i bestemte 
områder i forbindelse med destillation

Or. el

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 131
Artikel 4, stk. 1, litra d

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

d) den må kun være sødet for at afrunde 
produktets endelige smag, under 
overholdelse af de tekniske definitioner og 
krav i bilag I og medlemsstaternes 
lovgivning på området. Det er muligt at 
"afrunde smagen" (rounding off) under 
overholdelse af definitionen i bilag I, punkt 
1a (nyt).

Or. fr

Begrundelse

Der er behov for denne definition af, hvad der forstås ved at forfine produktet i dets endelige 
produktionscyklus, for at bevare de traditionelle produktionsmetoder, og især hvad angår 
brændevin som whisky, rom og cognac.

Ændringsforslag af Giuseppe Castiglione og Amalia Sartori

Ændringsforslag 132
Artikel 4, stk. 2

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

2. Uden at de særlige regler, der er indeholdt 
i de enkelte definitioner tilsidesættes, kan de 
i punkt 13-45b i bilag II omhandlede 
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produkter:
a) være fremstillet af landbrugsprodukter 
som nævnt i traktatens bilag I

a) være fremstillet af landbrugsprodukter 
som nævnt i traktatens bilag I

b) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat

b) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat

c) indeholde naturlige eller naturidentiske 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og 
ii), og artikel 1, stk. 2, litra c), i 
direktiv 88/388/EØF

c) indeholde naturlige eller naturidentiske 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og 
ii), og artikel 1, stk. 2, litra c), i 
direktiv 88/388/EØF

d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn.

d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn.

Or. it

Begrundelse

Ophævelsen af opdelingen i tre kategorier bør ledsages af fastsættelsen af generelle 
karakteristika for visse produktfamilier. For spiritus (punkt 1-14) er det nødvendigt at holde 
fast ved den generelle mulighed for at bruge naturlige aromastoffer, medmindre der i visse 
enkeltdefinitioner fastsættes forbud herimod.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 133
Artikel 4, stk. 2, indledning

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

2. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for de enkelte produkter i kategori 13-45 i 
bilag II, tilsidesættes, kan "særlig spiritus":

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt som følge af udeladelsen af de tre kategorier i artikel 3. 
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Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Sergio Berlato og Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 134
Artikel 4, stk. 2, indledning

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

2. Uden at de særlige regler, der er indeholdt 
i de enkelte definitioner tilsidesættes, kan de 
i punkt 13-45b i bilag II omhandlede 
produkter:

Or. it

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til stk. 1.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 135
Artikel 4, stk. 2, litra d

d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn.

d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn. Det er muligt at 
"afrunde smagen" (rounding off) under 
overholdelse af definitionen i bilag I, punkt 
1a (nyt).

Or. fr

Begrundelse

Der er behov for denne definition af, hvad der forstås ved at forfine produktet i dets endelige 
produktionscyklus, for at bevare de traditionelle produktionsmetoder, og især hvad angår 
spiritus (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation.

Ændringsforslag af Giuseppe Castiglione og Amalia Sartori

Ændringsforslag 136
Artikel 4, stk. 3

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

3. Uden at de særlige regler, der er indeholdt 
i de enkelte definitioner, tilsidesættes, kan 
produkter, der ikke er omfattet af punkt 1-
45b i bilag II:
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a) være fremstillet af landbrugsprodukter 
som nævnt i traktatens bilag I og/eller
fødevarer til konsum

a) være fremstillet af landbrugsprodukter 
som nævnt i traktatens bilag I og/eller 
fødevarer til konsum

b) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat

b) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat

c) indeholde aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i 
direktiv 88/388/EØF

c) indeholde aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i 
direktiv 88/388/EØF

d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn.

d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn.

Or. it

Begrundelse

Ophævelsen af opdelingen i tre kategorier bør ledsages af fastsættelsen af generelle 
karakteristika for visse produktfamilier. For spiritus (punkt 1-14) er det nødvendigt at holde 
fast ved den generelle mulighed for at bruge naturlige aromastoffer, medmindre der i visse 
enkeltdefinitioner fastsættes forbud herimod.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 137
Artikel 4, stk. 3, indledning

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

3. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for produkterne i kategori 45a og 45b i 
bilag II, tilsidesættes, kan "anden spiritus":

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt som følge af udeladelsen af de tre kategorier i artikel 3. 

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Sergio Berlato og Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 138
Artikel 4, stk. 3, indledning

3. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for produkterne i kategori C i bilag II,

3. Uden at de særlige regler, der er indeholdt 
i de enkelte definitioner, tilsidesættes, kan 
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tilsidesættes, kan "anden spiritus": produkter, der ikke er omfattet af punkt 1-
45b i bilag II:

Or. it

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 4, stk. 1.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 139
Artikel 4, stk. 3, litra d

d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn. 

d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn. Det er muligt at 
"afrunde smagen" (rounding off) under 
overholdelse af definitionen i bilag I, punkt 
1a (nyt).

Or. fr

Begrundelse

Der er også behov for denne definition af, hvad der forstås ved at forfine produktet i dets 
endelige produktionscyklus, for at bevare de traditionelle produktionsmetoder for "anden 
spiritus".

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 140
Artikel 5

Medlemsstaterne kan for produktion, 
betegnelse, mærkning, pakning og 
præsentation af spiritus, som er fremstillet 
på deres område, fastsætte regler, der 
supplerer eller er strengere end dem, der er 
fastsat i bilag II, hvis de er forenelige med 
EF-retsforskrifterne.

Medlemsstaterne kan for produktion, 
betegnelse, mærkning, pakning og 
præsentation af spiritus, som er anført i 
bilag III og fremstillet på deres område, 
fastsætte regler, der supplerer eller er 
strengere end dem, der er fastsat i bilag II, 
hvis de er forenelige med EF-
retsforskrifterne.

Or. fr
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Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne træffe specifikke foranstaltninger for at bidrage til at forbedre 
spirituskvaliteten. Der skal imidlertid være bestemte rammer for sådanne foranstaltninger, og 
de skal gælde spiritus med de geografiske betegnelser i bilag III. Disse produkter skal klart 
kunne identificeres, idet det ellers er et spørgsmål, om en fællesskabsforordning er 
hensigtsmæssig.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 141
Artikel 5

Medlemsstaterne kan for produktion, 
betegnelse, mærkning, pakning og 
præsentation af spiritus, som er fremstillet 
på deres område, fastsætte regler, der 
supplerer eller er strengere end dem, der er 
fastsat i bilag II, hvis de er forenelige med 
EF-retsforskrifterne.

Medlemsstaterne kan for produktion, 
betegnelse, mærkning, pakning og 
præsentation af spiritus, som er fremstillet 
på deres område, fastsætte regler, der 
supplerer eller er strengere end dem, der er 
fastsat i bilag III, hvis de er forenelige med 
EF-retsforskrifterne.

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal gøre det muligt at foretage ændringer i geografiske betegnelser, 
men ikke i definitionerne på spiritus. Dermed bidrages der til at sørge for større åbenhed og 
sikkerhed.

Ændringsforslag af Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh, 

Ændringsforslag 142
Artikel 5 a (ny)

Artikel 5a
Sundhedsadvarsler

1. Medlemsstaterne kan pålægge 
producenter eller importører af spiritus at 
anføre sundhedsadvarsler på etiketten. 
Forsideetiketten kan indeholde advarsler 
om, at alkohol kan medføre alvorlige 
sundhedsskader og psykiske problemer, at 
alkohol er vanedannende, og at indtagelse 
af alkohol under graviditet kan skade 
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fostret. 
2. Sundhedsadvarsler på alkohol kan kræve 
harmonisering på europæisk plan i lighed 
med sundhedsadvarsler mod tobak. 
Kommissionen offentliggør inden den 1. 
januar 2010 enten et lovgivningsforslag om 
indførelse af sundhedsadvarsler på spiritus 
eller en meddelelse, der forklarer, hvorfor 
harmonisering af sundhedsadvarsler på 
alkohol ikke er nødvendig i modsætning til 
sundhedsadvarsler på tobak.

Or. en

Begrundelse

Spiritus bør i lighed med tobak påføres sundhedsadvarsler. Selv om et begrænset forbrug af 
alkohol (normalt 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande for mænd) måske ikke er 
forbundet med nogen særlige sundhedsproblemer, er der udbredt enighed om - og erfaringen 
viser, at et overforbrug er farligt og sundhedsskadeligt, samt at indtagelse af alkohol under 
graviditet kan skade fostret.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 143
Artikel 7, stk. 1

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

1. Spiritus, der svarer til 
produktspecifikationerne i kategori 1-45 i 
bilag II, skal være forsynet med den 
varebetegnelse, som er fastsat for 
produkterne deri. 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt som følge af udeladelsen af de tre kategorier i artikel 3.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 144
Artikel 7, stk. 2
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2. Spiritus, der svarer til 
produktspecifikationerne i kategori C i bilag 
II, skal være forsynet med varebetegnelsen 
"spiritus". Den varebetegnelse må ikke 
komplementeres, suppleres eller ændres.  

2. Spiritus, der svarer til 
produktspecifikationerne i kategori 45a og 
45b i bilag II, skal være forsynet med 
varebetegnelsen "spiritus". Den 
varebetegnelse må ikke komplementeres, 
suppleres eller ændres.  

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt som følge af udeladelsen af de tre kategorier i artikel 3.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 145
Artikel 7, stk. 2

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

2. Spiritus, der ikke svarer til 
specifikationerne for de produkter, der er 
defineret under kategori A og B i bilag II, 
må ikke bære de der nævnte betegnelser. 
De skal betegnes som ”spiritus”. Uanset 
bestemmelserne i artikel 5 må denne
varebetegnelse ikke ændres.

Or. de

Begrundelse

Da den foreslåede opdeling i kategorier forkastes, skal reglerne for vareebetegnelsen 
ligeledes forkastes. Her opretholdes status quo. Ændringen af stk. 2 har udelukkende til 
formål at skabe klarhed..

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Ændringsforslag 146
Artikel 7, stk. 2

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

2. Spiritus, der svarer til 
produktspecifikationerne i kategori C i bilag 
II, skal være forsynet med varebetegnelsen 



AM\633686DA.doc 25/83 PE 378.844v01-00

DA

komplementeres, suppleres eller ændres. "spiritus". 

Or. nl

Begrundelse

Dette dobbelte krav er for restriktivt.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 147
Artikel 7, stk. 3

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Fordi der er fare for at vildlede forbrugerne, bør det svarende til status quo være obligatorisk 
kun at vælge én bestemt varebetegnelse.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 148
Artikel 7, stk. 4

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

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

Or. en

Begrundelse

I artikel 7, stk. 4, anføres det som en generel regel, at betegnelserne på spiritus, der er 
defineret i bilag II, kun kan anvendes til at betegne spiritus, som disse betegnelser er nævnt 
for i bilag II, men senere i artikel 7, stk.8, (om varebetegnelser på en ingrediensliste) og 
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artikel 8, stk. 1, gøres der undtagelser fra denne regel (henvisning til visse former for spiritus 
i et sammensat udtryk). Derfor bør der henvises til begge artikler i denne sammenhæng.  

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 149
Artikel 7, stk. 5

5. Varebetegnelser kan i henhold til kapitel 
III suppleres med eller erstattes af en 
geografisk betegnelse som nævnt i bilag III, 
såfremt dette ikke vildleder forbrugerne.

5a) Varebetegnelser kan i henhold til kapitel 
III suppleres med eller erstattes af en 
geografisk betegnelse som nævnt i bilag III, 
såfremt dette ikke vildleder forbrugerne.

b) De geografiske betegnelser i bilag III 
kan eventuelt ledsages af yderligere 
angivelser under forudsætning af, at de 
nationale eller regionale myndigheder i 
medlemsstaten har fastsat regler herfor, 
eller i henhold til det tekniske dossier 
omhandlet i artikel 16, stk. 2.
c) De i bilag II omhandlede 
spiritusbetegnelser kan suppleres med 
andre geografiske angivelser end de i bilag 
III omhandlede, dog således at forbrugeren 
ikke vildledes.

Or. en

Begrundelse

Et nyt litra b sikrer, at geografiske betegnelser i bilag III kan suppleres af yderligere 
angivelser, forudsat at a) der er fastsat regler herfor på nationalt eller regionalt plan, eller b) 
at de er omhandlet i det tekniske dossier. Dette gælder for betegnelser som f.eks. "Single 
Malt" og /eller "Highland" for Scotch Whisky.

Med det nye litra c gives der tilladelse til at anvende geografiske betegnelser (f.eks. "Orkney" 
eller "Dufftown" i forbindelse med Scotch Whisky) sammen med spiritusbetegnelser 
omhandlet i bilag II, forudsat at disse angivelser ikke formelt er registreret som geografiske 
betegnelser i bilag III, og at de ikke vildleder forbrugerne.
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Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 150
Artikel 7, stk. 8

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

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

Or. en

Begrundelse

Ved ingen af de øvrige henvisninger til direktiv 2000/13/EF (artikel 6, artikel 8, stk. 1, artikel 
9, stk. 3, og artikel 29, litra d) kræves der eksplicit overensstemmelse med de nationale 
gennemførelsesbestemmelser. For at gøre teksten homogen og for at undgå forvirring bør der 
i artikel 7, stk. 8, kun henvises direkte til direktiv 2000/13/EF.  

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 151
Artikel 8, stk. 1

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

1. Anvendelse af en varebetegnelse, som er 
nævnt i kategori 1-45 i bilag II, eller en 
geografisk betegnelse som nævnt i bilag III 
eller en hentydning hertil i et sammensat 
udtryk eller ved præsentationen af en 
fødevare er kun tilladt, hvis 100 % af
alkoholen stammer fra den i det 
sammensatte udtryk nævnte spiritus.
Sådanne sammensatte udtryk skal være et 
supplement til varebetegnelsen.
Anvendelse af sådanne sammensatte udtryk 
er forbudt, når spiritus er blevet fortyndet 
med vand, således at alkoholindholdet 
ligger under minimumsindholdet i 
definitionen for den pågældende spiritus.  

Or. en

Begrundelse

Indholdet af dette ændringsforslag er identisk med ordførerens ændringsforslag nr. 70 bortset 
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fra det sidste punktum i første afsnit, som slår fast, at sammensatte udtryk skal være et 
supplement til varebetegnelsen (og ikke anvendes i stedet for varebetegnelsen). Dette er i tråd 
med de gældende bestemmelser i forordning nr. 1576/89. 

Ændringsforslag af Pilar Ayuso.

Ændringsforslag 152
Artikel 8, stk. 1

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

1. Anvendelse af en varebetegnelse som  
nævnt i kategori A eller B i bilag II eller en 
geografisk betegnelse som nævnt i bilag III i 
et sammensat udtryk eller en hentydning til 
en af disse i forbindelse med en fødevare er 
kun tilladt, hvis fødevaren indeholder den 
nævnte spiritus, og hvis 100 % af alkoholen
stammer fra den i det sammensatte udtryk 
nævnte spiritus.

Anvendelse af sådanne sammensatte udtryk 
er forbudt, når spiritus er blevet fortyndet 
med vand, således at alkoholindholdet 
ligger under minimumsindholdet i 
definitionen for den pågældende spiritus.

Or. en

Begrundelse

En bredere formulering er nødvendig for at undgå misbrug med hensyn til spiritusens 
artsbetegnelse og dens geografiske betegnelse, ikke blot hvad angår andre former for spiritus, 
men også hvad angår fødevarer. 

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 153
Artikel 8, stk. 1

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

1. Anvendelse af en varebetegnelse som  
nævnt i kategori A eller B i bilag II eller en 
geografisk betegnelse som nævnt i bilag III i 
et sammensat udtryk eller en hentydning til 
en af disse i forbindelse med en fødevare er 
kun tilladt, hvis fødevaren indeholder den 
nævnte spiritus, og hvis 100 % af alkoholen
stammer fra den i det sammensatte udtryk 
nævnte spiritus.
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Anvendelse af sådanne sammensatte udtryk 
er forbudt, når spiritus er blevet fortyndet 
med vand, således at alkoholindholdet 
ligger under minimumsindholdet i 
definitionen for den pågældende spiritus.

Or. en

Begrundelse

Der bør tilstræbes en bredere formulering, hvilket vil beskytte spiritusens artsbetegnelse eller 
dens geografiske betegnelse mod misbrug, ikke blot i forhold til andre former for spiritus, 
men også i forhold til andre fødevarer (f.eks. "rum biscuits", "Cognac sauce").

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 154
Artikel 8, stk. 3

3. Uanset stk. 1 og for at tage hensyn til 
traditionelle produktionsmetoder kan de 
sammensatte udtryk i punkt 31, litra d), i 
bilag II anvendes ved præsentation af likør, 
der er fremstillet i EF, på de deri beskrevne 
betingelser.

3. Alt efter forholdene på tidspunktet for 
nærværende forordnings ikrafttrædelse
kan de sammensatte udtryk i punkt 31, 
litra d), i bilag II dog anvendes ved 
præsentation af likør, der er fremstillet i EF,
på de deri beskrevne betingelser.

Or. es

Begrundelse

De omtalte sammensatte udtryk, der indeholder ordet "brandy", kan ikke betragtes som 
traditionelle betegnelser, og som følge af deres særlige karakter bør formuleringen i artikel 
7b, stk. 2, i den gældende forordning (EØF) nr. 1014/90 benyttes her.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 155
Artikel 9, stk. 1, indledning

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

1. Varebetegnelsen "spiritus" skal stå klart 
og tydeligt på et fremtrædende sted på 
etiketten, hvis en spiritus, der er nævnt i 
kategori 1-12 i bilag II, blandes med:
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt som følge af udeladelsen af de tre kategorier i artikel 3.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 156
Artikel 9, stk. 2

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

2. Stk. 1 gælder ikke for betegnelse, 
præsentation eller mærkning af blandinger, 
der er nævnt i det stykke, hvis de svarer til 
en af definitionerne i kategori 1-45 i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt som følge af udeladelsen af de tre kategorier i artikel 3.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 157
Artikel 9, stk. 3

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

3.  Der må ved betegnelsen, præsentationen 
eller mærkningen af de produkter, der 
fremkommer ved de blandinger, som er 
nævnt i stk. 1, kun anvendes et eller flere af 
de udtryk, som er anført i kategori 1-45 i 
bilag II, hvis udtrykket ikke udgør en del af 
varebetegnelsen, men blot er anført i det 
samme synsfelt i listen over alle 
alkoholingredienser i blandingen efter 
udtrykket "blandet spiritus".
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Or. en

Begrundelse

Udeladelsen af "medmindre andet gælder...." sikrer, at denne forordnings mere specifikke 
bestemmelser fortsat går forud for og ikke undermineres af de mere generelle regler om 
mærkning i direktiv 2000/13/EC. 

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 158
Artikel 10, stk. 1

1. Hvis det ved betegnelsen, præsentationen 
eller mærkningen af spiritus anføres, hvilke 
råvarer der er anvendt til at fremstille 
landbrugsethanolen, skal de forskellige 
former for landbrugsalkohol angives i 
faldende orden efter, hvor store mængder 
der er anvendt.

1. Hvis det ved betegnelsen, præsentationen 
eller mærkningen af spiritus anføres, hvilke 
råvarer der er anvendt til at fremstille 
landbrugsethanolen eller -destillatet, skal de 
forskellige former for landbrugsethanol 
eller -destillat angives i faldende orden efter, 
hvor store mængder der er anvendt.

Or. pl

Begrundelse

Hvis det ved betegnelsen, præsentationen eller mærkningen af spiritus anføres, hvilke råvarer 
der er anvendt til at fremstille drikkevaren, kan råvaren være enten en landbrugsethanol eller 
et landbrugsdestillat. Et krav om også at medtage denne betegnelse vil give forbrugerne 
yderligere oplysninger. Desuden vil det ikke betyde nogen diskriminering af specifik spiritus, 
således som det ville være tilfældet ved et krav om angivelse af råvarerne blot for de 
drikkevarer, der er fremstillet af ethanol.

Ændringsforslag af Linda McAvan.

Ændringsforslag 159
Artikel 10, stk. 2

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

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

Or. en
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Begrundelse

Forslagets formulering kan give det indtryk, at udtrykket ”blend” afviger fra ”blended” eller 
”blending”, selv om de i virkeligheden alle refererer til samme proces. 

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 160
Artikel 10, stk. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Den reviderede formulering i ændringsforslaget skal sikre, at produktet er blevet ældet under 
behørig kontrol for at underbygge en eventuel angivelse af alder/ældningstid, hvilket er i tråd 
med den eksisterende lovgivning.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 161
Artikel 10, stk. 3

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

3. Medmindre andet bestemmes må en 
ældningstid kun angives, når den vedrører 
den mindst modnede af 
alkoholbestanddelene, og såfremt produktet 
er ældet under afgiftsmyndighedernes 
kontrol eller under en kontrol, som 
frembyder tilsvarende garantier.

Or. es
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Begrundelse

Status quo bør bibeholdes. Den nuværende formulering tager ikke hensyn til 
ældningsmetoderne for brandy de Jerez ("criaderas y soleras"-metoden).

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Ændringsforslag 162
Artikel 10, stk. 3

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

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

Or. nl

Begrundelse

"Antydes" er for vagt og uklart og vigtigt i forbindelse med f.eks. "oude" eller "jonge" 
jenever.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 163
Artikel 10, stk. 3

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

3. Angives eller antydes der en ældningstid 
eller alder ved betegnelsen, præsentationen 
eller mærkningen af spiritus, skal den 
vedrøre den mindst modnede af 
alkoholbestanddelene, såfremt produktet er 
ældet under afgiftsmyndighedernes kontrol 
eller under en kontrol, som frembyder 
tilsvarende garantier, uden at dette dog 
berører de særlige bestemmelser, der måtte 
være gældende i henhold til de enkelte 
medlemsstaters nationale lovgivning for 
produkter fremstillet på deres eget 
territorium efter traditionelle metoder.
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Or. es

Begrundelse

I denne artikel tages der ikke hensyn til de særlige karakteristika ved visse traditionelle 
ældningsmetoder, f.eks. "criaderas y soleras"-metoden, der anvendes ved fremstilling af 
brandy de Jerez.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 164
Artikel 10, stk. 3 a (nyt)

3a.  Stk. 3 finder ikke anvendelse på 
betegnelser, præsentationer eller 
etiketteringer, der har til formål, at der 
foretages en sondring mellem 
produktionsmetoder.

Or. nl

Begrundelse

Når det f.eks. gælder oude og jonge jenever (medtaget i bilag III, sektion B, punkt 17), 
vedrører ordene "oud" og "jong" ikke produktets alder, men er en angivelse af den anvendte 
produktionsmetode. 

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 165
Artikel 13, stk. 1a (nyt)

1a. Som oprindelsesbetegnelser betragtes 
ligeledes visse traditionelle geografiske 
eller ikke-geografiske betegnelser, som 
beskriver et landbrugsprodukt eller en 
fødevare med oprindelse i et område eller 
en bestemt lokalitet, og hvis kvalitet og 
kendetegn hovedsagelig eller udelukkende 
kan tilskrives det geografiske miljø forstået 
som såvel de pågældende naturlige som 
menneskelige faktorer, samt hvis 
produktion, fremstilling og forarbejdning 
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finder sted i et afgrænset geografisk 
område.

Or. el

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 166
Artikel 14, stk. 1, litra a

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

a) enhver direkte eller indirekte kommerciel 
brug af geografisk betegnelse i forbindelse 
med enhver type spiritus, der ikke er 
omfattet af relevante nationale eller 
regionale bestemmelser eller det i artikel 15 
omhandlede tekniske dossier, eller i 
forbindelse med ethvert andet produkt, for 
så vidt anvendelse af den registrerede 
geografiske betegnelse indebærer udnyttelse 
af betegnelsens ry

Or. en

Begrundelse

Med ændringsforslaget præciseres den oprindelige formulering ved at sikre:
a) at geografiske betegnelser beskyttes mod brug i forbindelse med andre former for spiritus 
(end dem der med rette produceres under de pågældende geografiske betegnelser), og i 
forbindelse med andre tilsvarende produkter.
b) at den geografiske betegnelse er beskyttet af enten nationale eller regionale bestemmelser, 
eller det tekniske dossier.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 167
Artikel 14, stk. 2 a (nyt)

2a. Spiritus med en geografisk betegnelse, 
der er opført i bilag III, skal overholde 
specifikationerne for produktion, 
mærkning og præsentation og de øvrige 
specifikationer i det tekniske dossier, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 2, og/eller 
nationale eller regionale bestemmelser.
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Or. en

Begrundelse

Spiritus med en beskyttet geografisk betegnelse bør kun godkendes til salg, hvis den er i 
overensstemmelse med indholdet af det tekniske dossier og/eller nationale og/eller regionale 
bestemmelser. Dette skal sikre en ensartet håndhævelse af alle mærknings-, produktions- og 
præsentationsbestemmelser i hele EU.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 168
Artikel 14, stk. 3, afsnit 1

3. Hvis der i god tro er ansøgt om eller 
registreret et varemærke, eller hvis der er 
erhvervet rettigheder til et varemærke ved 
anvendelse i god tro enten før den 1. januar 
1996, eller før den geografiske betegnelse 
blev beskyttet i oprindelseslandet, 
indskrænker denne forordning ikke 
berettigelsen til registrering af et varemærke 
eller gyldigheden af registreringen af et 
varemærke eller retten til at anvende et 
varemærke, selv om varemærket er identisk 
med eller ligner en geografisk betegnelse, 
som er beskyttet i henhold til denne 
forordning.

3. Hvis der i god tro er ansøgt om eller 
registreret et varemærke, eller hvis der er 
erhvervet rettigheder til et varemærke ved 
anvendelse i god tro enten før den 1. juni 
1989, eller før den geografiske betegnelse 
blev beskyttet i oprindelseslandet, 
indskrænker denne forordning ikke 
berettigelsen til registrering af et varemærke 
eller gyldigheden af registreringen af et 
varemærke eller retten til at anvende et 
varemærke, selv om varemærket er identisk 
med eller ligner en geografisk betegnelse, 
som er beskyttet i henhold til denne 
forordning.

Or. it

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt at henvise til datoen for ikrafttrædelse af forordning (EØF) nr. 
1576/89 end datoen for undertegnelse af TRIPS-aftalerne. Der bør gælde bestemmelser, som 
ikke giver plads for eventuelle registreringer, bemærkninger eller navne, der kan bringe de 
oprindelige varemærker og betegnelser, som Europa undertiden glemmer at forsvare, i fare. 

Ændringsforslag af Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Ændringsforslag 169
Artikel 14, stk. 3, afsnit 1

3. Hvis der i god tro er ansøgt om eller 
registreret et varemærke, eller hvis der er 

3. Hvis der i god tro er ansøgt om eller 
registreret et varemærke, eller hvis der er 
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erhvervet rettigheder til et varemærke ved 
anvendelse i god tro enten før den 1. januar 
1996, eller før den geografiske betegnelse 
blev beskyttet i oprindelseslandet, 
indskrænker denne forordning ikke 
berettigelsen til registrering af et varemærke 
eller gyldigheden af registreringen af et 
varemærke eller retten til at anvende et 
varemærke, selv om varemærket er identisk 
med eller ligner en geografisk betegnelse, 
som er beskyttet i henhold til denne 
forordning.

erhvervet rettigheder til et varemærke ved 
anvendelse i god tro enten før den 1. juni 
1989, eller før den geografiske betegnelse 
blev beskyttet i oprindelseslandet, 
indskrænker denne forordning ikke 
berettigelsen til registrering af et varemærke 
eller gyldigheden af registreringen af et 
varemærke eller retten til at anvende et 
varemærke, selv om varemærket er identisk 
med eller ligner en geografisk betegnelse, 
som er beskyttet i henhold til denne 
forordning.

Or. it

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med denne bestemmelses gyldighed henvises 
til datoen for ikrafttrædelse af forordning (EØF) nr. 1576/89 og ikke til datoen for 
undertegnelse af TRIPS-aftalerne i WTO-regi. Der bør indføres hermed forbundne 
bestemmelser, som ikke giver plads for eventuelle registreringer af bemærkninger eller navne, 
der kan bringe de oprindelige varemærker og betegnelser i fare. 

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Sergio Berlato og Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 170
Artikel 14, stk. 3, afsnit 1

3. Hvis der i god tro er ansøgt om eller 
registreret et varemærke, eller hvis der er 
erhvervet rettigheder til et varemærke ved 
anvendelse i god tro enten før den 1. januar 
1996, eller før den geografiske betegnelse 
blev beskyttet i oprindelseslandet, 
indskrænker denne forordning ikke 
berettigelsen til registrering af et varemærke 
eller gyldigheden af registreringen af et 
varemærke eller retten til at anvende et 
varemærke, selv om varemærket er identisk 
med eller ligner en geografisk betegnelse, 
som er beskyttet i henhold til denne 
forordning.

3. Hvis der i god tro er ansøgt om eller 
registreret et varemærke, eller hvis der er 
erhvervet rettigheder til et varemærke ved 
anvendelse i god tro enten før den 1. juni 
1989, eller før den geografiske betegnelse 
blev beskyttet i oprindelseslandet, 
indskrænker denne forordning ikke 
berettigelsen til registrering af et varemærke 
eller gyldigheden af registreringen af et 
varemærke eller retten til at anvende et 
varemærke, selv om varemærket er identisk 
med eller ligner en geografisk betegnelse, 
som er beskyttet i henhold til denne 
forordning.

Or. it
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Begrundelse

Der bør i forbindelse med denne bestemmelses gyldighed henvises til datoen for 
ikrafttrædelse af forordning (EØF) nr. 1576/89 og ikke til datoen for undertegnelse af TRIPS-
aftalerne i WTO-regi.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 171
Artikel 14, stk. 3

Hvis der i god tro er ansøgt om eller 
registreret et varemærke, eller hvis der er 
erhvervet rettigheder til et varemærke ved 
anvendelse i god tro enten før den 1. januar 
1996, eller før den geografiske betegnelse 
blev beskyttet i oprindelseslandet, 
indskrænker denne forordning ikke 
berettigelsen til registrering af et 
varemærke eller gyldigheden af 
registreringen af et varemærke eller retten 
til at anvende et varemærke, selv om 
varemærket er identisk med eller ligner en 
geografisk betegnelse, som er beskyttet i 
henhold til denne forordning.

udgår

Dette stykke er ikke til hinder for, at 
indehaveren af retten til en geografisk 
betegnelse kan anvende den i 
overensstemmelse med god 
markedsføringsskik, jf. artikel 6, stk. 1, litra 
b), i Rådets direktiv 89/104/EØF og artikel 
12, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 
40/94

Or. el

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 172
Artikel 15, stk. 1, afsnit 1

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

betegnelse i bilag III forelægges for 
Kommissionen på et af EF's officielle sprog 
eller vedlægges en oversættelse til et af EF's 
officielle sprog. Sådanne ansøgninger 
begrundes behørigt af medlemsstaten og 
omfatter et teknisk dossier med de 
specifikationer, som spiritussen skal 
overholde. Hovedelementerne i 
specifikationerne i det tekniske dossier, der 
er omhandlet i stk. 2, offentliggøres i C-
udgaven af Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

I den nye tekst gøres det klart, at ansøgninger om geografiske betegnelser skal begrundes af 
oprindelsesmedlemsstaten. Denne tilgang er også i overensstemmelse med den tilgang, der 
anvendes, når det gælder geografiske betegnelser for vine.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 173
Artikel 15, stk. 2, litra b

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

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

Or. en

Begrundelse

I lighed med ordførerens ændringsforslag 80 indebærer dette ændringsforslag, at 
henvisningen til "mikrobiologiske" egenskaber udgår, eftersom de ikke er relevante for 
beskrivelsen af en spiritus.

Desuden gøres det klart, at det kun er de specifikationer, der er relevante for den geografiske 
betegnelse, der skal medtages og ikke alle elementer i denne liste.

(Resten af ændringsforslagets begrundelse vedrører ikke den danske tekst.)
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Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 174
Artikel 15, stk. 2, litra f

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

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

Or. en

Begrundelse

Da visse former for spiritus også er omfattet af lovgivning på regionalt plan, bør dette også 
nævnes.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 175
Artikel 15, stk. 2, litra f

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

f) eventuelle krav, der er nedfældet i EF-
bestemmelser og/eller fastsat af den 
kompetente nationale eller regionale 
myndighed. For at garantere kvaliteten og 
sikre oprindelse eller kontrol kan disse 
bestemmelser om nødvendigt omfatte et 
krav om, at en spiritus, der er berettiget til 
en geografisk betegnelse, skal aftappes og 
mærkes, med henblik på salg til den 
endelige forbruger, i det land eller den 
region eller på det sted, hvor spiritussen er 
fremstillet

Or. en

Begrundelse

I forslaget (artikel 13) erkendes det, at kvaliteten af spirituosa med geografisk betegnelse er 
uløseligt forbundet med deres oprindelse. For visse former for spiritus og kvalitetsvine er 
aftapning på produktionsstedet allerede obligatorisk, og forordning nr. 510/2006 indeholder 
en bestemmelse, der gør det muligt at stille sådanne krav, når det gælder visse fødevarer med 
beskyttede geografiske betegnelser eller beskyttede oprindelsesbetegnelser.  
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Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 176
Artikel 15, stk. 2, afsnit 1 a (nyt) 

Medlemsstaterne kan også kræve, at der for 
spiritus fremstillet på deres område, som er 
anført i bilag III og udføres, fastlægges en 
ordning med ægthedsdokumenter.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne kan bibeholde deres egne ordninger med ægthedsdokumenter, når det 
gælder udførsler af spiritus med geografisk betegnelse, jf. artikel 10, stk. 2, i forordning nr. 
1576/89. Det er vigtigt at opretholde en sådan bestemmelse, da disse nationale ordninger 
med ægthedsdokumenter spiller en central rolle med hensyn til at hindre svig og 
efterligninger.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 177
Artikel 18

Spiritus, der eksporteres fra EF, skal være i 
overensstemmelse med denne forordning, 
medmindre der er vedtaget 
undtagelsesbestemmelser efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, på grundlag af 
velbegrundede ansøgninger.

Spiritus, der eksporteres fra EF, skal være i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Hvis det kræves i medfør af lovgivningen i 
det importerende tredjeland, kan der i 
undtagelsestilfælde indrømmes en 
undtagelse fra bestemmelserne i bilag I og 
II efter proceduren i artikel 19, stk. 2, på 
grundlag af velbegrundede ansøgninger.

Or. en

Begrundelse

For at spiritus fremstillet i EU skal kunne bevare sin kvalitet og sit omdømme på 
verdensmarkedet er det meget vigtigt, at spiritus, der eksporteres fra EU, er i 
overensstemmelse med denne forordning. I undtagelsestilfælde bør der dog være mulighed for 
at indrømme undtagelser, hvis dette sker for at opfylde lovkrav i tredjelande.
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Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Sergio Berlato og Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 178
Artikel 19, stk. 1

1. Kommissionen bistås af 
Forvaltningskomitéen for Spiritus, i det 
følgende benævnt "komitéen".

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

Or. it

Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende spiritus omfatter ikke i øjeblikket markedsmekanismer af den 
type, der ses for andre fællesmarkeders vedkommende. Ordet "forskriftsudvalg" forekommer 
derfor mere hensigtsmæssigt end "forvaltningskomité". Inden for rammerne af 
udvalgsproceduren råder et forskriftsudvalg desuden over en mekanisme med et blokerende 
mindretal, som styrker medlemsstaternes beføjelser.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 179
Artikel 19, stk. 1 og 2

1. Kommissionen bistås af 
Forvaltningskomitéen for Spiritus, i det 
følgende benævnt "komitéen".

1. Kommissionen bistås af 
Forskriftskomitéen for Spiritus, i det 
følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.

Det tidsrum, der nævnes i artikel 4, stk. 3, i 
afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til en 
måned.

Det tidsrum, der nævnes i artikel 5, stk. 6, i 
afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre 
måneder.

Or. pl

Begrundelse

Kommissionen foreslår at anvende en forvaltningskomité, selv om det med denne forordning 
ikke tilsigtes at sikre, at markedsordningen fungerer korrekt. Spirituskomitéen har til opgave 
at tilpasse og ajourføre lovgivningen. Derfor forekommer en forskriftskomité at være mere 
hensigtsmæssig.
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Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Sergio Berlato og Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 180
Artikel 19, stk. 2, afsnit 1

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.

Or. it

Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende spiritus omfatter ikke i øjeblikket markedsmekanismer af den 
type, der ses for andre fællesmarkeders vedkommende. Ordet "forskriftsudvalg" forekommer 
derfor mere hensigtsmæssigt end "forvaltningskomité". Inden for rammerne af 
udvalgsproceduren råder et forskriftsudvalg desuden over en mekanisme med et blokerende 
mindretal, som styrker medlemsstaternes beføjelser.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 181
Artikel 20

Bilagene kan ændres efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2.

Bilag I og III kan ændres efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2.

Or. pl

Begrundelse

Ændringer i definitionerne på de forskellige typer spiritus er af så afgørende betydning for 
forordningen, at sådanne kun bør kunne foretages af Europa-Parlamentet og Rådet i 
fællesskab efter den fælles beslutningsprocedure og ikke af en komité, således som 
Kommissionen foreslår.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 182
Artikel 22, litra a

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

a) for at lette overgangen fra forordning 
(EØF) nr. 1576/89 til denne forordning, 
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inden for en periode på højst to år

Or. es

Begrundelse

Det vil være formålstjenligt at fastsætte en maksimal tidsfrist for, hvor længe der kan 
vedtages overgangsordninger, for at undgå en forlængelse af uønskede situationer på 
ubestemt tid.  En periode på to år svarer til den frist, der i sin tid blev fastsat for forordning 
(EØF) nr. 1576/89.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Ændringsforslag 183
Artikel 22, litra c

c) for at fravige nogle af denne forordnings 
bestemmelser i velbegrundede tilfælde.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Der, hvor udvalgsproceduren kan anvendes ved fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser 
og eventuelle overgangsbestemmelser, er det ved fravigelse af selve forordningen eller dennes 
ophævelse nødvendigt med parlamentarisk kontrol.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 184
Bilag I, punkt 1 a (nyt)

1a) Afrunding af smagen eller forfinelse:
Traditionel anvendelse af produkter nævnt 
i dette bilags punkt 1 om sødning i en 
mængde på højst 2 % med henblik på at 
give spiritus dens endelige karakteristiske 
egenskab, medmindre andet gælder ifølge 
særlig lovgivning, som en medlemsstat har 
vedtaget, inden forordning (EØF) nr. 
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1576/89 trådte i kraft.

Or. fr

Begrundelse

Der er behov for denne definition af, hvad der forstås ved at forfine produktet i dets endelige 
produktionscyklus, for at bevare de traditionelle produktionsmetoder for alle former for 
spiritus.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 185
Bilag I, punkt 8 a (nyt)

8a) Afrunding af den endelige smag:

Ved afrunding af den endelige smag forstås 
traditionel anvendelse af produkter nævnt i 
dette bilags punkt 1 i de mængder, der i 
bilag II er angivet herfor for de enkelte 
former for spiritus, med henblik på at opnå 
en karakteristisk endelig smag.

Or. pl

Begrundelse

Afrunding af den endelige smag er en traditionelt anvendt metode ved produktion af bestemte 
former for spiritus. Der skal skelnes mellem afrunding af den endelige smag og sødning. 
Teknikken anvendes traditionelt ved produktion af spiritus som vinbrændevin, brandy og 
vodka. 

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 186
Bilag I, punkt 13

13. Ved betegnelse forstås de udtryk, der 
anvendes i mærkningen, på 
transportdokumenter, der ledsager en 
spiritus, på handelsdokumenter, navnlig 

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

Or. en

Begrundelse

For at forhindre smuthuller grundet dobbelttydighed bør begrebet ”betegnelse” defineres så 
bredt som muligt, således at det såvel omfatter udtryk, der anvendes ved mærkning, som 
udtryk i tilknytning til pakning og præsentation. (Bemærk: I henhold til bilag I, nr. 15, 
omfatter begrebet ”præsentation” også reklamer og salgsfremstød.)

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 187
Bilag I, punkt 16

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

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

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør det klart fastslås, at indpakning ikke blot til 
transportbrug, men også med henblik på salg, er omfattet.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 188
Bilag II, kategori A, overskrift

Kategori A: Spiritus  Spiritus    

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til kategori A i overskriften til kategori 1-12 udgår. Der er tale om en 
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konsekvensændring som følge af udeladelsen af de tre kategorier i artikel 3. 

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Jean-Claude Fruteau

Ændringsforslag 189
Bilag II, kategori A, punkt 1

1. Rom 1. Rom

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

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

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

2) spiritus, der udelukkende er fremstillet 
ved alkoholgæring og ved destillation af saft 
af sukkerrør, og som har roms 
karakteristiske aromatiske egenskaber og et 
indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl 
alkohol (100 % vol) eller derover. Denne 
brændevin kan markedsføres med udtrykket 
"agricole" føjet til betegnelsen "rhum" 
sammen med en af de geografiske 
betegnelser for de franske oversøiske 
departementer som nævnt under kategori 1 
i bilag III.

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

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

c) Rom må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

c) Rom må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol, hvad enten denne er 
fortyndet eller ej eller uanset blandingen er 
tilsat landbrugsdestillat.

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

d) Rom må ikke være aromatiseret.

da) Rom må ikke indeholde karamel, 
medmindre formålet er at justere 
farvningen af lagrede og/eller forfinede 
produkter.
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e) De geografiske betegnelser, der er nævnt i 
punkt 1 i bilag III, kan suppleres med 
udtrykket "traditionnel", når rommen er 
fremstillet ved destillation til under 80 % vol
efter alkoholgæring af råvarer, der kan 
omdannes til alkohol og udelukkende har 
oprindelse på det pågældende 
produktionssted. Den skal have et indhold af 
flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % 
vol) eller derover og må ikke være sødet 
eller aromatiseret. Anvendelsen af 
udtrykket "traditionnel" udelukker ikke 
muligheden for at anvende udtryk som "issu 
de la production du sucre" eller "agricole", 
som kan føjes til betegnelsen "rhum".

e) De geografiske betegnelser, der er nævnt 
under kategori 1 i bilag III, kan suppleres 
med udtrykket "traditionnel", når rommen er 
fremstillet ved destillation til under 90 % vol
efter alkoholgæring af råvarer, der kan 
omdannes til alkohol og udelukkende har 
oprindelse på det pågældende 
produktionssted. Denne rom skal have et 
indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl 
alkohol (100 % vol) eller derover og må ikke 
være sødet. Anvendelsen af udtrykket 
"traditionnel" udelukker ikke muligheden for 
at anvende udtryk som "issu de la production 
du sucre" eller "agricole", som kan føjes til 
varebetegnelsen "rhum" og til de 
geografiske betegnelser.

Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at 
udtrykket "traditionnel" anvendes om 
produkter, der ikke er omfattet af denne 
bestemmelse, i henhold til de særlige 
kriterier, der gælder for dem.

Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at 
udtrykket "traditionnel" anvendes om 
produkter, der ikke er omfattet af denne 
bestemmelse, i henhold til de særlige 
kriterier, der gælder for dem.

Or. fr

Begrundelse

Man bør fortsat beskytte betegnelserne "rhum agricole" og "rhum traditionnel", som giver 
forbrugerne mulighed for at nemt at finde frem til kvalitetsprodukter. For at garantere et 
produkt af høj kvalitet må der endvidere tages afstand fra generelt at tillade, at der tilsættes 
ethanol eller aroma, uanset om det sker ved hjælp af naturlige aromastoffer eller tilsvarende 
stoffer.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 190
Bilag II, kategori A, punkt 1, litra a, nr. 2

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

2) spiritus, der udelukkende er fremstillet 
ved alkoholgæring og destillation af saft af 
sukkerrør, og som har roms karakteristiske 
aromatiske egenskaber og et indhold af 
flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % 
vol) eller derover. Denne brændevin kan 
markedsføres med udtrykket "agricole" 
føjet til betegnelsen "rhum" sammen med 
en af de geografiske betegnelser for de 
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franske oversøiske departementer som 
nævnt under kategori 1 i bilag III.

Or. fr

Begrundelse

Man bør fortsat beskytte betegnelserne "rhum agricole" og "rhum traditionnel", som giver 
forbrugerne mulighed for at nemt at finde frem til kvalitetsprodukter.

Ændringsforslag af Giuseppe Castiglione og Amalia Sartori

Ændringsforslag 191
Bilag II, Kategori A, punkt 1, litra d

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

d) Rom må ikke tilsættes aromastoffer og 
aromapræparater bortset fra 
"smagsforstærkere".

Or. it

Begrundelse

Ligesom brandy "forbedres" rom på træfade i en periode på mellem seks måneder og tre år 
og i endnu længere tid for modnet roms vedkommende. Denne fremgangsmåde giver en 
ensartet smag takket være rommens lagring på træfade. Det bør være tilladt at tilsætte 
"smagsforstærkere", dvs. naturlige aromastoffer udvundet af træ. Selv om sådanne 
"smagsforstærkere" ikke giver rommen nogen fremherskende smag, gør de det muligt at give 
den mere ensartede organoleptiske egenskaber. 

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 192
Bilag II, kategori A, punkt 5, litra d

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

d) Brandy eller Weinbrand må ikke være 
aromatiseret. Dette udelukker ikke 
traditionelle produktionsmetoder.
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Or. en

Begrundelse

Det er en urgammel metode at tilsætte aromastoffer for at afrunde de traditionelle 
organoleptiske egenskaber ved brandy eller Weinbrand. Disse traditionelle 
produktionsmetoder bør ikke drages i tvivl. 

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 193
Bilag II, kategori A, punkt 1, litra d a (nyt)

da) Rom må ikke indeholde karamel, 
medmindre formålet er at justere 
farvningen af lagrede og/eller forfinede 
produkter.

Or. fr

Begrundelse

Man bør fortsat beskytte betegnelserne "rhum agricole" og "rhum traditionnel", som giver 
forbrugerne mulighed for at nemt at finde frem til kvalitetsprodukter. For at garantere et 
produkt af høj kvalitet må der endvidere tages afstand fra generelt at tillade, at der tilsættes 
ethanol eller aroma, uanset om det sker ved hjælp af naturlige aromastoffer eller tilsvarende 
stoffer.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 194
Bilag II, kategori A, punkt 1, litra e, afsnit 1

e) De geografiske betegnelser, der er nævnt i 
punkt 1 i bilag III, kan suppleres med 
udtrykket "traditionnel", når rommen er 
fremstillet ved destillation til under 80 % vol
efter alkoholgæring af råvarer, der kan 
omdannes til alkohol og udelukkende har 
oprindelse på det pågældende 
produktionssted. Den skal have et indhold af 
flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % 
vol) eller derover og må ikke være sødet 
eller aromatiseret. Anvendelsen af 
udtrykket "traditionnel" udelukker ikke 

e) De geografiske betegnelser, der er nævnt 
under kategori 1 i bilag III, kan suppleres 
med udtrykket "traditionnel", når rommen er 
fremstillet ved destillation til under 90 % vol
efter alkoholgæring af råvarer, der kan 
omdannes til alkohol og udelukkende har 
oprindelse på det pågældende 
produktionssted. Denne rom skal have et 
indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl 
alkohol (100 % vol) eller derover og må ikke 
være sødet. Anvendelsen af udtrykket 
"traditionnel" udelukker ikke muligheden for 
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muligheden for at anvende udtryk som "issu 
de la production du sucre" eller "agricole", 
som kan føjes til betegnelsen "rhum".

at anvende udtryk som "issu de la production 
du sucre" eller "agricole", som kan føjes til 
varebetegnelsen "rhum" og til de 
geografiske betegnelser.

Or. fr

Begrundelse

Man bør fortsat beskytte betegnelserne "rhum agricole" og "rhum traditionnel", som giver 
forbrugerne mulighed for at nemt at finde frem til kvalitetsprodukter. For at garantere et 
produkt af høj kvalitet må der endvidere tages afstand fra generelt at tillade, at der tilsættes 
ethanol eller aroma, uanset om det sker ved hjælp af naturlige aromastoffer eller tilsvarende 
stoffer.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 195
Bilag II, kategori A, punkt 2, litra c

c) Whisky eller whiskey må ikke indeholde 
tilsat landbrugsethanol.

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

Or. en

Begrundelse

Herved præciseres, at destillat ikke kan tilsættes whisky i overensstemmelse med de gældende 
bestemmelser i forordning nr. 1576/89 og nr. 1014/90.  

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 196
Bilag II, kategori A, punkt 2, litra d

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

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

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget gør det klart, at whisky ikke kan "afrundes" - tilsætning af sukker for at 
afrunde smagen er ikke en traditionel metode. Det er vigtigt at fjerne disse uklarheder. 

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ændringsforslag 197
Bilag II, Kategori A, punkt 3, litra e

e) For at kornspiritus kan betegnes 
"kornbrændevin", skal den være fremstillet 
ved destillation til under 95 % vol af gæret 
mask af korn og have organoleptiske 
egenskaber, der stammer fra de anvendte 
råvarer.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 198
Bilag II, kategori A, punkt 5, litra c

c) Brandy eller Weinbrand må ikke 
indeholde tilsat landbrugsethanol.

c) Uden at det berører litra a), nr. 1), må 
Brandy eller Weinbrand ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller andre 
landbrugsdestillater.

Or. en

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 199
Bilag II, kategori A, punkt 5, litra c

c) Brandy eller Weinbrand må ikke c) Uden at det berører litra a), nr. 1), må 
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indeholde tilsat landbrugsethanol. Brandy eller Weinbrand ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller andre 
landbrugsdestillater.

Or. en

Begrundelse

Hvis alle tilladte fremstillingsmetoder for spiritus opregnes i en overordnet artikel (som 
beskrevet i det foregående ændringsforslag), ville det ikke være nødvendigt at nævne 
aromatisering i definitionen af brandy (da det ikke er forbudt, er det tilladt).

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 200
Bilag II, kategori A, punkt 5, litra d

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til litra c).

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 201
Bilag II, Kategori A, punkt 6, litra d

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

d) Ved fremstillingen af brændevin af 
presserester af druer eller marc må der kun 
anvendes naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, 
litra c), i direktiv 88/388/EØF. Den 
kombinerede destillation af marctyper i 
nærvær af frø fra de aromatiske planter 
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anis og fennikel, som er en traditionel 
fremgangsmåde i visse områder i EU, 
betragtes ikke som aromatisering.

Or. el

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 202
Bilag II, kategori A, punkt 11, litra e

e) Varebetegnelsen Hefebrand kan suppleres 
med den anvendte råvares navn.

e) Varebetegnelsen Hefebrand skal
suppleres med den anvendte råvares navn.

Or. de

Begrundelse

For at informere forbrugerne skal det fremgå, hvilke råvarer der er behandlet. 

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 203
Bilag II, kategori B, overskrift

Kategori B: Særlig spiritus  Særlig spiritus   

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til kategori B i overskriften til kategori 13-45 udgår. Der er tale om en 
konsekvensændring som følge af udeladelsen af de tre kategorier i artikel 3.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 204
Bilag II, kategori B, punkt 13, litra a, nr. 1

1) der er fremstillet ved i forholdet minimum 
100 kg frugt pr. 20 liter alkohol (100 % vol) 

1) der udelukkende er fremstillet ved i 
forholdet minimum 100 kg frugt pr. 20 liter 
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at udbløde bær og anden frugt, som fx 
hindbær, brombær, blåbær m.fl., der er 
delvis gæret eller ugæret, i landbrugsethanol, 
brændevin eller destillat efterfulgt af 
destillation,

alkohol (100 % vol) at udbløde bær og 
anden frugt, som fx hindbær, brombær, 
blåbær m.fl., der er delvis gæret eller ugæret, 
i landbrugsethanol, brændevin eller destillat 
efterfulgt af destillation,

Or. fr

Begrundelse

Ved at indføje "udelukkende" gør vi det muligt at bevare traditionen omkring disse former for 
brændevin og beskytte produktet mod farvestoffer, sødning og endda forædling.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 205
Bilag II, kategori B, punkt 16, litra a

a) Ensianbrændevin er spiritus, der er 
fremstillet på basis af et destillat af ensian, 
der selv er fremstillet ved gæring af 
ensianrødder med eller uden tilsætning af 
landbrugsethanol.

a) Ensianbrændevin er spiritus, der er 
fremstillet på basis af et destillat af ensian, 
der selv er fremstillet ved gæring af 
ensianrødder med eller uden tilsætning af 
landbrugsethanol og/eller frugtdestillat 
og/eller frugtbrændevin.

Or. de

Begrundelse

Navnlig i Alperne anvender man til fortynding af ensiandestillatet et frugtdestillat (f.eks. en 
æblebrændevin) i stedet for ethanol. På grund af ensians intensive smag træder den 
brændevin, der anvendes til fortynding, fuldstændig i baggrunden og kan ikke længere smages 
som sådan. Denne ændring er nødvendig, fordi fortynding i frugtdestillater er absolut normal 
og traditionel praksis i små brænderier. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 206
Bilag II, kategori B, punkt 16 a (nyt)

16a. Meisterwurz 
a) Meisterwurz er spiritus, der er fremstillet 
på basis af et destillat af Meisterwurz-
rødder (Peucedanum ostruthium) udblødte 
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i mask af kernefrugt, med eller uden 
tilsætning af landbrugsethanol og/eller 
frugtdestillater.
b) Meisterwurz' minimumsalkoholindhold 
udtrykt i volumen er 37,5 % vol.
c) Meisterwurz må ikke aromatiseres.

Or. de

Begrundelse

I brænderierne i Alpelandene har man fra tidernes morgen fremstillet Meisterwurz efter 
denne metode, der bør påskønnes som en traditionel metode til sikring af kvaliteten.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 207
Bilag II, kategori B, punkt 17, litra a

a) Spiritus med enebærsmag er spiritus, der 
er fremstillet ved, at landbrugsethanol 
og/eller kornbrændevin og/eller korndestillat 
aromatiseres med enebær (Juniperus 
communis).

a) Spiritus med enebærsmag er spiritus, der 
er fremstillet ved, at landbrugsethanol 
og/eller kornbrændevin og/eller korndestillat 
og/eller frugtdestillat og/eller 
frugtbrændevin aromatiseres med enebær 
(Juniperus communis).

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med spiritus med enebærsmag er det allerede tilladt at tilsætte enebær til 
landbrugsethanol og/eller kornbrændevin og/eller korndestillat. Det bør endvidere være 
tilladt også at anvende frugtdestillater. Denne ændring er nødvendig, fordi udblødning af 
enebær i frugtdestillater er absolut normal og traditionel praksis i små brænderier og det 
frembragte produkt er så stærkt domineret af enebær, at det oprindelige destillat ikke længere 
kan smages. 

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ændringsforslag 208
Bilag II, Kategori B, punkt 17, litra d

d) Spiritus med enebærsmag kan betegnes d) Spiritus med enebærsmag kan betegnes 
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"Wacholder", "ginebra" eller "genebra". "Wacholder", "Genever" eller "genebra".

Or. es

Begrundelse

Betegnelsen "ginebra" bør begrænses til den form for spiritus, der defineres i bilag II, punkt 
18, i forslaget, og hvis alkoholindhold bør ligge meget højere, på 37,5 %. I modsat fald kan 
det skabe forvirring hos de spanske forbrugere, da betegnelsen "ginebra" kun anvendes i 
Spanien og er helt identisk med betegnelsen "gin". Kommissionens forslag kunne desuden 
give anledning til illoyal konkurrence ved at give mulighed for på det spanske marked både at 
have fabrikanter af "gin", der skal respektere et alkoholindhold på 37,5 %, og fabrikanter af 
"ginebra", der skal overholde et alkoholindhold på 15%.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 209
Bilag II, kategori B, punkt 20, litra a

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

(1) der er fremstillet udelukkende af 
landbrugsethanol med et maksimumsindhold 
af methanol på højst 5 g/hl alkohol (100 % 
vol), hvis aroma udelukkende opstår ved 
gendestillation af ethanol i traditionelle 
klarepander sammen med alle de naturlige 
plantematerialer, der anvendes

(2) hvis aroma udelukkende opstår ved 
gendestillation af ethanol i traditionelle 
klarepander sammen med alle de naturlige 
plantematerialer, der anvendes
(3) hvis destillat har et alkoholindhold på 
mindst 70 % vol

(3) hvis destillat har et alkoholindhold på 
mindst 70 % vol

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

(4) hvor yderligere tilsat landbrugsethanol
skal have de egenskaber, der er anført i 
bilag I, nr. 3), dog med et methanolindhold 
på højst 5 gram pr. hl alkohol (100 % vol)

(5) der ikke indeholder tilsatte sødestoffer 
eller farvestoffer

(5) der ikke indeholder tilsatte sødestoffer i 
en højere koncentration end 0,1 gram 
sukker pr. liter af slutproduktet eller 
farvestoffer

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

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

Or. en
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Begrundelse

Her ændres rækkefølgen i forhold til Kommissionens forslag for at skabe større klarhed. 
Tilføjelsen i nr. 4) indebærer, at der kan tilsættes sukker af hensyn til ægtheden, således at 
industrien kan forhindre svig og efterligning af produkter.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone og Inese Vaidere

Ændringsforslag 210
Bilag II, punkt 29

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

a) Vodka er spiritus, der er fremstillet af 
ethanol på basis af korn, kartofler og/eller 
sukkerroemelasse:

1) der er dannet ved forgæring af 
landbrugsråvarer med gær

1) der er dannet ved forgæring af korn, 
kartofler og/eller sukkerroemelasse med 
gær

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

- der er destilleret og/eller rektificeret til et 
minimumsalkoholindhold på 96,0 % vol. 
med det formål selektivt at svække 
råvarernes og gæringsbiprodukternes 
organoleptiske egenskaber, og hvor 
maksimumsindholdet af reststoffer er i 
overensstemmelse med det, der er fastsat 
for ethanol i bilag I, dog må restindholdet 
af methanol i færdigvaren ikke overstige 30 
g/hl ren alkohol.

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

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

Maksimumsindholdet af reststoffer skal 
være i overensstemmelse med det, der er 
fastsat for ethanol i bilag I, dog må 
restindholdet af methanol i færdigvaren 
ikke overstige 10 g/hl ren alkohol.
b) Vodkas minimumsalkoholindhold udtrykt 
i volumen er 37,5 % vol.

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Vodka fremstilles traditionelt af korn, kartofler og/eller sukkerroemelasse, hvorfor det er 
meget vigtigt, at vodka beskyttes på samme måde som andre former for spiritus som f.eks. rom 
eller whisky osv. Denne definition vil bidrage til at beskyttelse af kvalitetsstandarderne for 
denne vigtige kategori af spiritus i EU. 

Ændringsforslag af Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 212
Bilag II, punkt 29, litra a, indledning og nr. 1

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

a) Vodka er spiritus, der er fremstillet af 
ethanol på basis af korn, kartofler og/eller 
sukkerroemelasse:

1) der er dannet ved forgæring af 
landbrugsråvarer med gær

1) der er dannet ved forgæring af korn, 
kartofler og/eller sukkerroemelasse med 
gær

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag II, punkt 29, af Andres Tarand og Genowefa 
Grabowska.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 213
Bilag II, punkt 29

29. Vodka 29. Vodka
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a) Vodka er spiritus, der er fremstillet af 
landbrugsethanol:

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

1) der er dannet ved forgæring af 
landbrugsråvarer med gær

1) der er dannet ved forgæring af korn, 
kartofler eller sukkerroemelasse med gær

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

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

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

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

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

Maksimumsindholdet af reststoffer skal 
være i overensstemmelse med det, der er 
fastsat for ethanol i bilag I, dog må 
restindholdet af methanol i færdigvaren ikke 
overstige 15 g/hl ren alkohol.

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

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

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

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

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

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

Or. pl

Begrundelse

Formålet med at indkredse de råvarer, der anvendes til fremstilling af vodka, til korn, 
kartofler eller sukkerroemelasse er at bevare vodkas eksisterende høje kvalitet og gode 
omdømme samt sikre, at traditionelle, århundredgamle produktionsmetoder lever videre. 
Ovennævnte definition dækker omkring 96 % af den vodka, der i øjeblikket findes på EU-
markedet.
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Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 214
Bilag II, Kategori B, punkt 29

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

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

1) der er dannet ved forgæring af 
landbrugsråvarer med gær

1) korn, kartofler og/eller melasse, eller
2) andre landbrugsråvarer,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Medmindre andet gælder ifølge direktiv 
2000/13/EF, skal der ved betegnelsen, 
præsentationen og mærkningen af vodka, 
der er fremstillet af andre råmaterialer end 
korn, kartofler og melasse, i det samme 
synsfelt som varebetegnelsen anføres 
"destilleret af.…" efterfulgt af de råvarer, 
som er anvendt til fremstilling af 
landbrugsethanolen. Mærkningen sker i 
overensstemmelse med direktiv 
2000/13/EF. Bogstaverne må højst være 
halvt så store og skal være mindst en 
tredjedel så store som de bogstaver, 
varebetegnelsen er skrevet med.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag skal erstatte ordførerens ændringsforslag 40 og falder i 2 dele.

For det første opstiller det en klar skelnen mellem vodka fremstillet af korn, kartofler, 
sukkerroer eller sukkerrør og vodka fremstillet af andre råmaterialer. Dette ændringsforslag 
medtager sukkerrør på listen over råmaterialer i litra a, nr. 1, fordi det ville være i strid med 
WTO's regler ikke at gøre det.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 215
Bilag II, Kategori B, punkt 29

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

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

1) der er dannet ved forgæring af 
landbrugsråvarer med gær

1) korn, kartofler og/eller melasse, eller
2) andre landbrugsråvarer,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Medmindre andet gælder ifølge direktiv 
2000/13/EF, skal der ved betegnelsen, 
præsentationen eller mærkningen af vodka i 
det samme synsfelt som varebetegnelsen 
anføres de råvarer, som er anvendt til 

d) Medmindre andet gælder ifølge direktiv 
2000/13/EF, skal der ved betegnelsen, 
præsentationen og mærkningen af vodka, 
der er fremstillet af andre råmaterialer end 
korn, kartofler og melasse, i det samme 
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fremstilling af landbrugsethanolen. 
Bogstaverne må højst være halvt så store og 
skal være mindst en tredjedel så store som 
de bogstaver, varebetegnelsen er skrevet 
med.

synsfelt som varebetegnelsen anføres 
"destilleret af.…" efterfulgt af de råvarer, 
som er anvendt til fremstilling af 
landbrugsethanolen. Mærkningen sker i 
overensstemmelse med direktiv 
2000/13/EF. Bogstaverne må højst være 
halvt så store og skal være mindst en 
tredjedel så store som de bogstaver, 
varebetegnelsen er skrevet med.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal erstatte ordførerens ændringsforslag 40 og falder i 2 dele.

For det første opstiller det en klar skelnen mellem vodka fremstillet af korn, kartofler, 
sukkerroer eller sukkerrør og vodka fremstillet af andre råmaterialer. Dette ændringsforslag 
medtager sukkerrør på listen over råmaterialer i litra a, nr. 1, fordi det ville være i strid med 
WTO's regler ikke at gøre det.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 216
Bilag II, Kategori B, punkt 29

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

a) Vodka er spiritus, der er fremstillet af 
ethanol på basis af korn, kartofler og/eller 
sukkerroemelasse:

1) der er dannet ved forgæring af 
landbrugsråvarer med gær

1) der er dannet ved forgæring af korn, 
kartofler og/eller sukkerroemelasse med 
gær

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

der er destilleret og/eller rektificeret til et 
minimumsalkoholindhold på 96,0 % vol. 
med det formål selektivt at svække 
råvarernes og gæringsbiprodukternes 
organoleptiske egenskaber, og hvor 
maksimumsindholdet af reststoffer er i 
overensstemmelse med det, der er fastsat 
for ethanol i bilag I, dog må restindholdet 
af methanol i færdigvaren ikke overstige 10 
g/hl ren alkohol.

Denne proces kan efterfølges af 
gendestillation og/eller behandling med 

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

aktivt kul, for at bibringe produktet dets 
særlige organoleptiske egenskaber.

Maksimumsindholdet af reststoffer skal 
være i overensstemmelse med det, der er 
fastsat for ethanol i bilag I, dog må 
restindholdet af methanol i færdigvaren 
ikke overstige 10 g/hl ren alkohol.
b) Vodkas minimumsalkoholindhold udtrykt 
i volumen er 37,5 % vol.

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag II, kategori B, punkt 29, af Andres Tarand.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 217
Bilag II, kategori B, punkt 29, litra a, indledning

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

a) Vodka er spiritus, der er fremstillet af 
landbrugsethanol, af korn, kartofler og/eller 
sukkerroemelasse:

Or. pl



AM\633686DA.doc 65/83 PE 378.844v01-00

DA

Begrundelse

Vodka er en drikkevare, som traditionelt er blevet fremstillet af korn, kartofler og/eller 
sukkerroemelasse. I overensstemmelse med målene for dette forslag til forordning bør vodka 
have samme støtte som andre destillerede drikkevarer (såsom rom og whisky). Dette vil 
komme såvel vodkaproducenterne som ikke mindst forbrugerne til gode.

Ovennævnte ændring vedtog Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter i sin udtalelse og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i den 
endelige version af sin udtalelse. Desuden tilsluttede COPA/COGECA sig i en officiel 
udtalelse kravet om en restriktiv definition på vodka. 

Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Ændringsforslag 218
Bilag II, Kategori B, punkt 29, litra a, indledning

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

a) Vodka er spiritus, der er fremstillet af 
korn, kartofler og/eller sukkerroemelasse:

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag II, kategori B, punkt 29, af Andres Tarand.

Ændringsforslag af Jiří Maštálka

Ændringsforslag 219
Bilag II, Kategori B, punkt 29, litra a

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

a) Vodka er spiritus, der fremstilles ved at 
rektificere landbrugsethanol eller filtrere det 
gennem aktivt kul, eventuelt efterfulgt af en 
simpel destillation eller en tilsvarende 
behandling med det formål selektivt at 
svække de anvendte råvarers 
organoleptiske egenskaber.

1) der er dannet ved forgæring af 
landbrugsråvarer med gær

2) der er destilleret og/eller rektificeret med 
det formål selektivt at svække råvarernes og 
gæringsbiprodukternes organoleptiske 
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egenskaber. 
Denne proces kan efterfølges af 
gendestillation og/eller behandling med 
hjælpestoffer, herunder behandling med 
aktivt kul, for at bibringe produktet dets 
særlige organoleptiske egenskaber.
Maksimumsindholdet af reststoffer skal 
være i overensstemmelse med det, der er 
fastsat for ethanol i bilag I, dog må 
restindholdet af methanol i færdigvaren ikke 
overstige 10 g/hl ren alkohol.

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

Or. en

Begrundelse

Den eksisterende definition skal bibeholdes, som den fremgår af forordning nr. 1576/89 med 
mindre ændringer.

Desuden giver artikel 5 enhver medlemsstat mulighed for at fastsætte strengere regler for 
betegnelse, mærkning, pakning og præsentation af spiritus, som er fremstillet på deres eget 
område. Det giver tilstrækkelig mulighed for at tage hensyn til specifikke forbrugerbehov i de 
individuelle medlemsstater på grundlag af subsidiaritetsprincippet. 

Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Ændringsforslag 220
Bilag II, Kategori B, punkt 29, litra a, nr. 1

1) der er dannet ved forgæring af 
landbrugsråvarer med gær

1) der er dannet ved forgæring af korn, 
kartofler og/eller sukkerroemelasse med 
gær

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag II, kategori B, punkt 29, af Andres Tarand.

Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Ændringsforslag 221
Bilag II, Kategori B, punkt 29, litra a, nr. 2
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2) der er destilleret og/eller rektificeret med 
det formål selektivt at svække råvarernes og 
gæringsbiprodukternes organoleptiske 
egenskaber.

2) der er destilleret og/eller rektificeret til et 
minimumsalkoholindhold på 96,0 % vol. 
med det formål selektivt at svække 
råvarernes og gæringsbiprodukternes 
organoleptiske egenskaber, og hvor 
maksimumsindholdet af reststoffer er i 
overensstemmelse med det, der er fastsat 
for ethanol i bilag I, dog må restindholdet 
af methanol i færdigvaren ikke overstige 30 
g/hl ren alkohol.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag II, kategori B, punkt 29, af Andres Tarand.

Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Ændringsforslag 222
Bilag II, Kategori B, punkt 29, litra a, stk. 2, afsnit 2

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

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag tilbilag II, kategori B, punkt 29, af Andres Tarand.

Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Ændringsforslag 223
Bilag II, Kategori B, punkt 29, litra a, nr. 2, afsnit 3

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

udgår
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Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag II, kategori B, punkt 29, af Andres Tarand.

Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Ændringsforslag 224
Bilag II, Kategori B, punkt 29, litra d

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag II, kategori B, punkt 29, af Andres Tarand.

Ændringsforslag af Jiří Maštálka

Ændringsforslag 225
Bilag II, Kategori B, punkt 29, litra d

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

d) Medlemsstaterne kan i overensstemmelse 
med artikel 5 fastsætte regler, der er 
strengere eller supplerer, for betegnelse, 
mærkning, pakning og præsentation af 
vodka.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen til bilag II, punkt 29, litra a, af Jiří Maštálka.

Ændringsforslag af Linda McAvan, Riitta Myller

Ændringsforslag 226
Bilag II, Kategori B, punkt 29, litra d

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

d) Medmindre andet gælder ifølge direktiv 
2000/13/EF, skal der ved betegnelsen, 
præsentationen eller mærkningen af vodka, 
der ikke er fremstillet af kartofler, korn 
eller melasse, i det samme synsfelt som 
varebetegnelsen anføres "fremstillet af.…" 
efterfulgt af den råvare, som er anvendt til 
fremstilling af landbrugsethanolen. 
Mærkningen sker i overensstemmelse med 
direktiv 2000/13/EF. Bogstaverne må højst 
være halvt så store og skal være mindst en 
tredjedel så store som de bogstaver, 
varebetegnelsen er skrevet med.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag II, kategori B, punkt 29, af Andres Tarand.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 227
Bilag II, kategori B, punkt 29, litra d

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

d) Medmindre andet gælder ifølge direktiv 
2000/13/EF, skal der ved betegnelsen, 
præsentationen eller mærkningen af vodka, 
som ikke er fremstillet af kartofler, korn 
eller melasse, i et synsfelt som 
varebetegnelsen anføres "fremstillet af" 
efterfulgt af den råvare, som er anvendt til 
fremstilling af landbrugsethanolen. 
Mærkningen sker i overensstemmelse med 
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med. direktiv 2000/13/EF. Bogstaverne skal være 
mindst to tredjedele så store som de 
bogstaver, varebetegnelsen er skrevet med.

Or. de

Begrundelse

Vodka fremstillet af korn, kartofler og melasse kan betegnes som et traditionelt fremstillet 
produkt. Derfor bør dette produkt også bære betegnelsen vodka uden yderligere tilføjelser. 
Da ethanol i vodka også kan fremstilles af andre landbrugsråvarer, er det nødvendigt at 
angive, hvilken landbrugsråvare der er tale om, således at der bedre kan skelnes.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ændringsforslag 228
Bilag II, Kategori B, punkt 31, litra d, afsnit 1

d) Følgende sammensatte udtryk kan 
anvendes ved præsentation af likører, der er 
fremstillet i EF, for at henvise til 
traditionelle produktionsmetoder med brug 
af landbrugsethanol:

d) Følgende sammensatte udtryk kan 
anvendes ved præsentation af likører, der er 
fremstillet i EF, for at henvise til 
traditionelle produktionsmetoder med brug 
af vinethanol:

Or. es

Begrundelse

Betegnelsen "brandy" bør fortsat begrænses til spiritus fremstillet af vinbrændevin for at 
undgå at forvirre forbrugerne og bibeholde fuldstændig overensstemmelse med den 
kommende forordnings definition af denne form for spiritus.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Sergio Berlato og Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 229
Bilag II, Kategorie B, punkt 40, litra a

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

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



AM\633686DA.doc 71/83 PE 378.844v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Definitionen af Nocino er ikke korrekt, da dette produkt fremstilles ved udblødning og/eller 
destillation af hele valnødder og ikke kun af valnøddekerner. Desuden er den latinske 
betegnelse for valnødder stavet forkert i den engelske tekst.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 230
Bilag II, Kategorie B, punkt 40, litra a

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

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

Or. en

Begrundelse

Definitionen af Nocino er ikke korrekt, da dette produkt fremstilles ved udblødning og/eller 
destillation af hele valnødder og ikke kun af valnøddekerner. Desuden er den latinske 
betegnelse for valnødder stavet forkert i den engelske tekst.

 

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 231
Bilag II, kategori B, punkt 41, litra c

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

c) Ved fremstillingen af æggelikør eller 
advocaat eller avocat eller Advokat må der 
ikke anvendes tørrede æggeprodukter.

Or. de
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Begrundelse

Skal det undgås, at der absolut skal bruges farvestoffer som f.eks. Beta Carotin, skal der ved 
anvendelse af æggeblomme være tale om ren æggeblomme (uden spor af æggehvide). Med 
henblik på produkter af høj kvalitet og i overensstemmelse med de traditionelle 
produktionsmetoder skal anvendelse af tørrede æggeprodukter være forbudt. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Ændringsforslag 232
Bilag II, kategori B, punkt 44 a (nyt)

44a. "Vruchtenjenever“ eller "Jenever met 
vruchten"
a) "Vruchtenjenever“ eller „Jenever met 
vruchten" er en likør eller anden spiritus, 
der opfylder følgende betingelser:
1) drikkevaren er fremstillet enten ved 
aromatisering af jenever med frugter eller 
med planter og/eller dele af frugter eller 
planter eller ved tilsætning af frugtsaft 
og/eller destillater af frugter eller planter 
eller destillater af koncentrerede aromaer 
af frugter eller planter
2) aromatiseringen kan være suppleret ved 
tilsætning af naturlige og/eller 
naturidentiske aromatiserende stoffer
3) drikkevaren er eventuelt sødet
4) drikkevaren har den pågældende 
frugtsorts organoleptiske egenskaber.
- Minimumsalkoholindholdet udtrykt i 
volumen er på 20 %.
Udtrykket "vruchten" kan erstattes af 
navnet på den pågældende frugt.

Or. nl

Begrundelse

Definitionen på "Vruchtenjenever" bør bibeholdes (se bilaget til forordning (EF) nr. 
1014/90), da denne drikkevares egenskaber ikke helt svarer til jenevers egenskaber. 
"Vruchtenjenever" kan derfor ikke betragtes som et produkt, hvis navn er beskyttet via den 
geografiske betegnelse for jenever i bilag III.
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Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 233
Bilag II, kategori B, punkt 45, litra a

a) Topinambur er spiritus, der er fremstillet 
udelukkende ved gæring af jordskokker 
(Helianthus tuberosus L.).

a) Topinambur er spiritus, der er fremstillet 
udelukkende ved gæring og destillation af 
jordskokker (Helianthus tuberosus L.) og 
udelukkende med et alkoholindhold udtrykt 
i volumen på under 86 % vol.

Or. de

Begrundelse

Der er her tale om en brændevin, hvorfor der skal destilleres til under 86 % vol.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 234
Bilag II, Kategori C, titel

Kategori C: Anden spiritus  Anden spiritus    

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til kategori C udgår som følge af, at alle tre kategorier i artikel 3 udgår.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 235
Bilag II, kategori C, punkt 2

2. Rum-Verschnitt fremstilles i Tyskland ved 
sammenstikning af rom og alkohol, hvor 
mindst 5 % af alkoholen i færdigvaren skal 
hidrøre fra rom. Ved betegnelsen, 
præsentationen og mærkningen af Rum-
Verschnitt skal udtrykket Verschnitt angives 

45a. Rum-Verschnitt fremstilles i Tyskland 
ved sammenstikning af rom og alkohol, hvor 
mindst 5 % af alkoholen i færdigvaren skal 
hidrøre fra rom. Ved betegnelsen, 
præsentationen og mærkningen af Rum-
Verschnitt skal udtrykket Verschnitt angives 
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med bogstaver af samme type, størrelse og 
farve som "Rum" på samme linje som dette 
ord og for flaskers vedkommende være 
anbragt på forsideetiketten. I tilfælde af salg 
uden for det tyske marked skal produktets 
alkoholsammensætning anføres på etiketten. 

med bogstaver af samme type, størrelse og 
farve som "Rum" på samme linje som dette 
ord og for flaskers vedkommende være 
anbragt på forsideetiketten. I tilfælde af salg 
uden for det tyske marked skal produktets 
alkoholsammensætning anføres på etiketten.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er en følge af, at de tre kategorier afskaffes i artikel 3. 

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 236
Bilag II, Kategori C, punkt 3

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

45b. Slivovice fremstilles i Tjekkiet, ved at 
der til blommedestillat før den endelige 
destillation tilsættes højst 30 % vol 
landbrugsethanol. Dette produkt betegnes 
som "spiritus", og betegnelsen Slivovice kan 
også anføres i samme synsfelt på 
forsideetiketten. Hvis denne tjekkiske 
Slivovice markedsføres i EF, skal dens 
alkoholsammensætning angives på etiketten. 
Denne bestemmelse berører ikke 
anvendelsen af betegnelsen Slivovice om 
frugtbrændevin i henhold til kategori 9.   

Or. en

(Tekst i venstre side fra bilag II, kategori C, punkt 3)

Begrundelse

Denne ændring er en følge af, at alle tre kategorier i artikel 3 udgår.   

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 237
Bilag II, Kategori C, punkt 1
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1. Alle former for spiritus, der svarer til 
definitionen i artikel 1, men som ikke kan 
henføres under kategori A eller B, betegnes, 
præsenteres og mærkes med varebetegnelsen 
"spiritus".  

Alle former for spiritus, der svarer til 
definitionen i artikel 1, men som ikke kan 
henføres under kategori 1-45, betegnes, 
præsenteres og mærkes med varebetegnelsen 
"spiritus".  

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er en følge af, at alle tre kategorier i artikel 3 udgår. 

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 238
Bilag III, punkt 1, tabel

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion 
Rhum des Antilles françaises 
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Malaga Ron de Malaga
Ron de Granada Ron de Granada

Ron de Madeira Ron de Madeira

Or. fr

Begrundelse

Udtrykket "traditionnel" skal ikke længere gentages i forbindelse med de geografiske 
betegnelser, eftersom det er defineret i punkt 1 i bilag II.

Der skal påregnes nye geografiske betegnelser, så der kan tages hensyn til den mangfoldige 
og specifikke romproduktion i de franske oversøiske departementer.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira og Jean-Claude Fruteau

Ændringsforslag 239
Bilag III, punkt 1, tabel

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion 
Rhum des Antilles françaises 
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Málaga Ron de Málaga
Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Begrundelse

Udtrykket "traditionnel" skal ikke længere gentages i forbindelse med de geografiske 
betegnelser, eftersom det er defineret i punkt 1 i bilag II.

Der skal påregnes nye geografiske betegnelser, så der kan tages højde for den mangfoldige 
og specifikke romproduktion i de franske oversøiske departementer.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Jill Evans

Ændringsforslag 240
Bilag III, punkt 2, tabel, række 1 a (new)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at give samme retsbeskyttelse til den skotske gæliske 
betegnelse, som den engelske version og den tilsvarende irske betegnelse allerede får, 
samtidig med at skotske whisky-producenter ikke tvinges til at bruge gælisk mærkning, hvis 
ikke de ønsker det.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 241
Bilag III, punkt 2, tabel

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

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

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

Irish Whiskey Irish Whiskey

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

(Disse  betegnelser kan suppleres med 
udtrykkene "Pot Still", "malt" eller "grain")

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(ændret placering)

Begrundelse

De nuværende bestemmelser bør fortsat gælde, således at geografiske betegnelser stadig kan 
suppleres med yderlige oplysninger efter de relevante myndigheders regler i det pågældende 
land. Selv om termerne "malt" og "grain" er almindelig anvendt om skotsk whisky, er det ikke 
de eneste tilladte supplerende termer. Det er vigtigt at fjerne enhver uklarhed om, at det er de 
relevante britiske myndigheder, der fastsætter, hvilke supplerende termer der er tilladt for 
skotsk whisky.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 242
Bilag III, punkt 5, tabel, række 3-5

Kommissionens forslag
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Brandy Αττικής / Brandy of Attica
Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese
Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of 
Central Greece

Ændringsforslag

Brandy Αττικής / Brandy of Attica Grækenland
Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Grækenland

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of 
Central Greece

Grækenland

Or. el

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 243
Bilag III, punkt 6, tabel, række 34 a (ny) 

Τσικουδιά/Tsikoudia  Grækenland  

Or. el

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 244
Bilag III, punkt 6, tabel, række 35 a (new)

Τσίπουρο/Tsipouro           Grækenland  

Or. el
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 245
Bilag III, punkt 10, tabel, række 9 a (ny)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Begrundelse

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand fremstilles af pæresorten Scheuerlbirne og er en typisk lokal 
kvalitetsfrugtbrændevin. Derfor bør denne regionale brændevin godkendes som geografisk 
oprindelsesbetegnelse. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 246
Bilag III, punkt 10, tabel, række 9 b (ny)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Begrundelse

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand fremstilles af pæresorten Scheuerlbirne og er en typisk 
lokal kvalitetsfrugtbrændevin. Derfor bør denne regionale brændevin godkendes som 
geografisk oprindelsesbetegnelse. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 247
Bilag III, punkt 10, tabel, række 9 c (ny)

Pregler

Or. de

Begrundelse

Pregler fremstilles af æbler og pærer og er en typisk lokal kvalitetsfrugtbrændevin fra
Østtyrol. Derfor bør denne regionale brændevin godkendes som geografisk 
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oprindelsesbetegnelse. 

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 248
Bilag III, punkt 23, tabel, række 7 a-7 e (nye)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo fra Mitilene                ...

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo fra Plomari               ...

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo fra Kalamata   ...

Ούζο Θράκης /Ouzo fra Thrakien  ...

Ούζο Μακεδονίας /Ouzo fra Makedonien ...

Or. el

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 249
Bilag III, punkt 31, tabel, række 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee     Østrig Jagertee/Jagatee                          Østrig

Jägertee                                     Østrig,
Tyskland

Or. de

Begrundelse

Betegnelsen Jägertee/Jagertee/Jagatee blev i Østrigs tiltrædelsesakt ved en fejltagelse 
udelukkende forbeholdt østrigske produkter, selv om der også i Tyskland findes en tilsvarende 
tradition. Ændringsforslaget er i overensstemmelse med Kommissionens tilsagn og den rent 
faktiske anvendelse af sprogligt forskellige varianter i Tyskland og Østrig. 

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 250
Bilag III, punkt 31, tabel, række 31 a-31 d (nye)
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Μαστίχα Χίου/Masticha fra Chios         
Grækenland

Κίτρο Νάξου/Kitro fra Naxos ...
Κουμκουάτ Κέρκυρας/                  ...

Koum Kouat fra Korfu

Τεντούρα/Tentoura ...

Or. el

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 251
Bilag III, punkt 31, tabel, række 31 a-d (nye)

Liquore di limoni di Sorrento          Italien
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi  ...
Genepi`del Piemonte                            ...
Genepi`della Val d'Aosta            ...

Or. it

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Sergio Berlato og Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 252
Bilag III, punkt 31, tabel, række 31 a-d (nye)

Liquore di limoni di Sorrento           Italien
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi   ...
Genepi`del Piemonte   ...
Genepi`della Val d'Aosta       ...

Or. it

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Sergio Berlato og Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 253
Bilag III, punkt 31, tabel, række 31 a (ny)
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Nocino di Modena Italien

Or. it

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 254
Bilag III, punkt 31, tabel, række 31 a (ny)

Nocino di Modena Italien

Or. it

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 255
Bilag III, kategori C, tabel, række 4 a (ny)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Begrundelse

Wildschönauer Krautinger fremstilles af roebedearten Halmrübe, som dyrkes i egnen 
omkring Wildschönau. Destilleringen og den endelige afrunding af denne typiske lokale 
kvalitetsfrugtbrændevin foregår ligeledes på denne egn. Derfor bør denne regionale 
brændevin godkendes som geografisk oprindelsesbetegnelse. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 256
Bilag III, kategori C, tabel, række 4 b (ny)

Krautinger

Or. de

Begrundelse

Krautinger fremstilles af roebedearten Halmrübe og er en typisk lokal 
kvalitetsfrugtbrændevin. Derfor bør denne regionale brændevin godkendes som geografisk 
oprindelsesbetegnelse. 



AM\633686DA.doc 83/83 PE 378.844v01-00

DA


	633686da.doc

