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Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 102

Het Europees Parlement verwerpt het voorstel van de Commissie.

Or. sv

Motivering

Gedistilleerde dranken worden van oudsher vervaardigd in specifieke gebieden met 
traditionele productiemethoden. In de gebieden waar ze zich later naartoe verspreiden, vindt 
de productie vervolgens op een andere wijze plaats. Sommige producten zijn dan niet langer 
toegestaan in de EU. Anderzijds is het zo dat wanneer een product met de benaming vodka op 
de markt is verschenen hoewel het geproduceerd is als een grappa of een rum, dit gebeurt op 
basis van de redenering dat vodka geen traditie of specifieke herkomst heeft. Het is beter het 
aantal EU-regels voor alle gedistilleerde dranken tot een minimum te beperken en in plaats 
daarvan te eisen dat alle gebruikte grondstoffen en productieprocessen op het etiket worden 
vermeld. Dat zou het ook mogelijk maken de beperkingen op de import van whisky uit 
bijvoorbeeld India af te schaffen.



PE 378.844v01-00 2/88 AM\633686NL.doc

NL

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 103
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. dringt er bij de Commissie op aan een nieuw voorstel in te dienen waarin alle soorten 
gedistilleerde dranken gelijk worden behandeld;

Or. sv

Motivering

Gedistilleerde dranken worden van oudsher vervaardigd in specifieke gebieden met 
traditionele productiemethoden. In de gebieden waar ze zich later naartoe verspreiden, vindt 
de productie vervolgens op een andere wijze plaats. Sommige producten zijn dan niet langer 
toegestaan in de EU. Anderzijds is het zo dat wanneer een product met de benaming vodka op 
de markt is verschenen, hoewel het geproduceerd is als een grappa of een rum, dit gebeurt op 
basis van de redenering dat vodka geen traditie of specifieke herkomst heeft. Het is beter het 
aantal EU-regels voor alle gedistilleerde dranken tot een minimum te beperken en in plaats 
daarvan te eisen dat alle gebruikte grondstoffen en processen op het etiket worden vermeld. 
Dat zou het ook mogelijk maken de beperkingen op de import van whisky uit bijvoorbeeld 
India af te schaffen.

Voorstel voor een verordening

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Sergio Berlato en Adriana Poli Bortone

Amendement 104
Visum 1

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

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

Or. it

Motivering

Om het belang van landbouw in deze verordening tot uitdrukking te laten komen.
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Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 105
Visum 1

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

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

Or. pl

Motivering

Vermelding van artikel 37 als rechtsgrondslag van de tekst gezien de doelstellingen van de 
verordening. Zoals in het voorstel van de Commissie ook wordt aangegeven, zijn de sectoren 
gedistilleerde dranken en landbouw onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 106
Overweging 1

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

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

Or. en

Motivering

Teneinde ook etikettering af te dekken.
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Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 107
Overweging 2

(2) De sector gedistilleerde dranken is 
belangrijk voor zowel de consumenten als de 
producenten in de Gemeenschap. De voor 
die sector geldende maatregelen moeten 
bijdragen tot een hoog niveau van 
consumentenbescherming, het voorkomen 
van bedrog, de doorzichtigheid van de markt 
en eerlijke mededinging. In het kader van 
die maatregelen zal de reputatie die 
gedistilleerde dranken uit de Gemeenschap 
in de Gemeenschap zelf en op de 
wereldmarkt genieten, worden 
hooggehouden door rekening te blijven 
houden met de traditionele methoden die bij 
de productie van gedistilleerde dranken 
worden gebruikt en met de toegenomen 
behoefte aan bescherming en voorlichting 
van de consument. Ook met technologische 
innovatie moet rekening worden gehouden 
voorzover deze de kwaliteit helpt te 
verbeteren.

(2) De sector gedistilleerde dranken is 
belangrijk voor zowel de consumenten als de 
producenten in de Gemeenschap. De voor 
die sector geldende maatregelen moeten 
bijdragen tot een hoog niveau van 
consumentenbescherming, het voorkomen 
van bedrog, de doorzichtigheid van de markt 
en eerlijke mededinging. In het kader van 
die maatregelen zal de reputatie die 
gedistilleerde dranken uit de Gemeenschap 
in de Gemeenschap zelf en op de 
wereldmarkt genieten, worden 
hooggehouden door rekening te blijven 
houden met de traditionele methoden die bij 
de productie van gedistilleerde dranken 
worden gebruikt en met de toegenomen 
behoefte aan bescherming en voorlichting 
van de consument. Ook met technologische 
innovatie moet bij de definities in bijlage II 
rekening worden gehouden voorzover deze 
de kwaliteit helpt te verbeteren, zonder 
afbreuk te doen aan het traditionele 
karakter van de gedistilleerde drank in 
kwestie.

Or. en

Motivering

Dit AM verduidelijkt dat, waar van toepassing, via aanpassingen aan de definities in bijlage 
II rekening moet worden gehouden met technologische innovatie, maar dat deze 
aanpassingen geen afbreuk mogen doen aan traditionele vervaardigingsmethoden. Dit AM 
zorgt voor het juiste evenwicht tussen deze twee doelstellingen.

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Sergio Berlato en Adriana Poli Bortone

Amendement 108
Overweging 3
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(3) Om de betrokken regelgeving 
systematischer op te zetten, dienen deze 
dranken in drie categorieën te worden 
ingedeeld aan de hand van welomschreven 
productie- en etiketteringscriteria.

schrappen

Or. it

Motivering

De verordening stoelt op het beginsel van het waarborgen van een hoge kwaliteit van alle 
gedistilleerde dranken. De voorgestelde indeling suggereert dat categorie I de zuiverste vorm 
van gedistilleerde dranken bevat en dat de andere twee categorieën producten van een 
mindere kwaliteit bevatten. Vandaar dat de indeling moet worden verworpen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey, Åsa Westlund en Anna Hedh

Amendement 109
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Chronische alcoholconsumptie kan 
tot geestelijke en lichamelijke schade 
(leveraandoeningen, hart- en vaatziekten) 
leiden en schade aan foetussen 
veroorzaken. Er bestaat een verband tussen 
bovenmatige consumptie van alcohol en 
maatschappelijke onrust, geweld en 
dodelijke verkeersongevallen. Alcoholisme 
is één van de duurste verslavingen in de 
wereld. Alcoholconsumptie neemt in de 
meeste EU-lidstaten toe. De toenemende 
alcoholconsumptie onder jonge mensen is 
een bron van zorg. De lidstaten kunnen op 
dit moment verplichte 
gezondheidswaarschuwingen voor 
alcoholische dranken invoeren. Zij dienen 
te worden aangespoord dit te doen om met 
name te waarschuwen voor de gevaren van 
alcoholconsumptie tijdens de 
zwangerschap. De Commissie moet 
onderzoeken of het noodzakelijk is de 
gezondheidswaarschuwingen te 
harmoniseren.

Or. en
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Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 110
Overweging 5

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

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

Or. es

Motivering

Er moet worden duidelijk gemaakt dat krachtens deze verordening alleen ethylalcohol uit 
landbouwproducten mag worden gebruikt.

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Sergio Berlato en Adriana Poli Bortone

Amendement 111
Artikel 1, alinea 1, letter c)

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

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

Or. it

Motivering

De definitie van gedistilleerde dranken moet niet alleen voor deze verordening gelden, maar 
voor alle levensmiddelen. Bovendien zou een maximumgehalte van 80% de uitsluiting 
betekenen van meerdere, in Italië veel voorkomende regionale ambachtelijke producten.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten en Albert Jan Maat

Amendement 112
Artikel 1, alinea 1, letter c)
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c) een alcoholgehalte van ten minste 15% 
vol en ten hoogste 80% vol hebben en

c) een alcoholgehalte van ten minste 15% 
vol en ten hoogste 80% vol hebben, 
behoudens de uitzonderingen op deze 
waarden zoals vermeld in de bijlagen van 
deze verordening.

Or. nl

Motivering

In de bijlagen worden uitzonderingen gemaakt op deze waarden zoals in het geval van 
eierlikeur en advocaat. (Bijlage II punt 41).

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 113
Artikel 1, alinea 1, letter c)

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

c) een alcoholgehalte van ten minste 20%
vol en ten hoogste 80% vol hebben en

Or. pl

Motivering

Grotere mate van precisie.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 114
Artikel 1, alinea 1, letter c)

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

c) een alcoholgehalte van ten minste 15% 
vol en ten hoogste 80% vol hebben 
(behoudens de afwijkingen van deze 
gehalten zoals genoemd in de bijlagen bij 
deze verordening) en,

Or. pl

Motivering

De bijlagen bevatten afwijkingen van de hierboven genoemde gehalten, bijvoorbeeld voor 
eierlikeur of advocaat (bijlage II, punt 41).
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Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 115
Artikel 1, alinea 1, letter c)

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

c) een alcoholgehalte van ten minste 15% 
vol en, wanneer voor menselijk 
eindgebruik, ten hoogste 80% vol hebben en

Or. en

Motivering

Dit AM verduidelijkt dat de limiet van 80% geldt voor gedistilleerde dranken voor menselijke 
consumptie en geen distillatielimiet is (verschillende dranken in bijlage II hebben 
distillatieniveaus van meer dan 80%).

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 116
Artikel 1, alinea 1, letter d), punt (i), streepje 2

– door maceratie van plantaardige stoffen
en/of

– door maceratie of vergelijkbare bewerking 
van plantaardige materialen in ethylalcohol
uit landbouwproducten en/of distillaten uit 
landbouwproducten, en/of gedistilleerde 
dranken zoals bedoeld in deze verordening, 
en/of

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de tekst door aanduiding van het vloeibare middel dat voor het 
maceratieproces wordt gebruikt.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 117
Artikel 1, alinea 1, letter d), punt (ii), streepje 4

– dranken. schrappen
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Or. pl

Motivering

Grotere mate van precisie.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 118
Artikel 1, alinea 1 bis (nieuw)

Het onder c) vastgestelde minimale 
alcoholvolumegehalte geldt onverminderd 
de definitie van het product in categorie 41 
van bijlage II.

Or. en

Motivering

Het laatste lid behelst een uitzondering voor advocaat (categorie 41, bijlage II) aangezien 
advocaat een alcoholvolumegehalte van 14% heeft.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 119
Artikel 1, alinea 1 bis (nieuw)

1 bis Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de in artikel 1 opgesomde 
producten zijn vastgesteld, geldt dat 
“spiritualiën”:
a) mogen worden afgemaakt op smaak, 
waarbij de technische definities en eisen in 
bijlage I en de specifieke wetgeving van de 
lidstaten in acht moeten worden genomen;
b) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I 
bij deze verordening in acht moeten worden 
genomen. Zoetstoffen zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 94/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 mogen evenwel 
uitsluitend worden gebruikt voor de
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productie van gedistilleerde dranken die 
aan geen enkele technische definitie in 
bijlage II bij deze verordening voldoen;
c) mogen worden gearomatiseerd, waarbij 
de technische definities en eisen in bijlage I 
in acht moeten worden genomen;
d) toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of distillaten (uit 
landbouwproducten) mogen bevatten;
e) kleuring mogen ondergaan, waarbij de 
technische definities en eisen van bijlage I 
in acht moeten worden genomen.
2. De in lid 1 genoemde praktijken worden 
geacht toegestaan te zijn voor alle 
gedistilleerde dranken, onverminderd de 
bepalingen in bijlage II.
3. De in lid 1 genoemde praktijken 
eerbiedigen de bestaande traditionele 
productiemethoden van gedistilleerde 
dranken.
1 PB L 237 van 10.9.1994, blz. 3, laatst gewijzigd bij 
richtlijn 2006/52/EG (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 
10).

Or. en

Motivering

Dit AM beoogt alle toegestane praktijken voor gedistilleerde dranken in één algemeen artikel 
te vervatten. De wetgeving zou inconsistent zijn indien voor verschillende categorieën 
gedistilleerde dranken (die van de punten 1 tot en met 13 van artikel 1.2 bis van het verslag 
enerzijds en die van punt 14 en volgende anderzijds) verschillende lijsten van 
productiemethoden zouden gelden. Het splitsen van de definities is noch voor de producenten 
van gedistilleerde dranken, noch voor de consumenten van nut.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 120
Artikel 1, alinea 1 bis (nieuw)

1 bis. Onverminderd de specifieke regels 
die voor elk van de in artikel 1 opgesomde 
producten zijn vastgesteld, geldt dat 
“spiritualiën”:
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a) mogen worden afgemaakt op smaak, 
waarbij de technische definities en eisen in 
bijlage I en de specifieke wetgeving van de 
lidstaten in acht moeten worden genomen;
b) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I 
bij deze verordening in acht moeten worden 
genomen. Zoetstoffen zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 94/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad mogen evenwel 
uitsluitend worden gebruikt voor de 
productie van gedistilleerde dranken die 
aan geen enkele technische definitie in 
bijlage II bij deze verordening voldoen;
c) mogen worden gearomatiseerd, waarbij 
de technische definities en eisen in bijlage I 
in acht moeten worden genomen;
d) toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of distillaten (uit 
landbouwproducten) mogen bevatten;
e) kleuring mogen ondergaan, waarbij de 
technische definities en eisen van bijlage I 
in acht moeten worden genomen.
2. De in lid 1 genoemde praktijken worden 
geacht toegestaan te zijn voor alle 
gedistilleerde dranken, onverminderd de 
bepalingen in bijlage II.
3. De in lid 1 genoemde praktijken 
eerbiedigen de bestaande traditionele 
productiemethoden van gedistilleerde 
dranken.

Or. en

Motivering

De drieledige classificatie in het voorstel is onnodig en technisch gezien verkeerd. De enige 
juiste classificatie voor gedistilleerde dranken is die van de verordeningen 1576/89 en 
1014/90, d.w.z. gebaseerd op verkoopbenaming.
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Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 121
Artikel 2, alinea 3 bis (nieuw)

Producten die ethylalcohol en een 
denatureringsmiddel bevatten, ongeacht de 
ethylalcoholconcentratie, worden voor de 
EU-douaneclassificatie ingedeeld onder 
'ethylalcohol en andere gedistilleerde 
dranken, gedenatureerd, ongeacht gehalte', 
en mogen niet worden gebruikt voor de 
productie van gedistilleerde dranken.

Or. en

Motivering

Het volstaat niet de gebruikte ethylalcohol te beperken tot ethylalcohol uit 
landbouwproducten. Om de bedoelde praktijken te voorkomen, dient een verbod te worden 
vastgesteld.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 122
Artikel 3

De gedistilleerde dranken worden ingedeeld 
in de volgende categorieën:

schrappen

a) “spiritualiën”: de in bijlage II tot 
categorie A gerekende producten;
b) “specifieke gedistilleerde dranken”: de 
in bijlage II tot categorie B gerekende 
producten;
c) “andere gedistilleerde dranken”: de in 
bijlage II tot categorie C gerekende 
producten.

Or. pl

Motivering

De indeling maakt geen duidelijk en betekenisvol onderscheid tussen de verschillende 
categorieën.
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Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Sergio Berlato en Adriana Poli Bortone

Amendement 123
Artikel 3

De gedistilleerde dranken worden ingedeeld 
in de volgende categorieën:

Schrapping van de volgende titels in bijlage 
II:

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

Categeorie A: Spiritualiën

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

Categorie B: Specifieke gedistilleerde 
dranken

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

Categorie C: Andere gedistilleerde dranken

Or. it

Motivering

Deze indeling is noch logisch, noch transparant, en plaatst bepaalde producten ten onrechte 
in een bepaalde categorie waardoor de consument op het verkeerde been wordt gezet wat de 
kwaliteit betreft omdat het afwijkt van de bestaande situatie. Bovendien wekt het de verkeerde 
indruk dat het om een op kwaliteit gebaseerde indeling gaat.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 124
Artikel 4

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

1. Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de producten in bijlage II zijn 
vastgesteld, geldt dat “spiritualiën”:

a) moeten zijn bereid door alcoholische 
vergisting en distillatie van uitsluitend de in 
de definities in bijlage II bepaalde 
grondstoffen;
b) geen toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of toegevoegd distillaat 
(uit landbouwproducten) mogen bevatten;
c) geen andere aroma’s mogen bevatten 
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dan natuurlijke aromastoffen en 
aromatiserende preparaten zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), 
punt i), en onder c), van Richtlijn 
88/388/EEG;
d) uitsluitend mogen worden verzoet om het 
product op smaak af te maken, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I bij 
deze verordening in acht moeten worden 
genomen en rekening moet worden 
gehouden met de specifieke wetgeving van 
de lidstaten.

d) op smaak mogen worden afgemaakt, 
waarbij de technische definities en eisen in 
bijlage I in acht moeten worden genomen en 
rekening moet worden gehouden met de 
specifieke wetgeving van de lidstaten.

2. Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de in bijlage II tot categorie B 
gerekende producten zijn vastgesteld, geldt 
dat “specifieke gedistilleerde dranken”:
a) mogen zijn verkregen uit welk in bijlage 
I bij het Verdrag genoemd 
landbouwproduct dan ook;
b) toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of toegevoegd distillaat 
(uit landbouwproducten) mogen bevatten;

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

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

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

d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I bij 
deze verordening in acht moeten worden 
genomen.

d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I bij 
deze verordening in acht moeten worden 
genomen. Zoetstoffen zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 94/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad mogen evenwel 
uitsluitend worden gebruikt voor de 
productie van gedistilleerde dranken die 
aan geen enkele technische definitie in 
bijlage II bij deze verordening voldoen.

3. Onverminderd de specifieke regels die 
voor de in bijlage II tot categorie C 
gerekende producten zijn vastgesteld, geldt 
dat “andere gedistilleerde dranken”:
a) mogen zijn verkregen uit welk in bijlage 
I bij het Verdrag genoemd 
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landbouwproduct en/of welk voor 
menselijke consumptie bestemd 
levensmiddel dan ook;
b) toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of toegevoegd distillaat 
(uit landbouwproducten) mogen bevatten;
c) aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 88/388/EEG mogen bevatten;

c) mogen worden gearomatiseerd, waarbij 
de technische definities en eisen in bijlage I 
in acht moeten worden genomen;

d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I 
bij deze verordening in acht moeten worden 
genomen.

d bis) kleuring mogen ondergaan, waarbij 
de technische definities en eisen van bijlage 
I in acht moeten worden genomen.
3 bis. De in lid 1 genoemde praktijken 
worden geacht toegestaan te zijn voor alle 
gedistilleerde dranken, onverminderd de 
bepalingen in bijlage II.
3 ter. De in lid 1 genoemde praktijken 
eerbiedigen de bestaande traditionele 
productiemethoden van gedistilleerde 
dranken.

Or. en

Motivering

De drieledige classificatie in het voorstel is onnodig en technisch gezien verkeerd. De enige 
juiste classificatie voor gedistilleerde dranken is die van de verordeningen 1576/89 en 
1014/90, d.w.z. gebaseerd op verkoopbenaming.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 125
Artikel 4, lid 1, inleidende formule

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

1. Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de in bijlage II tot categorieën 
1 t/m 12 gerekende producten zijn 
vastgesteld, geldt dat “spiritualiën”:
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Or. en

Motivering

Dit AM sluit aan bij de schrapping van de drie categorieën in artikel 3.

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Sergio Berlato en Adriana Poli Bortone

Amendement 126
Artikel 4, lid 1, inleidende formule

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

1. Onverminderd de specifieke regels in de 
afzonderlijke definities geldt dat de in 
bijlage II genoemde producten:

Or. it

Motivering

Schrapping van de indeling in drie categorieën moet worden aangevuld met de opname van 
algemene kenmerken van bepaalde soorten producten. Voor de categorie 'spiritualiën' 
(punten 1 t/m 14) moet de algemene mogelijkheid van het gebruik van natuurlijke aroma's 
worden gehandhaafd, behouden bijzondere definities waarin wordt gespecificeerd dat ze 
verboden zijn.

Amendement ingediend door Giuseppe Castiglione en Amalia Sartori

Amendement 127
Artikel 4, lid 1, inleidende formule en letter a)

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

1. Onverminderd de specifieke regels in de 
afzonderlijke definities geldt dat de in de 
punten 1 t/m12 van bijlage II genoemde
producten:

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

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

Or. it

Motivering

Schrapping van de indeling in drie categorieën moet worden aangevuld met de opname van 
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algemene kenmerken van bepaalde soorten producten. Voor de categorie 'spiritualiën' 
(punten 1 t/m 14) moet de algemene mogelijkheid van het gebruik van natuurlijke aroma's 
worden gehandhaafd, behouden bijzondere definities waarin wordt gespecificeerd dat ze 
verboden zijn.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 128
Artikel 4, lid 1, letter b)

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

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

Or. pl

Motivering

Niet van toepassing op de NL-versie.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 129
Artikel 4, lid 1, letter b)

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

b) geen ethylalcohol uit landbouwproducten 
of toegevoegd distillaat uit 
landbouwproducten mogen bevatten andere 
dan die welke zijn afgeleid van de grondstof 
in de definitie;

Or. es

Motivering

De definitie van brandy in bijlage II, 5), a), 1) staat blending met een wijndistillaat toe.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 130
Artikel 4, lid 1, letter c)

c) geen andere aroma’s mogen bevatten dan 
natuurlijke aromastoffen en aromatiserende 

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

preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, 
lid 2, onder b), punt i), en onder c), van 
Richtlijn 88/388/EEG, op voorwaarde dat 
enerzijds dit in de definitie wordt vermeld 
en anderzijds dit bereikt wordt met 
natuurlijke methoden als traditionele 
praktijk in bepaalde gebieden tijdens de 
distillatie;

Or. el

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 131
Artikel 4, lid 1, letter d)

d) uitsluitend mogen worden verzoet om het 
product op smaak af te maken, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I bij 
deze verordening in acht moeten worden 
genomen en rekening moet worden 
gehouden met de specifieke wetgeving van 
de lidstaten.

d) uitsluitend mogen worden verzoet om het 
product op smaak af te maken, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I bij 
deze verordening in acht moeten worden 
genomen en rekening moet worden 
gehouden met de specifieke wetgeving van 
de lidstaten. Er mag op smaak worden 
afgerond ("rounding off") overeenkomstig 
de definitie van artikel 1 bis van bijlage I.

Or. fr

Motivering

Deze definitie wat betreft het afronden van het product in de eindfase van de productie is 
nodig voor het handhaven van de traditionele productiemethoden, met name die van 
spiritualiën zoals whisky, rum en cognac.

Amendement ingediend door Giuseppe Castiglione en Amalia Sartori

Amendement 132
Artikel 4, lid 2

2. Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de in bijlage II tot categorie B 
gerekende producten:

2. Onverminderd de specifieke regels in de 
afzonderlijke definities geldt dat de in de 
punten 13 t/m 45 b van bijlage II genoemde
producten:

a) mogen zijn verkregen uit welk in bijlage I a) mogen zijn verkregen uit welk in bijlage I 
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bij het Verdrag genoemd landbouwproduct 
dan ook;

bij het Verdrag genoemd landbouwproduct 
dan ook;

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

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

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

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

d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I bij 
deze verordening in acht moeten worden 
genomen.

d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I bij 
deze verordening in acht moeten worden 
genomen.

Or. it

Motivering

Schrapping van de indeling in drie categorieën moet worden aangevuld met de opname van 
algemene kenmerken van bepaalde soorten producten. Voor de categorie 'spiritualiën' 
(punten 1 t/m 14) moet de algemene mogelijkheid van het gebruik van natuurlijke aroma's 
worden gehandhaafd, behouden bijzondere definities waarin wordt gespecificeerd dat ze 
verboden zijn.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 133
Artikel 4, lid 2, inleidende formule

2. Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de in bijlage II tot categorie B
gerekende producten zijn vastgesteld, geldt 
dat “specifieke gedistilleerde dranken”:

2. Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de in bijlage II tot categorieën 
13 t/m 45 gerekende producten zijn 
vastgesteld, geldt dat “specifieke 
gedistilleerde dranken”:

Or. en

Motivering

Dit AM sluit aan bij de schrapping van de drie categorieën in artikel 3.
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Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Sergio Berlato en Adriana Poli Bortone

Amendement 134
Artikel 4, lid 2, inleidende formule

2. Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de in bijlage II tot categorie B 
gerekende producten:

2. Onverminderd de specifieke regels in de 
afzonderlijke definities geldt dat de in de 
punten 13 t/m 45b van bijlage II genoemde
producten:

Or. it

Motivering

Zie de motivering bij het AM betreffende lid 1.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 135
Artikel 4, lid 2, letter d)

d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I bij 
deze verordening in acht moeten worden 
genomen.

d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I bij 
deze verordening in acht moeten worden 
genomen. Er mag op smaak worden 
afgerond ("rounding off") overeenkomstig 
de definitie van artikel 1 bis van bijlage I.

Or. fr

Motivering

Deze definitie wat betreft het afronden van het product in de eindfase van de productie is 
nodig voor het handhaven van traditionele productiemethoden, met name die van spiritualiën 
(gevolgd door de naam van de vrucht) verkregen door maceratie en distillatie.

Amendement ingediend door Giuseppe Castiglione en Amalia Sartori

Amendement 136
Artikel 4, lid 3

3. Onverminderd de specifieke regels die 
voor de in bijlage II tot categorie C 
gerekende producten zijn vastgesteld, geldt 

3. Onverminderd de specifieke regels in de 
afzonderlijke definities geldt dat de niet in 
de punten 1 t/m 45b van bijlage II 
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dat “andere gedistilleerde dranken”: genoemde producten:
a) mogen zijn verkregen uit welk in bijlage I 
bij het Verdrag genoemd landbouwproduct 
en/of welk voor menselijke consumptie 
bestemd levensmiddel dan ook;

a) mogen zijn verkregen uit welk in bijlage I 
bij het Verdrag genoemd landbouwproduct 
en/of welk voor menselijke consumptie 
bestemd levensmiddel dan ook;

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

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

c) aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 88/388/EEG mogen bevatten;

c) aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 88/388/EEG mogen bevatten;

d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I bij 
deze verordening in acht moeten worden 
genomen.

d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I bij 
deze verordening in acht moeten worden 
genomen.

Or. it

Motivering

Schrapping van de indeling in drie categorieën moet worden aangevuld met de opname van 
algemene kenmerken van bepaalde soorten producten. Voor de categorie 'spiritualiën' 
(punten 1 t/m 14) moet de algemene mogelijkheid van het gebruik van natuurlijke aroma's 
worden gehandhaafd, behouden bijzondere definities waarin wordt gespecificeerd dat ze 
verboden zijn.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 137
Artikel 4, lid 3, inleidende formule

3. Onverminderd de specifieke regels die 
voor de in bijlage II tot categorie C
gerekende producten zijn vastgesteld, geldt 
dat “andere gedistilleerde dranken”:

3. Onverminderd de specifieke regels die 
voor de in bijlage II tot categorieën 45 bis 
en 45 ter gerekende producten zijn 
vastgesteld, geldt dat “andere gedistilleerde 
dranken”:

Or. en

Motivering

Dit AM sluit aan bij de schrapping van de drie categorieën in artikel 3.
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Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Sergio Berlato en Adriana Poli Bortone

Amendement 138
Artikel 4, lid 3, inleidende formule

3. Onverminderd de specifieke regels die 
voor de in bijlage II tot categorie C 
gerekende producten zijn vastgesteld, geldt 
dat “andere gedistilleerde dranken”:

4. Onverminderd de specifieke regels in de 
afzonderlijke definities geldt dat de niet in 
de punten 1 t/m 45b van bijlage II 
genoemde producten:

Or. it

Motivering

Zie de motivering bij het AM betreffende lid 1.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 139
Artikel 4, lid 3, letter d)

d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I bij 
deze verordening in acht moeten worden 
genomen.

d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij de 
technische definities en eisen in bijlage I bij 
deze verordening in acht moeten worden 
genomen. Er mag op smaak worden 
afgerond ("rounding off") overeenkomstig 
de definitie van artikel 1 bis van bijlage I.

Or. fr

Motivering

Deze definitie wat betreft het afronden van het product in de eindfase van de productie is ook 
nodig voor het handhaven van de traditionele productiemethoden van "andere gedistilleerde 
dranken".

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 140
Artikel 5

5. De lidstaten mogen voor de productie, de 
aanduiding, de etikettering, de verpakking 
en de presentatie van op hun eigen 

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

genoemde en op hun eigen grondgebied 
geproduceerde gedistilleerde dranken regels 
vaststellen die strenger zijn dan of een 
aanvulling vormen op de bepalingen in 
bijlage II, voorzover die regels verenigbaar 
zijn met het Gemeenschapsrecht.

Or. fr

Motivering

De lidstaten moeten specifieke maatregelen kunnen nemen voor het verbeteren van de 
kwaliteit van gedistilleerde dranken. Deze maatregelen moeten evenwel goed omkaderd te 
zijn en van toepassing te zijn op de geografische aanduidingen in bijlage III. Deze producten 
moeten goed gedefinieerd kunnen zijn omdat anders het nut van een communautaire regeling 
in het gedrang komt.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 141
Artikel 5

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

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

Or. pl

Motivering

Met dit AM wordt beoogd wijzigingen mogelijk te maken aan geografische aanduidingen, 
maar niet aan definities van gedistilleerde dranken. Dit AM zorgt voor meer transparantie en 
zekerheid.

Amendement ingediend door Dorette Corbey, Åsa Westlund en Anna Hedh

Amendement 142
Artikel 5 bis (nieuw)
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Artikel 5 bis
Gezondheidswaarschuwingen

1. De lidstaten kunnen producenten of 
importeurs van alcoholhoudende dranken 
verplichten gezondheidswaarschuwingen 
op het etiket op te nemen. Op etiketten op 
de voorkant kunnen de waarschuwingen 
worden vermeld dat alcohol ernstige 
gezondheids- en geestelijke problemen kan 
veroorzaken, dat alcohol verslavend is en 
dat alcoholconsumptie tijdens de 
zwangerschap schadelijk kan zijn voor de 
foetus.
2. Voor gezondheidswaarschuwingen 
betreffende alcohol is mogelijkerwijs een 
Europese harmonisatie nodig, 
vergelijkbaar met die voor 
gezondheidswaarschuwingen betreffende 
tabak. De Commissie publiceert vóór 
1 januari 2010 hetzij een 
wetgevingsvoorstel houdende de invoering 
van gezondheidswaarschuwingen op 
alcoholhoudende dranken, hetzij een 
mededeling waarin zij uitlegt waarom voor 
alcohol, in tegenstelling tot 
gezondheidswaarschuwingen betreffende 
tabak, geen harmonisatie van 
gezondheidswaarschuwingen nodig is.

Or. en

Motivering

Net als op tabaksverpakkingen moeten op verpakkingen van alcoholhoudende dranken 
gezondheidswaarschuwingen worden geplaatst. Hoewel een gematigde alcoholconsumptie (in 
de regel 14 eenheden per week voor vrouwen en 21 eenheden per week voor mannen) 
nauwelijks gezondheidsproblemen veroorzaakt, bestaat er ruime consensus over en ervaring 
met het feit dat overconsumptie gevaarlijk is en de gezondheid schaadt, en dat 
alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap schade aan de foetus kan opleveren.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 143
Artikel 7, lid 1



AM\633686NL.doc 25/88 PE 378.844v01-00

NL

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

1. Een gedistilleerde drank die voldoet aan 
de in bijlage II vastgestelde specificaties 
voor een product van categorie 1 t/m 45, 
draagt de verkoopbenaming die in die 
specificaties aan dat product is toegekend.

Or. en

Motivering

Dit AM sluit aan bij de schrapping van de drie categorieën in artikel 3.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 144
Artikel 7, lid 2

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

2. Een gedistilleerde drank die voldoet aan 
de in bijlage II vastgestelde specificaties 
voor een product van categorieën 45 bis en 
45 ter, draagt de verkoopbenaming 
“gedistilleerde drank” of “gedistilleerd”. 
Deze verkoopbenaming mag niet worden 
vervolledigd, aangevuld of gewijzigd.

Or. en

Motivering

Dit AM sluit aan bij de schrapping van de drie categorieën in artikel 3.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 145
Artikel 7, lid 2

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

2. Een gedistilleerde drank die niet aan de 
specificaties voor de in bijlage II 
gedefinieerde producten van de categorieën 
A en B voldoen, mag de daar genoemde 
benamingen niet dragen. Hij moet als 
"gedistilleerd" worden aangeduid. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 
mag deze verkoopbenaming niet worden
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gewijzigd.

Or. de

Motivering

Aangezien de voorgestelde indeling in categorieën wordt afgewezen, moeten de regelingen 
voor de verkoopbenamingen ook worden verworpen. De status quo dient te worden 
gehandhaafd. De wijziging van lid 2 betreft slechts een verduidelijking.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten en Albert Jan Maat

Amendement 146
Artikel 7, lid 2

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

2. Een gedistilleerde drank die voldoet aan 
de in bijlage II vastgestelde specificaties 
voor een product van categorie C, draagt de 
verkoopbenaming “gedistilleerde drank” of 
“gedistilleerd”.

Or. nl

Motivering

Dit dubbele vereiste is te restrictief.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 147
Artikel 7, lid 3

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

schrappen

Or. de
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Motivering

Vanwege het gevaar van misleiding van de consument dient er, overeenkomstig de huidige 
situatie, verplicht voor één verkoopbenaming te worden gekozen.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 148
Artikel 7, lid 4

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

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

Or. en

Motivering

Artikel 7, lid 4, bevat de algemene regel dat de benamingen van de in bijlage II gedefinieerde 
gedistilleerde dranken alleen gebruikt kunnen worden voor een gedistilleerde drank die 
voldoet aan de desbetreffende definitie in bijlage II. Verderop, in artikel 7, lid 8, (betreffende 
generieke benamingen in een lijst van ingrediënten) en in artikel 8, lid 1, staan evenwel 
uitzonderingen op deze regel (referentie aan een bepaalde gedistilleerde drank in een 
samengestelde benaming). Vandaar dat hier naar beide artikelen dient te worden verwezen.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 149
Artikel 7, lid 5

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

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

b) De geografische aanduidingen in bijlage 
III mogen worden vergezeld van 
aanvullende informatie, op voorwaarde dat 
deze gereguleerd is door de nationale of 
regionale autoriteiten in de lidstaten, of in 
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overeenstemming met het desbetreffende 
technische dossier zoals bedoeld in de 
tweede alinea van artikel 16.
c) De benamingen van de gedistilleerde 
dranken in bijlage II mogen worden 
aangevuld met andere geografische 
aanduidingen dan die in bijlage III, op 
voorwaarde dat deze de consument niet 
misleiden.

Or. en

Motivering

Het nieuwe punt b) zorgt ervoor dat geografische aanduidingen in bijlage III aangevuld 
kunnen worden met aanvullende details, op voorwaarde dat zij óf a) op nationaal of 
regionaal niveau zijn gereguleerd, óf b) zijn aangegeven in het technische dossier (denk aan 
termen als 'single malt' en/of 'Highland' voor Schotse whisky).

Het nieuwe punt c) maakt het mogelijk dat gedistilleerde dranken in bijlage II met 
geografische termen worden aangevuld (bijv. 'Orkney' of 'Dufftown' in het geval van Schotse 
whisky), op voorwaarde dat zij niet officieel zijn geregistreerd als geografische aanduidingen 
in bijlage III en zij de consument niet misleiden.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 150
Artikel 7, lid 8

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

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

Or. en

Motivering

Geen van de andere verwijzingen naar richtlijn 2000/13 (in de artikelen 6, 8, lid 1, 9, lid 3, en 
29, onder d)) spreekt over nationale uitvoeringsmaatregelen. Deze aanpassing dient derhalve 
consistentie en voorkomt verwarring.
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Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 151
Artikel 8, lid 1

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

1. Het is alleen toegestaan om een in bijlage 
II voor de categorieën 1 tot en met 45
vermelde verkoopbenaming of een in 
bijlage III vermelde geografische aanduiding 
te gebruiken of erop te zinspelen in een
samengestelde term of in de presentatie van 
een levensmiddel indien de alcohol voor 
100% afkomstig is van de in de 
samengestelde term genoemde
gedistilleerde drank. Dergelijke 
samengestelde termen worden vermeld als 
aanvulling op de verkoopbenaming.
Het gebruik van dergelijke samengestelde 
termen is verboden wanneer een 
gedistilleerde drank op zodanige wijze is 
verdund met water dat het 
alcoholvolumegehalte minder is dan het 
minimale alcoholvolumegehalte dat in de 
definitie van die gedistilleerde drank is 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Inhoudelijk is dit AM identiek aan AM 70 van de rapporteur afgezien van de laatste zin van 
lid 1, waarin wordt verduidelijtk dat samengestelde termen een aanvulling zijn op de 
verkoopbenaming (en deze niet vervangen). Dit strookt met de bestaande eisen van 
verordening 1576/89.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 152
Artikel 8, lid 1

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

1. Het is alleen toegestaan om een in bijlage 
II voor categorie A of B vermelde 
verkoopbenaming of een in bijlage III 
vermelde geografische aanduiding te 
gebruiken in een samengestelde term of erop 
te zinspelen in enig levensmiddel indien het 
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levensmiddel, tenzij de alcohol uitsluitend
afkomstig is van de betrokken gedistilleerde 
drank.

levensmiddel de geïdentificeerde 
gedistilleerde drank bevat en indien de 
alcohol voor 100% afkomstig is van de in de 
samengestelde term genoemde
gedistilleerde drank.

Het gebruik van dergelijke samengestelde
termen is verboden wanneer een 
gedistilleerde drank op zodanige wijze is 
verdund met water dat het 
alcoholvolumegehalte minder is dan het 
minimale alcoholvolumegehalte dat in de 
definitie van die gedistilleerde drank is 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Er is een ruimere tekst nodig om misbruik van de algemene verkoopbenamingen en de 
geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken te voorkomen, niet alleen ten opzichte 
van andere spiritualiën, maar ook enig ander levensmiddel.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 153
Artikel 8, lid 1

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

1. Het is alleen toegestaan om een in bijlage 
II voor categorie A of B vermelde 
verkoopbenaming of een in bijlage III 
vermelde geografische aanduiding te 
gebruiken in een samengestelde term of erop 
te zinspelen in een levensmiddel indien het 
levensmiddel de geïdentificeerde 
gedistilleerde drank bevat en indien de 
alcohol voor 100% afkomstig is van de in de 
samengestelde term genoemde
gedistilleerde drank.

Het gebruik van dergelijke samengestelde 
termen is verboden wanneer een 
gedistilleerde drank op zodanige wijze is 
verdund met water dat het 
alcoholvolumegehalte minder is dan het 
minimale alcoholvolumegehalte dat in de 
definitie van die gedistilleerde drank is 
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vastgesteld.

Or. en

Motivering

Deze tekst is alomvattender. Hij zorgt voor bescherming van de algemene 
verkoopbenamingen van gedistilleerde dranken en van de geografische aanduidingen tegen 
misbruik, niet alleen ten opzichte van andere spiritualiën, maar ook enig ander levensmiddel 
(bijv. rumkoekjes, cognacsaus, enz.).

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 154
Artikel 8, lid 3

3. In afwijking van lid 1 mogen, om 
rekening te houden met traditionele 
productiemethoden, de in punt 31, onder d), 
van bijlage II vermelde samengestelde 
termen onder de in die laatstgenoemde 
bepaling vastgestelde voorwaarden worden 
gebruikt in de presentatie van in de 
Gemeenschap geproduceerde likeuren.

3. Afhankelijk van de situatie op het 
moment van inwerkingtreding van deze 
verordening echter mogen de in punt 31, 
onder d), van bijlage II vermelde 
samengestelde termen onder de in die 
laatstgenoemde bepaling vastgestelde 
voorwaarden worden gebruikt in de 
presentatie van in de Gemeenschap 
geproduceerde likeuren.

Or. es

Motivering

De genoemde termen (met inbegrip van het woord 'brandy') kunnen niet als traditioneel 
worden beschouwd en in gevallen waarin zij een uitzondering vormen moet de tekst worden 
gebruikt van het huidige artikel 7, onder b), 2) van verordening 1014/1990.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 155
Artikel 9, lid 1, inleidende formule

1. Op een in het oog vallende plaats op het 
etiket wordt duidelijk en zichtbaar de 
verkoopbenaming “gedistilleerde drank” of 
“gedistilleerd” aangebracht indien een in 

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

bijlage II tot categorieën 1 t/m 12 gerekende 
gedistilleerde drank is vermengd met:

Or. en

Motivering

Dit AM sluit aan bij de schrapping van de drie categorieën in artikel 3.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 156
Artikel 9, lid 2

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

2. Lid 1 geldt niet voor de aanduiding, de 
presentatie of de etikettering van een door 
vermenging verkregen product zoals bedoeld 
in dat lid, indien dat product voldoet aan een 
van de in bijlage II voor categorieën 1 t/m 
45 vastgestelde definities.

Or. en

Motivering

Dit AM sluit aan bij de schrapping van de drie categorieën in artikel 3.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 157
Artikel 9, lid 3, alinea 1

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

3. Eén of meer van de in bijlage II voor de 
categorieën 1 t/m 45 vermelde termen 
mogen slechts in de aanduiding, de 
presentatie of de etikettering van een door 
vermenging verkregen product zoals bedoeld 
in lid 1 voorkomen, indien de term geen deel 
uitmaakt van de verkoopbenaming, maar 
slechts is opgenomen in hetzelfde 
gezichtsveld in de lijst van alle 
alcoholhoudende bestanddelen van het door 
vermenging verkregen product, welke lijst 
wordt voorafgegaan door de tekst “door 
vermenging verkregen gedistilleerd” of 
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vermenging verkregen gedistilleerd” of 
“melange van gedistilleerd”.

“melange van gedistilleerd”.

Or. en

Motivering

Schrapping van 'Onverminderd...' zorgt ervoor dat de specifiekere regels in deze verordening 
zwaarder blijven wegen dan en niet ondermijnd worden door de algemenere tekst van 
richtlijn 2000/13/EG.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 158
Artikel 10, lid 1

1. Indien in de aanduiding, de presentatie of 
de etikettering van een gedistilleerde drank 
melding wordt gemaakt van de grondstof die 
is gebruikt voor de productie van de 
ethylalcohol uit landbouwproducten, moet 
elke gebruikte alcoholsoort uit 
landbouwproducten worden vermeld in 
afnemende volgorde van de gebruikte 
hoeveelheden.

1. Indien in de aanduiding, de presentatie of 
de etikettering van een gedistilleerde drank 
melding wordt gemaakt van de grondstof die 
is gebruikt voor de productie van de 
ethylalcohol of het distillaat uit 
landbouwproducten, moet elke gebruikte
ethylalcohol of distillaat uit 
landbouwproducten worden vermeld in 
afnemende volgorde van de gebruikte 
hoeveelheden.

Or. pl

Motivering

Wanneer de aanduiding, presentatie of de etikettering van een gedistilleerde drank aangeeft 
welke grondstoffen voor de vervaardiging ervan zijn gebruikt, gaat het om ofwel ethylalcohol 
of een distillaat uit landbouwproducten. Het verplicht stellen van deze vermelding zorgt voor 
vollediger voorlichting van de consument. Bovendien wordt discriminatie van bepaalde 
gedistilleerde dranken vermeden, wat wel het geval zou zijn indien vermelding van de 
gebruikte grondstoffen alleen verplicht is in het geval van gedistilleerde dranken vervaardigd 
uit ethylalcohol.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 159
Artikel 10, lid 2

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

etikettering van een gedistilleerde drank mag 
slechts met de term “blend”, "blended" of 
"blending" worden aangevuld indien het 
product blending heeft ondergaan.

Or. en

Motivering

De tekst van het voorstel zou aanleiding kunnen geven tot vragen omtrent de interpretatie 
(daar waar het gaat om gedistilleerde dranken) van de termen 'blend', 'blended' en 'blending', 
terwijl ze in principe alle betrekking hebben op hetzelfde proces.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 160
Artikel 10, lid 3

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

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

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie). In het algemeen wordt beoogd zeker te 
stellen dat op het rijpingsproces adequaat toezicht is uitgeoefend, overeenkomstig de 
bestaande wettelijke bepalingen.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 161
Artikel 10, lid 3

3. Indien in de aanduiding, de presentatie 
of de etikettering van een gedistilleerde 
drank melding wordt gemaakt of de indruk 
wordt gewekt van een bepaalde 

3. Behalve indien een uitzondering is 
gemaakt, mag de ouderdom alleen worden 
aangegeven indien het daarbij gaat om het 
jongste alcoholhoudende bestanddeel en
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rijpingsduur of ouderdom, moet het daarbij 
gaan om het jongste alcoholhoudende 
bestanddeel en moet het product zijn gerijpt 
onder toezicht van de belastingdienst of 
onder een toezicht dat vergelijkbare 
waarborgen bood.

alleen indien het product is gerijpt onder 
toezicht van de belastingdienst of onder een 
toezicht dat vergelijkbare waarborgen bood.

Or. es

Motivering

De status quo moet worden gehandhaafd. De huidige tekst houdt geen rekening met de 
rijpingsmethodes die worden gebruikt voor criaderas y soleras Jerez brandy.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten en Albert Jan Maat

Amendement 162
Artikel 10, lid 3

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

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

Or. nl

Motivering

'Indruk wekken' is te vaag en onduidelijk en belangrijk in verband met bijvoorbeeld 'oude' of 
'jonge' jenever.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 163
Artikel 10, lid 3

10. Indien in de aanduiding, de presentatie 
of de etikettering van een gedistilleerde 
drank melding wordt gemaakt of de indruk 
wordt gewekt van een bepaalde rijpingsduur 

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

of ouderdom, moet het daarbij gaan om het 
jongste alcoholhoudende bestanddeel en 
moet het product zijn gerijpt onder toezicht 
van de belastingdienst of onder een toezicht 
dat vergelijkbare waarborgen bood en 
onverminderd de specifieke bepalingen die 
door de lidstaten zijn vastgesteld in hun 
nationale wetgevingen voor producten die 
op hun grondgebied met traditionele 
productiemethoden worden vervaardigd.

Or. es

Motivering

De huidige tekst houdt geen rekening met de rijpingsmethodes die worden gebruikt voor 
criaderas y soleras Jerez brandy.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 164
Artikel 10, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Lid 3 is niet van toepassing op 
aanduidingen, presentaties of 
etiketteringen die tot doel hebben een 
onderscheid te maken tussen 
productiemethodes.

Or. nl

Motivering

In het geval van, bijvoorbeeld, oude en jonge jenever (opgenomen in bijlage III, sectie B, punt 
17), slaan de woorden “oud” en “jong” niet op de ouderdom van het product, maar zijn zij 
een aanduiding van de toegepaste productiemethode. 

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 165
Artikel 13, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Als oorsprongsaanduiding gelden ook 
bepaalde traditionele, al dan niet 
geografische benamingen die een 
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landbouwproduct of een levensmiddel uit 
een bepaalde regio of een bepaald gebied 
beschrijven en waarvan de kwaliteit of de 
kenmerken voornamelijk of uitsluitend zijn 
toe te schrijven aan de geografische 
omgeving, met inbegrip van de natuurlijke 
en menselijke factoren, en waarvan de 
productie, behandeling en verwerking 
plaatsvinden in het desbetreffende gebied.

Or. el

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 166
Artikel 14, lid 1, letter a)

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

a) direct of indirect commercieel gebruik 
van een geografische aanduiding voor elke 
niet onder de relevante nationale of 
regionale bepalingen of het in artikel 15 
bedoelde technische dossier vallende 
gedistilleerde drank of voor enig ander 
product voorzover dat gebruik erop is 
gericht van de reputatie van de 
geregistreerde geografische aanduiding te 
profiteren;

Or. en

Motivering

Dit AM verduidelijkt de oorspronkelijke tekst door:

a) ervoor te zorgen dat geografische aanduidingen worden beschermd tegen gebruik voor 
andere gedistilleerde dranken (andere dan die waarvoor de geografische aanduiding 
daadwerkelijk van toepassing is), en voor andere equivalente producten;

b) ervoor te zorgen dat geografische aanduidingen gebaseerd kunnen zijn op zowel nationale 
of regionale bepalingen, als het technische dossier.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 167
Artikel 14, lid 2 bis (nieuw)
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2 bis. Gedistilleerde dranken met een in 
bijlage III genoemde geografische 
aanduiding voldoen aan alle in artikel 15, 
lid 2, genoemde productie-, presentatie- en 
andere specificaties van het technische 
dossier en/of nationale of regionale 
bepalingen.

Or. en

Motivering

Gedistilleerde dranken met een beschermde geografische aanduiding moeten alleen verkocht 
mogen worden indien ze voldoen aan de inhoud van het technische dossier en/of nationale 
en/of regionale bepalingen. Dit met het oog op een consistente handhaving in de hele EU van 
alle etiketterings-, productie en presentatieregels.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 168
Artikel 14, lid 3, alinea 1

3. In het geval dat een aanvraag tot 
inschrijving van een handelsmerk te goeder 
trouw is ingediend of een handelsmerk te 
goeder trouw is ingeschreven of rechten op 
een handelsmerk door gebruik te goeder 
trouw zijn verworven hetzij vóór 
1 januari 1996, hetzij vóór de bescherming 
van de hierna bedoelde geografische 
aanduiding in het betrokken land van 
oorsprong, kan deze verordening niet 
wegens het feit dat dat handelsmerk identiek 
is aan of lijkt op een geografische 
aanduiding die krachtens deze verordening 
is beschermd, een beletsel vormen voor het 
voor inschrijving in aanmerking komen van 
dat handelsmerk, voor de geldigheid van de 
inschrijving van dat handelsmerk of voor het 
recht dat handelsmerk te gebruiken.

3. In het geval dat een aanvraag tot 
inschrijving van een handelsmerk te goeder 
trouw is ingediend of een handelsmerk te 
goeder trouw is ingeschreven of rechten op 
een handelsmerk door gebruik te goeder 
trouw zijn verworven hetzij vóór 
1 juni 1989, hetzij vóór de bescherming van 
de hierna bedoelde geografische aanduiding 
in het betrokken land van oorsprong, kan 
deze verordening niet wegens het feit dat dat 
handelsmerk identiek is aan of lijkt op een 
geografische aanduiding die krachtens deze 
verordening is beschermd, een beletsel 
vormen voor het voor inschrijving in 
aanmerking komen van dat handelsmerk, 
voor de geldigheid van de inschrijving van 
dat handelsmerk of voor het recht dat 
handelsmerk te gebruiken.

Or. it

Motivering

Het is passender te verwijzen naar de datum van inwerkingtreding van verordening 1576/89, 
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dan naar de datum van ondertekening van de TRIPS-overeenkomsten. Het valt te hopen dat 
de regels geen ruimte laten voor registraties, termen of benamingen die de oorspronkelijke 
handelsnamen en aanduidingen, bij de bescherming waarvan Europa nog wel eens laks is 
geweest, in gevaar zouden kunnen brengen.

Amendement ingediend door Giuseppe Castiglione en Amalia Sartori

Amendement 169
Artikel 14, lid 3, alinea 1

3. In het geval dat een aanvraag tot 
inschrijving van een handelsmerk te goeder 
trouw is ingediend of een handelsmerk te 
goeder trouw is ingeschreven of rechten op 
een handelsmerk door gebruik te goeder 
trouw zijn verworven hetzij vóór 1 januari 
1996, hetzij vóór de bescherming van de 
hierna bedoelde geografische aanduiding in 
het betrokken land van oorsprong, kan deze 
verordening niet wegens het feit dat dat 
handelsmerk identiek is aan of lijkt op een 
geografische aanduiding die krachtens deze 
verordening is beschermd, een beletsel 
vormen voor het voor inschrijving in 
aanmerking komen van dat handelsmerk, 
voor de geldigheid van de inschrijving van 
dat handelsmerk of voor het recht dat 
handelsmerk te gebruiken.

3. In het geval dat een aanvraag tot 
inschrijving van een handelsmerk te goeder 
trouw is ingediend of een handelsmerk te 
goeder trouw is ingeschreven of rechten op 
een handelsmerk door gebruik te goeder 
trouw zijn verworven hetzij vóór 1 juni 
1989, hetzij vóór de bescherming van de 
hierna bedoelde geografische aanduiding in 
het betrokken land van oorsprong, kan deze 
verordening niet wegens het feit dat dat 
handelsmerk identiek is aan of lijkt op een 
geografische aanduiding die krachtens deze 
verordening is beschermd, een beletsel 
vormen voor het voor inschrijving in 
aanmerking komen van dat handelsmerk, 
voor de geldigheid van de inschrijving van 
dat handelsmerk of voor het recht dat 
handelsmerk te gebruiken.

Or. it

Motivering

Het is passender te verwijzen naar de datum van inwerkingtreding van verordening 1576/89, 
dan naar de datum van ondertekening van de TRIPS-overeenkomsten. Het valt te hopen dat 
de regels geen ruimte laten voor registraties, termen of benamingen die de oorspronkelijke 
handelsnamen en aanduidingen, bij de bescherming waarvan Europa nog wel eens laks is 
geweest, in gevaar zouden kunnen brengen.

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Sergio Berlato en Adriana Poli Bortone

Amendement 170
Artikel 14, lid 3, alinea 1

3. In het geval dat een aanvraag tot 3. In het geval dat een aanvraag tot 
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inschrijving van een handelsmerk te goeder 
trouw is ingediend of een handelsmerk te 
goeder trouw is ingeschreven of rechten op 
een handelsmerk door gebruik te goeder 
trouw zijn verworven hetzij vóór 1 januari 
1996, hetzij vóór de bescherming van de 
hierna bedoelde geografische aanduiding in 
het betrokken land van oorsprong, kan deze 
verordening niet wegens het feit dat dat 
handelsmerk identiek is aan of lijkt op een 
geografische aanduiding die krachtens deze 
verordening is beschermd, een beletsel 
vormen voor het voor inschrijving in 
aanmerking komen van dat handelsmerk, 
voor de geldigheid van de inschrijving van 
dat handelsmerk of voor het recht dat 
handelsmerk te gebruiken.

inschrijving van een handelsmerk te goeder 
trouw is ingediend of een handelsmerk te 
goeder trouw is ingeschreven of rechten op 
een handelsmerk door gebruik te goeder 
trouw zijn verworven hetzij vóór 1 juni 
1989, hetzij vóór de bescherming van de 
hierna bedoelde geografische aanduiding in 
het betrokken land van oorsprong, kan deze 
verordening niet wegens het feit dat dat 
handelsmerk identiek is aan of lijkt op een 
geografische aanduiding die krachtens deze 
verordening is beschermd, een beletsel 
vormen voor het voor inschrijving in 
aanmerking komen van dat handelsmerk, 
voor de geldigheid van de inschrijving van 
dat handelsmerk of voor het recht dat 
handelsmerk te gebruiken.

Or. it

Motivering

Het is passender te verwijzen naar de datum van inwerkingtreding van verordening 1576/89, 
dan naar de datum van ondertekening van de TRIPS-overeenkomsten in de context van de 
Wereldhandelsorganisatie.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 171
Artikel 14, lid 3

3. In het geval dat een aanvraag tot 
inschrijving van een handelsmerk te goeder 
trouw is ingediend of een handelsmerk te 
goeder trouw is ingeschreven of rechten op 
een handelsmerk door gebruik te goeder 
trouw zijn verworven hetzij vóór 1 januari 
1996, hetzij vóór de bescherming van de 
hierna bedoelde geografische aanduiding 
in het betrokken land van oorsprong, kan 
deze verordening niet wegens het feit dat 
dat handelsmerk identiek is aan of lijkt op 
een geografische aanduiding die krachtens 
deze verordening is beschermd, een beletsel 
vormen voor het voor inschrijving in 
aanmerking komen van dat handelsmerk, 

schrappen
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voor de geldigheid van de inschrijving van 
dat handelsmerk of voor het recht dat 
handelsmerk te gebruiken.
Dit lid doet niet af aan het recht van de 
houder van een geografische aanduiding 
om die aanduiding volgens de eerlijke 
gebruiken in industrie en handel te 
gebruiken overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
onder b), van Richtlijn 89/104/EEG van de 
Raad en artikel 12, onder b), van 
Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad.
______________________
1 PB L 40 van 11.2.1989, blz. 1.
2. PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1.

Or. el

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 172
Artikel 15, lid 1, alinea 1

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

1. Aanvragen tot opneming van een 
geografische aanduiding in bijlage III 
worden bij de Commissie ingediend in een 
van de officiële talen van de Gemeenschap 
of gaan, indien zij in een andere taal bij de 
Commissie worden ingediend, vergezeld van 
een vertaling in een van de officiële talen 
van de Gemeenschap. Deze aanvragen 
worden door de lidstaten terdege 
onderbouwd en omvatten een technisch 
dossier waarin de specificaties staan
waaraan de betrokken gedistilleerde drank 
moet voldoen. De belangrijkste elementen 
van de specificaties in het technische 
dossier, die genoemd worden in lid 2, 
worden bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, reeks C.

Or. en
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Motivering

Deze nieuwe tekst maakt duidelijk dat aanvragen voor geografische aanduidingen moeten 
worden onderbouwd door de lidstaat van herkomst. Deze aanpak is in overeenstemming met 
die welke geldt voor regels voor geografische aanduidingen voor wijnen.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 173
Artikel 15, lid 2, letter b)

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

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

Or. en

Motivering

Net als AM 80 van de rapporteur behelst dit AM schrapping van de verwijzing naar 
'microbiologische' kenmerken, die niet van belang zijn voor de beschrijving van een 
gedistilleerde drank.

Daarnaast maakt het duidelijk dat het alleen gaat om de relevante specificaties voor de 
geografische aanduiding en niet om alle elementen in deze lijst.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 174
Artikel 15, lid 2, letter f)

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

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

Or. en

Motivering

Voor sommige gedistilleerde dranken geldt regionale wetgeving; hiermee dient rekening te 
worden gehouden.
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Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 175
Artikel 15, lid 2, letter f)

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

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

Or. en

Motivering

In artikel 13 van het voorstel wordt onderkend dat de kwaliteit van gedistilleerde dranken met 
een geografische aanduiding onlosmakelijk verbonden is met hun oorsprong. Sommige 
gedistilleerde dranken en kwaliteitswijnen worden reeds beschermd door verplichte botteling 
aan de bron en verordening 510/2006 bevat een desbetreffende bepaling die dit mogelijk 
maakt voor bepaalde kwaliteitslevensmiddelen met beschermde geografische aanduidingen en 
beschermde oorsprongsbenamingen.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 176
Artikel 15, lid 2, alinea 1 bis (nieuw)

De lidstaten mogen ook eisen dat 
gedistilleerde dranken in bijlage III die op 
hun grondgebied geproduceerd worden en 
geëxporteerd, stoelen op een stelsel van 
echtheidsgaranties.

Or. en

Motivering

Artikel 10, lid 2, van verordening 1576/89 biedt de lidstaten de mogelijkheid hun eigen 
stelsels van echtheidsgaranties te blijven toepassen voor de export van gedistilleerde dranken 
met geografische aanduidingen. Het is belangrijk zo'n bepalingen te hebben, als erkenning 
van de waarde van dergelijke stelsels van echtheidsgaranties voor het voorkomen van 
frauduleuze praktijken en namaak.
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Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 177
Artikel 18

Gedistilleerde dranken die worden 
uitgevoerd uit de Gemeenschap, moeten aan 
de bepalingen van deze verordening voldoen 
tenzij volgens de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde procedure een ontheffing is 
vastgesteld op basis van een deugdelijk 
gemotiveerde aanvraag.

Gedistilleerde dranken die worden 
uitgevoerd uit de Gemeenschap, moeten aan 
de bepalingen van deze verordening 
voldoen. In uitzonderlijke gevallen, indien 
de wetgeving van het importerende derde 
land zulks vereist, kan een ontheffing van 
het bepaalde in de bijlagen I en II worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde procedure op basis van een 
deugdelijk gemotiveerde aanvraag.

Or. en

Motivering

Zowel voor de kwaliteit, als de reputatie van de desbetreffende producten is het van 
elementair belang dat gedistilleerde dranken uit de EU bij uitvoer naar derde landen voldoen 
aan het bepaalde in deze verordening.

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Sergio Berlato en Adriana Poli Bortone

Amendement 178
Artikel 19, lid 1

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

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
regelgevingscomité voor gedistilleerde 
dranken, hierna “het comité” genoemd.

Or. it

Motivering

Voor gedistilleerde dranken bestaat er momenteel geen marktordening zoals voor andere 
producten. De term 'regelgevingscomité' is dan ook passender dan de term 'comité van 
beheer'. Bovendien kent de procedure van het regelgevingscomité het mechanisme van de 
blokkerende minderheid, hetgeen betekent dat de lidstaten een sterkere positie hebben.
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Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 179
Artikel 19

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

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
regelgevingscomité voor gedistilleerde 
dranken, hierna “het comité” genoemd.

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

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

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

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

3. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

Or. pl

Motivering

De Commissie stelt een comité van beheer voor, ondanks het feit dat deze verordening niet 
gericht is op het goed doen functioneren van de marktordening. De taak van het comité 
gedistilleerde dranken is het aanpassen en actualiseren van wetgeving. Vandaar dat een 
regelgevingscomité geëigender is.

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Sergio Berlato en Adriana Poli Bortone

Amendement 180
Artikel 19, lid 2, alinea 1

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

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

Or. it

Motivering

Voor gedistilleerde dranken bestaat er momenteel geen marktordening zoals voor andere 
producten. De term 'regelgevingscomité' is dan ook passender dan de term 'comité van 
beheer'. Bovendien kent de procedure van het regelgevingscomité het mechanisme van de 
blokkerende minderheid, hetgeen betekent dat de lidstaten een sterkere positie hebben.
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Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 181
Artikel 20

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

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

Or. pl

Motivering

Wijzigingen van de definities van de verschillende soorten gedistilleerde dranken maken een 
essentieel onderdeel van de verordening uit en dit betekent dat ze alleen aangebracht moeten 
kunnen worden door een samenwerking tussen het Parlement en de Raad via de 
medebeslissingsprocedure, en niet door een comité zoals voorgesteld door de Commissie.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 182
Artikel 22, letter a)

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

a) maatregelen om de overgang - over een 
periode van ten hoogste twee jaar - te 
vergemakkelijken van de bij Verordening 
(EEG) nr. 1576/89 vastgestelde regels naar 
de bij de onderhavige verordening 
vastgestelde regels;

Or. es

Motivering

Voor de overgangsmaatregelen moet een maximumperiode worden vastgesteld om te 
voorkomen dat ongewenste situaties oneindig voortduren. Bij het opstellen van verordening 
1576/89 is gekozen voor een periode van twee jaar.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten en Albert Jan Maat

Amendement 183
Artikel 22, letter c)
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c) maatregelen om van sommige 
bepalingen van de onderhavige 
verordening af te wijken in gevallen waarin 
daarvoor een goede rechtvaardiging 
bestaat.

schrappen

Or. nl

Motivering

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

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 184
Bijlage I, punt 1 bis (nieuw)

1 bis. Afmaken op smaak: onder "afmaken 
op smaak" of rounding off wordt verstaan 
het traditionele gebruik van de in punt 1 
van bijlage I over verzoeting bedoelde 
producten tot ten hoogste 2%, teneinde 
gedistilleerde dranken hun definitieve 
smaak te geven, met inachtneming van de 
vóór de inwerkingtreding van verordening 
1576/89 goedgekeurde specifieke nationale 
wetgevingen.

Or. fr

Motivering

Deze definitie is noodzakelijk voor het beschermen van de traditionele productiemethoden 
van alle gedistilleerde dranken.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 185
Bijlage I, punt 8 bis (nieuw)

8 bis. Afmaken op smaak: onder "afmaken 
op smaak" wordt verstaan het traditionele 
gebruik van de in punt 1 van deze bijlage 
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genoemde producten in de hoeveelheden 
vastgesteld voor de afzonderlijke 
gedistilleerde dranken in hun definities in 
bijlage II, teneinde ze een definitieve eigen 
smaak te geven.

Or. pl

Motivering

Afmaken op smaak is een traditionele praktijk bij de productie van bepaalde gedistilleerde 
dranken. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen afronden op smaak enerzijds en 
verzoeting anderzijds. De techniek wordt van oudsher gebruikt bij de productie van 
gedistilleerde dranken zoals wijn-eau-de-vie, brandy of vodka.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 186
Bijlage I, punt 13

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

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

Or. en

Motivering

Om achterdeurtjes ten gevolg van dubbelzinnigheden te voorkomen, dient de definitie van 
'aanduiding' zo breed mogelijk te zijn, in die zin dat de termen niet alleen op de etiketten 
worden gebruikt, maar ook op de verpakking en de presentatie. (NB.:  krachtens het bepaalde 
in bijlage I (punt 15) wordt onder 'presentatie' verstaan de termen die mede gebruikt worden 
in reclame en bij verkoopbevordering).

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 187
Bijlage I, punt 16

16. Onder “verpakking” wordt verstaan de 
beschermende omhulsels, zoals papier, alle 

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

soorten strohulzen, kartons en kisten, die 
worden gebruikt voor het vervoer en/of de 
verkoop van één of meer recipiënten.

Or. en

Motivering

Met het oog op het beschermen van de consument moet duidelijk worden gemaakt dat het hier 
niet alleen om het vervoer gaat, maar ook om de verkoopverpakking.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 188
Bijlage II, categorie A, titel

Categorie A: Spiritualiën Spiritualiën

Or. en

Motivering

Dit AM behelst schrapping van de referentie aan 'categorie A' in de titel voor de categorieën 
1 t/m 12 en heeft te maken met de schrapping van de drie categorieën in artikel 3.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Jean-Claude Fruteau

Amendement 189
Bijlage II, categorie A, punt 1, letter a) punt 1)

1. Rum 1. Rum
a) Rum is: a) Rum is:

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

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

2) een door alcoholische vergisting en 
distillatie van suikerrietsap verkregen eau-

2) een uitsluitend door alcoholische 
vergisting en door distillatie van 
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de-vie die de specifieke aromatische 
kenmerken van rum bezit en een gehalte aan 
vluchtige stoffen heeft dat ten minste 225 
gram per hectoliter alcohol van 100% vol 
bedraagt.

suikerrietsap verkregen gedistilleerde drank
die de specifieke aromatische kenmerken 
van rum bezit en een gehalte aan vluchtige 
stoffen heeft dat ten minste 225 gram per 
hectoliter alcohol van 100% vol bedraagt.
Deze eau-de-vie mag worden verkocht met 
de vermelding 'boeren-' als aanvulling op 
de benaming 'rum', vergezeld van één van 
de geografische aanduidingen van de 
Franse overzeese gebiedsdelen zoals 
genoemd in categorie 1 van bijlage III.

a) Het alcoholvolumegehalte van rum 
bedraagt ten minste 37,5% vol.

a) Het alcoholvolumegehalte van rum 
bedraagt ten minste 37,5% vol.

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

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

c) Rum bevat geen toegevoegde ethylalcohol 
uit landbouwproducten.

c) Rum bevat geen toegevoegde ethylalcohol 
uit landbouwproducten, al dan niet verdund, 
en, ook in het geval van door vermenging 
verkregen producten, geen toegevoegd 
distilaat uit landbouwproducten.

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

d) Rum wordt niet verzoet.
d bis) Rum mag alleen karamel bevatten 
teneinde de kleuring van gerijpte en/of op 
smaak afgemaakte producten aan te 
passen.

e) Aan de in punt 1 van bijlage III 
opgenomen geografische aanduidingen mag 
het woord “traditionnel” worden toegevoegd 
als de rum is geproduceerd door distillatie 
tot minder dan 80% vol na alcoholische 
vergisting van daartoe geschikte 
grondstoffen die uitsluitend van oorsprong 
zijn uit de betrokken plaats van productie. 
Deze rum moet een gehalte aan vluchtige 
stoffen hebben dat ten minste 225 gram per 
hectoliter alcohol van 100% vol bedraagt, en
mag niet zijn verzoet of gearomatiseerd. 
Ook bij gebruik van het woord “traditionnel” 
mag aan de benaming “rum” de nadere 
omschrijving “nevenproduct van de 
suikerproductie” of “boeren-” (voor rum van 
het type “rhum agricole”) worden 
toegevoegd.

e) Aan de in categorie 1 van bijlage III 
opgenomen geografische aanduidingen mag 
het woord “traditionnel” worden toegevoegd 
als de rum is geproduceerd door distillatie 
tot minder dan 90% vol na alcoholische 
vergisting van daartoe geschikte 
grondstoffen die uitsluitend van oorsprong 
zijn uit de betrokken plaats van productie. 
Deze rum moet een gehalte aan vluchtige 
stoffen hebben dat ten minste 225 gram per 
hectoliter alcohol van 100% vol bedraagt, en 
mag niet zijn verzoet. Ook bij gebruik van 
het woord “traditionnel” mag aan de 
verkoopbenamingen “rum” en aan de 
geografische aanduidingen de nadere 
omschrijving “nevenproduct van de 
suikerproductie” of “boeren-” (voor rum van 
het type “rhum agricole”) worden 
toegevoegd.
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De bovenstaande bepaling staat geenszins de 
mogelijkheid in de weg om voor alle niet 
onder die bepaling vallende producten het 
woord “traditionnel” te gebruiken 
overeenkomstig de voor die producten 
geldende specifieke criteria.

De bovenstaande bepaling staat geenszins de 
mogelijkheid in de weg om voor alle niet 
onder die bepaling vallende producten het 
woord “traditionnel” te gebruiken 
overeenkomstig de voor die producten 
geldende specifieke criteria.

Or. fr

Motivering

De benamingen 'boerenrum' en 'traditionele rum' moeten beschermd blijven worden omdat de 
consument op die manier kwaliteitsproducten duidelijk kan herkennen. Verder moet de 
toevoeging van ethylalcohol of van een aroma worden verboden, ongeacht of deze zijn 
verkregen met natuurlijke gearomatiseerde stoffen of equivalenten daarvan, teneinde te 
waarborgen dat de producten van de hoogste kwaliteit zijn.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 190
Bijlage II, categorie A, punt 1, letter a), punt 2)

2) een door alcoholische vergisting en 
distillatie van suikerrietsap verkregen eau-
de-vie die de specifieke aromatische 
kenmerken van rum bezit en een gehalte aan 
vluchtige stoffen heeft dat ten minste 225 
gram per hectoliter alcohol van 100% vol 
bedraagt.

2) een uitsluitend door alcoholische 
vergisting en distillatie van suikerrietsap 
verkregen gedistilleerde drank die de 
specifieke aromatische kenmerken van rum 
bezit en een gehalte aan vluchtige stoffen 
heeft dat ten minste 225 gram per hectoliter 
alcohol van 100% vol bedraagt. Deze eau-
de-vie mag worden verkocht met de 
vermelding 'boeren-' als aanvulling op de 
benaming 'rum', vergezeld van één van de 
geografische aanduidingen van de Franse 
overzeese gebiedsdelen zoals genoemd in 
categorie 1 van bijlage III.

Or. fr

Motivering

De benamingen 'boerenrum' en 'traditionele rum' moeten beschermd blijven worden omdat de 
consument op die manier kwaliteitsproducten duidelijk kan herkennen.
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Amendement ingediend door Giuseppe Castiglione en Amalia Sartori

Amendement 191
Bijlage II, categorie A, punt 1, letter d)

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

d) Rum mag niet worden gearomatiseerd, 
behalve met 'versterkers'.

Or. it

Motivering

Net als brandy wordt rum altijd 'geraffineerd' in houten vaten voor een periode uiteenlopend 
van zes maanden tot drie jaar, en langer voor gerijpte rum. Dit geeft de rum een uniforme 
smaak, voornamelijk doordat het gaat om houten vaten. De toevoeging van 'versterkers', 
d.w.z. natuurlijke aroma's die van het hout zijn afgeleid, kan worden toegestaan. Versterkers 
geven de rum geen dominerende smaak, maar ze kunnen wel de organoleptische kenmerken 
harmoniseren.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 192
Bijlage II, categorie A, punt 5, letter d)

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

d) Brandy of Weinbrand worden niet 
gearomatiseerd. Dit sluit het gebruik van 
traditionele productiemethoden niet uit.

Or. en

Motivering

Het gebruik van aroma's voor het definitieve op smaak maken van de traditionele 
organoleptische kenmerken van brandy of Weinbrand is een oeroude praktijk. Dit soort 
traditionele productiemethoden van brandy of Weinbrand moeten mogelijk blijven.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 193
Bijlage II, categorie A, punt 1, letter d bis) (nieuw)

d bis) Rum mag alleen karamel bevatten 
teneinde de kleuring van gerijpte en/of op 
smaak afgemaakte producten aan te 
passen.

Or. fr

Motivering

De benamingen 'boerenrum' en 'traditionele rum' moeten beschermd blijven worden omdat de 
consument op die manier kwaliteitsproducten duidelijk kan herkennen. Verder moet de 
toevoeging van ethylalcohol of van een aroma worden verboden, ongeacht of deze zijn 
verkregen met natuurlijke gearomatiseerde stoffen of equivalenten daarvan, teneinde te 
waarborgen dat de producten van de hoogste kwaliteit zijn.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 194
Bijlage II, categorie A, punt 1, letter e), alinea 1

e) Aan de in punt 1 van bijlage III 
opgenomen geografische aanduidingen mag 
het woord “traditionnel” worden toegevoegd 
als de rum is geproduceerd door distillatie 
tot minder dan 80% vol na alcoholische 
vergisting van daartoe geschikte 
grondstoffen die uitsluitend van oorsprong 
zijn uit de betrokken plaats van productie. 
Deze rum moet een gehalte aan vluchtige 
stoffen hebben dat ten minste 225 gram per 
hectoliter alcohol van 100% vol bedraagt, en 
mag niet zijn verzoet of gearomatiseerd. 
Ook bij gebruik van het woord “traditionnel” 
mag aan de benaming “rum” de nadere 
omschrijving “nevenproduct van de 
suikerproductie” of “boeren-” (voor rum van 
het type “rhum agricole”) worden 
toegevoegd.

e) Aan de in categorie 1 van bijlage III 
opgenomen geografische aanduidingen mag 
het woord “traditionnel” worden toegevoegd 
als de rum is geproduceerd door distillatie 
tot minder dan 90% vol na alcoholische 
vergisting van daartoe geschikte 
grondstoffen die uitsluitend van oorsprong 
zijn uit de betrokken plaats van productie. 
Deze rum moet een gehalte aan vluchtige 
stoffen hebben dat ten minste 225 gram per 
hectoliter alcohol van 100% vol bedraagt, en 
mag niet zijn verzoet. Ook bij gebruik van 
het woord “traditionnel” mag aan de 
verkoopbenamingen “rum” en aan de 
geografische aanduidingen de nadere 
omschrijving “nevenproduct van de 
suikerproductie” of “boeren-” (voor rum van 
het type “rhum agricole”) worden 
toegevoegd.

Or. fr
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Motivering

De benamingen 'boerenrum' en 'traditionele rum' moeten beschermd blijven worden omdat de 
consument op die manier kwaliteitsproducten duidelijk kan herkennen. Verder moet de 
toevoeging van ethylalcohol of van een aroma worden verboden, ongeacht of deze zijn 
verkregen met natuurlijke gearomatiseerde stoffen of equivalenten daarvan, teneinde te 
waarborgen dat de producten van de hoogste kwaliteit zijn.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 195
Bijlage II, categorie A, punt 2, letter c)

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

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

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat, overeenkomstig bestaande bepalingen in de verordeningen 1576/89 en 
1014/90, aan whisky geen distillaat mag worden toegevoegd.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 196
Bijlage II, categorie A, punt 2, letter d)

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

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

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat whisky niet op smaak mag worden afgerond - toevoeging van suiker via 
het afronden op smaak is geen traditionele praktijk. Het is van cruciaal belang deze 
dubbelzinnigheid weg te nemen.
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Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez en Pilar Ayuso

Amendement 197
Bijlage II, categorie A, punt 3, letter e)

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

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

Or. es

Motivering

De term 'brandy' moet voorbehouden blijven aan de gedistilleerde drank die verkregen is van 
wijn-eau-de-vie en dit om de consument niet te verwarren en om te zorgen voor volledige 
consistentie met de definitie van brandy in de toekomstige verordening.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 198
Bijlage II, categorie A, punt 5, letter c)

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

c) Onverminderd letter a) van punt 1 bevat 
Brandy of Weinbrand geen toegevoegde 
ethylalcohol of distillaat uit 
landbouwproducten.

Or. en

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 199
Bijlage II, categorie A, punt 5, letter c)

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

c) Onverminderd letter a) van punt 1 bevat 
Brandy of Weinbrand geen toegevoegde 
ethylalcohol of ander distillaat uit 
landbouwproducten.
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Or. en

Motivering

Een algemeen artikel met alle toegestane praktijken voor gedistilleerde dranken (zoals 
aangegeven in het voorgaande amendement) zou betekenen dat in de definitie van brandy 
aromatisering niet hoeft te worden genoemd (aangezien het niet is verboden, is het 
toegestaan).

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 200
Bijlage II, categorie A, punt 5, letter d)

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

schrappen

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het AM betreffende letter c).

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 201
Bijlage II, categorie A, punt 6, letter d)

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

d) Bij de bereiding van druivendraf-eau-de-
vie of marc mogen geen andere aroma’s dan 
natuurlijke aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, 
lid 2, onder b), punt i), en onder c), van 
Richtlijn 88/388/EEG worden gebruikt. Het 
meedistilleren van draf met zaden van 
aromatiserende anijs- en/of venkelplanten 
als traditionele praktijk van bepaalde 
gebieden van de EU geldt niet als 
aromatisering.
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Or. el

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 202
Bijlage II, categorie A, punt 11, letter e)

e) In de verkoopbenaming van dit product 
mag de term “Hefebrand” worden 
aangevuld met de naam van de gebruikte 
grondstof.

e) In de verkoopbenaming van dit product 
moet de term “Hefebrand” worden 
aangevuld met de naam van de gebruikte 
grondstof.

Or. de

Motivering

Noodzakelijke toevoeging met het oog op de voorlichting van de consument.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 203
Bijlage II, categorie B, titel

Categorie B: Specifieke gedistilleerde 
dranken

Specifieke gedistilleerde dranken

Or. en

Motivering

Schrapping van de referentie aan categorie B in de titel voor de categorieën 13 t/m 45 naar 
aanleiding van de schrapping van de drie categorieën in artikel 3.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 204
Bijlage II, categorie B, punt 13, letter a) punt 1)

1) hij wordt verkregen door een bessen- of 
andere vruchtensoort zoals frambozen, 
bramen, blauwe bosbessen enz., hetzij 
gedeeltelijk vergist, hetzij niet vergist, in een 
verhouding van ten minste 100 kilogram 

1) hij wordt uitsluitend verkregen door een 
bessen- of andere vruchtensoort zoals 
frambozen, bramen, blauwe bosbessen enz., 
hetzij gedeeltelijk vergist, hetzij niet vergist, 
in een verhouding van ten minste 100 
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vruchten per 20 liter alcohol van 100% vol 
te macereren in ethylalcohol uit 
landbouwproducten, in eau-de-vie of in 
distillaat, welke maceratie wordt gevolgd 
door distillatie;

kilogram vruchten per 20 liter alcohol van 
100% vol te macereren in ethylalcohol uit 
landbouwproducten, in eau-de-vie of in 
distillaat, welke maceratie wordt gevolgd 
door distillatie;

Or. fr

Motivering

Toevoeging van het woord 'uitsluitend' zorgt voor bescherming van de traditionele 
productiewijze van deze eaux-de-vie en voor bescherming tegen kleuring, verzoeting en 
verbetering.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 205
Bijlage II, categorie B, punt 16, letter a)

a) Gentiaan-eau-de-vie is een gedistilleerde 
drank die uit een gentiaandistillaat op basis 
van vergiste gentiaanwortels wordt bereid, al 
dan niet met toevoeging van ethylalcohol uit 
landbouwproducten.

a) Gentiaan-eau-de-vie is een gedistilleerde 
drank die uit een gentiaandistillaat op basis 
van vergiste gentiaanwortels wordt bereid, al 
dan niet met toevoeging van ethylalcohol uit 
landbouwproducten en/of vruchtendistillaat 
en/of vruchten-eau-de-vie.

Or. de

Motivering

Met name in het gebied van de Alpen wordt voor het verdunnen van gentiaandistillaat in 
plaats van ethylalcohol een vruchtendistillaat (bijv. appel-eau-de-vie) gebruikt. Door de 
overheersende smaak van de gentiaan wordt de voor de verdunning gebruikte eau-de-vie naar 
de achtergrond verdrongen en is deze niet meer als zodanig te herkennen. Deze aanpassing is 
noodzakelijk aangezien verdunning in vruchten-eaux-de-vie in kleine branderijen een zeer 
veel voorkomende en traditionele praktijk is.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 206
Bijlage II, categorie B, punt 16 bis (nieuw)

16 bis. Meesterwortel
a) Meesterwortel is een gedistilleerde drank 
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die uit een distillaat van in most van 
pitvruchten getreden wortelen van 
meesterwortel (Peucedanum osthrutium), 
met of zonder toevoeging van ethylalcohol 
uit landbouwproducten en/of 
vruchtendistillaten, wordt verkregen.
b) Het minimumalcoholgehalte van 
meesterwortel bedraagt 37,5% vol.
c) Meesterwortel wordt niet 
gearomatiseerd.

Or. de

Motivering

Meesterwortel wordt in het gebied van de Alpen al sinds jaar en dag door branderijen op 
deze wijze geproduceerd en de productiemethode dient, ter waarborging van de kwaliteit, als 
traditionele praktijk te worden opgenomen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 207
Bijlage II, categorie B, punt 17, letter a)

a) Met jeneverbessen gearomatiseerde 
gedistilleerde drank is een gedistilleerde 
drank die is verkregen door ethylalcohol uit 
landbouwproducten en/of granen-eau-de-vie 
en/of granendistillaat te aromatiseren met 
jeneverbessen (Juniperus communis).

a) Met jeneverbessen gearomatiseerde 
gedistilleerde drank is een gedistilleerde 
drank die is verkregen door ethylalcohol uit 
landbouwproducten en/of granen-eau-de-vie 
en/of granendistillaat en/of 
vruchtendistillaat en/of vruchten-eau-de-
vie te aromatiseren met jeneverbessen 
(Juniperus communis).

Or. de

Motivering

Bij gedistilleerde dranken met jeneverbessen is de toevoeging van ethylalcohol uit 
landbouwproducten en/of granen-eau-de-vie en/of granendistillaat met jeneverbessen reeds 
toegestaan. Daarnaast moet ook het gebruik van vruchtendistillaten worden toegestaan. Deze 
wijziging is noodzakelijk omdat maceratie van jeneverbessen in vruchtendistillaten in kleine 
branderijen een gebruikelijke en traditionele praktijk is en de invloed van jeneverbessen in 
het aldus verkregen product zo groot is dat het oorspronkelijke distillaat niet meer als 
zodanig herkenbaar is.
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Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez en Pilar Ayuso

Amendement 208
Bijlage II, categorie B, punt 17, letter d)

d) Voor met jeneverbessen gearomatiseerde 
gedistilleerde drank mag de 
verkoopbenaming “Wacholder”, “ginebra” 
of “genebra” worden gebruikt.

d) Voor met jeneverbessen gearomatiseerde 
gedistilleerde drank mag de 
verkoopbenaming “Wacholder”, “ginebra” 
of “genevere” worden gebruikt.

Or. es

Motivering

De term 'ginebra' moet voorbehouden blijven aan de drank bedoeld in punt 18 van bijlage II 
bij het voorstel, waarvan het alcoholgehalte hoger moet zijn (37,5% vol). Anders zou dit bij 
Spaanse consumenten tot verwarring kunnen leiden, aangezien de term 'ginebra' alleen in 
Spanje wordt gebruikt en volledig synoniem is aan de term 'gin'. Daarnaast zou het voorstel 
van de Commissie tot oneerlijke concurrentie kunnen leiden door te eisen dat producenten 
van 'gin' (wiens product een gehalte van ten minste 37,5% vol moet hebben) op de Spaanse 
markt moeten concurreren met producenten van 'ginebra', waarvan het gehalte slechts 15% 
vol is.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 209
Bijlage II, categorie B, punt 20, letter a), punten 1)/m 5)

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

1) de gebruikte ethylalcohol uit 
landbouwproducten mag geen hoger gehalte 
aan methanol dan 5 gram per hectoliter 
100% vol alcohol hebben, waarvan de 
aromatisering uitsluitend gebeurt door 
ethylalcohol in aanwezigheid van alle 
gebruikte natuurlijke plantaardige materialen 
te herdistilleren in traditionele 
distilleertoestellen,

2) de aromatisering gebeurt uitsluitend door 
ethylalcohol in aanwezigheid van alle 
gebruikte natuurlijke plantaardige materialen 
te herdistilleren in traditionele 
distilleertoestellen,
3) het aldus verkregen distillaat moet een 
alcoholvolumegehalte van ten minste 70% 
vol hebben,

3) het aldus verkregen distillaat moet een 
alcoholvolumegehalte van ten minste 70% 
vol hebben,
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4) eventueel nog toegevoegde ethylalcohol 
moet uitsluitend van dezelfde grondstof 
afkomstig zijn,

4) eventueel nog toegevoegde ethylalcohol 
uit landbouwproducten moet consistent zijn 
met de kenmerken genoemd in bijlage I, 
punt 3, maar met een methanolgehalte van 
ten hoogste 5 gram per hectoliter 100% vol 
alcohol,

5) er worden geen zoet- of kleurstoffen 
toegevoegd,

5) er worden geen zoetstoffen in 
hoeveelheden van meer dan 0,1 gram aan 
suikers per liter eindproduct of kleurstoffen 
toegevoegd,

Or. en

Motivering

Dit AM behelst een herschikking van de tekst van de Commissie, teneinde deze duidelijker te 
maken. De toevoeging aan punt 4)  maakt de toevoeging van suikers mogelijk met het oog op 
echtheidsgaranties; dit maakt het de industrie mogelijk fraude en namaak te voorkomen.

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone en Inese Vaidere

Amendement 210
Bijlage II, categorie B, punt 29

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol van granen, 
aardappelen en/of melasse van 
suikerbieten, welke ethylalcohol is bereid 
door:

1) landbouwgrondstoffen met behulp van 
gist te vergisten en

1) granen, aardappelen en/of melasse van 
suikerbieten met behulp van gist te vergisten 
en

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

2) het aldus verkregen product te distilleren 
en/of te rectificeren tot een alcoholgehalte 
van ten minste 96% vol en wel op zodanige 
wijze dat de organoleptische kenmerken van 
de gebruikte grondstoffen en van de bij de 
vergisting gevormde bijproducten selectief 
worden verzwakt, zodat de maximale 
residugehalten die zijn welke zijn 
vastgesteld in bijlage I voor ethylalcohol, 
behalve dat het methanolresidu in het 
eindproduct niet meer mag bedragen dan 
30 gram per hectoliter zuivere alcohol.

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

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

De maximale residugehalten zijn die welke 
in bijlage I zijn vastgesteld voor 
ethylalcohol, behalve dat het 
methanolresidu in het eindproduct niet 
meer mag bedragen dan 10 gram per 
hectoliter zuivere alcohol.
b) Het alcoholvolumegehalte van wodka 
bedraagt ten minste 37,5% vol.

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Vodka wordt traditioneel verkregen uit granen, aardappelen en/of melasse van suikerbieten; 
het is derhalve erg belangrijk dat vodka dezelfde bescherming krijgt als andere gedistilleerde 
dranken zoals rum, whisky, enz. Deze definitie zal bijdragen aan het waarborgen van de 
kwaliteitsnormen voor deze belangrijke categorie van gedistilleerde dranken in de EU.
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Amendement ingediend door Andres Tarand en Genowefa Grabowska

Amendement 211
Bijlage II, categorie B, punt 29

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit van granen, 
aardappelen en/of melasse van 
suikerbieten, welke ethylalcohol is bereid 
door:

1) landbouwgrondstoffen met behulp van 
gist te vergisten en

1)  granen, aardappelen en/of melasse van 
suikerbieten met behulp van gist te vergisten 
en

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

2) het aldus verkregen product te distilleren 
en/of te rectificeren tot een alcoholgehalte 
van ten minste 96% vol en wel op zodanige 
wijze dat de organoleptische kenmerken van 
de gebruikte grondstoffen en van de bij de 
vergisting gevormde bijproducten selectief 
worden verzwakt, zodat de maximale 
residugehalten die zijn welke zijn 
vastgesteld in bijlage I voor ethylalcohol, 
behalve dat het methanolresidu in het 
eindproduct niet meer mag bedragen dan 
30 gram per hectoliter zuivere alcohol.

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

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

De maximale residugehalten zijn die welke 
in bijlage I zijn vastgesteld voor 
ethylalcohol, behalve dat het 
methanolresidu in het eindproduct niet 
meer mag bedragen dan 10 gram per 
hectoliter zuivere alcohol.
b) Het alcoholvolumegehalte van wodka 
bedraagt ten minste 37,5% vol.

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Vodka wordt traditioneel verkregen uit granen, aardappelen en/of melasse van suikerbieten; 
het is derhalve erg belangrijk dat vodka dezelfde bescherming krijgt als andere gedistilleerde 
dranken zoals rum, whisky, enz. De keuze van de ingrediënten beïnvloedt de organoleptische 
(smaak) kenmerken en ze moeten derhalve worden beperkt tot granen, aardappelen en/of 
melasse van suikerbieten.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter 
Olajos, Anders Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis en Miroslav 

Mikolášik

Amendement 212
Bijlage II, categorie B, punt 29, letter a) inleidende formule en punt 1

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit granen, 
aardappelen en/of melasse van 
suikerbieten, welke ethylalcohol is bereid 
door:

1) landbouwgrondstoffen met behulp van 
gist te vergisten en

1) granen, aardappelen en/of melasse van 
suikerbieten met behulp van gist te vergisten 
en

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het AM betreffende bijlage II, punt 29, van Andres Tarand en Genowefa 
Grabowska.
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 213
Bijlage II, categorie B, punt 29

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:

1) landbouwgrondstoffen met behulp van 
gist te vergisten en

1) granen, aardappelen en/of melasse van 
suikerbieten met behulp van gist te vergisten 
en

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

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

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

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

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

De maximale residugehalten zijn die welke 
in bijlage I zijn vastgesteld voor 
ethylalcohol, behalve dat het methanolresidu 
in het eindproduct niet meer mag bedragen 
dan 15 gram per hectoliter zuivere alcohol.

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

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

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

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

d) Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 
2000/13/EG moet in de aanduiding, 
presentatie of etikettering van vodka in 
hetzelfde gezichtsveld als dat waarin de 
verkoopbenaming voorkomt, worden 

d) Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 
2000/13/EG mag in de aanduiding, 
presentatie of etikettering van vodka in 
hetzelfde gezichtsveld als dat waarin de 
verkoopbenaming voorkomt, worden 



PE 378.844v01-00 66/88 AM\633686NL.doc

NL

aangegeven welke grondstoffen zijn gebruikt 
voor de productie van de ethylalcohol uit 
landbouwproducten. De letters mogen niet 
groter zijn dan de helft en niet breder dan 
een derde van de voor de verkoopbenaming 
gebruikte letters.

aangegeven welke grondstoffen zijn gebruikt 
voor de productie van de ethylalcohol uit 
landbouwproducten. De letters mogen niet 
groter zijn dan de helft en niet breder dan 
een derde van de voor de verkoopbenaming 
gebruikte letters.

Or. pl

Motivering

Met het beperken van de grondstoffen die bij de productie van vodka worden gebruikt tot 
granen, aardappelen en melasse van suikerbieten wordt beoogd de hoge kwaliteit en de goede 
reputatie van vodka te beschermen en ervoor te zorgen dat traditionele, eeuwenoude 
productiemethoden gebruikt blijven worden. Onder deze definitie valt zo'n 96% van alle 
vodka's die op dit moment op de EU-markt beschikbaar zijn.

Amendement ingediend door Liam Aylward

Amendement 214
Bijlage II, categorie B, punt 29

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:

1) landbouwgrondstoffen met behulp van 
gist te vergisten en

1) hetzij granen, aardappelen en/of 
melasse;
2) hetzij andere landbouwgrondstoffen met 
behulp van gist te vergisten en

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

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

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

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

De maximale residugehalten zijn die welke 
in bijlage I zijn vastgesteld voor 

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

ethylalcohol, behalve dat het methanolresidu 
in het eindproduct niet meer mag bedragen 
dan 10 gram per hectoliter zuivere alcohol.

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

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

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

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

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

d) Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 
2000/13/EG moet in de aanduiding, 
presentatie en etikettering van vodka die niet 
met granen, aardappelen of melasse is 
vervaardigd in hetzelfde gezichtsveld als dat 
waarin de verkoopbenaming voorkomt, de 
vermelding "gedistilleerd uit..." worden 
aangegeven, aangevuld met de grondstoffen 
die zijn gebruikt voor de productie van de 
ethylalcohol uit landbouwproducten. De 
etikettering voldoet aan het bepaalde in 
richtlijn 2000/13/EG. De letters mogen niet 
groter zijn dan de helft en niet breder dan 
een derde van de voor de verkoopbenaming 
gebruikte letters.

Or. en

Motivering

Dit AM vervangt AM 40 van de rapporteur.

Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de aandacht gevestigd op het onderscheid 
tussen vodka van granen, aardappelen en suikerbieten of rietsuiker enerzijds, en vodka van 
andere landbouwgrondstoffen anderzijds. Dit AM neemt rietsuiker op in de lijst van 
grondstoffen in a), 1), omdat verzuimen dit te doen zou indruisen tegen de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 215
Bijlage II, categorie B, punt 29
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a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:

1) landbouwgrondstoffen met behulp van 
gist te vergisten en

1) hetzij granen, aardappelen en/of 
melasse;
2) hetzij andere landbouwgrondstoffen met 
behulp van gist te vergisten en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 
2000/13/EG moet in de aanduiding, 
presentatie en etikettering van vodka die niet 
met granen, aardappelen of melasse is 
vervaardigd in hetzelfde gezichtsveld als dat 
waarin de verkoopbenaming voorkomt, de 
vermelding "gedistilleerd uit..." worden 
aangegeven, aangevuld met de grondstoffen
die zijn gebruikt voor de productie van de 
ethylalcohol uit landbouwproducten. De 
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gebruikte letters. etikettering voldoet aan het bepaalde in 
richtlijn 2000/13/EG. De letters mogen niet 
groter zijn dan de helft en niet breder dan 
een derde van de voor de verkoopbenaming 
gebruikte letters.

Or. en

Motivering

Dit AM vervangt AM 40 van de rapporteur.

Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de aandacht gevestigd op het onderscheid 
tussen vodka van granen, aardappelen en suikerbieten of rietsuiker enerzijds, en vodka van 
andere landbouwgrondstoffen anderzijds. Dit AM neemt rietsuiker op in de lijst van 
grondstoffen in a), 1), omdat verzuimen dit te doen zou indruisen tegen de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 216
Bijlage II, categorie B, punt 29

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit van granen, 
aardappelen en/of melasse van 
suikerbieten, welke ethylalcohol is bereid 
door:

1) landbouwgrondstoffen met behulp van 
gist te vergisten en

1)  granen, aardappelen en/of melasse van 
suikerbieten met behulp van gist te vergisten 
en

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

het aldus verkregen product te distilleren 
en/of te rectificeren tot een alcoholgehalte 
van ten minste 96% vol en wel op zodanige 
wijze dat de organoleptische kenmerken van 
de gebruikte grondstoffen en van de bij de 
vergisting gevormde bijproducten selectief 
worden verzwakt, zodat de maximale 
residugehalten die zijn welke zijn 
vastgesteld in bijlage I voor ethylalcohol, 
behalve dat het methanolresidu in het 
eindproduct niet meer mag bedragen dan 
10 gram per hectoliter zuivere alcohol.

Dit bereidingsprocédé mag worden gevolgd 
door herdistillatie en/of een behandeling 

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

technische hulpstoffen, met inbegrip van 
actieve kool, om het product bijzondere 
organoleptische kenmerken te geven.

De maximale residugehalten zijn die welke 
in bijlage I zijn vastgesteld voor 
ethylalcohol, behalve dat het 
methanolresidu in het eindproduct niet 
meer mag bedragen dan 10 gram per 
hectoliter zuivere alcohol.
b) Het alcoholvolumegehalte van wodka 
bedraagt ten minste 37,5% vol.

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het AM betreffende bijlage II, categorie B, punt 29, van de heer Tarand.

Amendement ingediend door Bogusław Sonik

Amendement 217
Bijlage II, categorie B, punt 29, letter a), inleidende formule

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 

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

Or. pl

Motivering

Vodka wordt traditioneel verkregen uit granen, aardappelen en/of melasse van suikerbieten. 
Overeenkomstig de doelstellingen van dit voorstel voor een verordening moet vodka dezelfde 
bescherming worden geboden als andere gedistilleerde dranken (bijv. rum en whisky). Dit is 
in het belang van zowel vodkaproducenten, als, met name, de consument.

Deze bepaling is goedgekeurd door de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van 
het Parlement in haar advies en door het Europees Economisch en Sociaal Comité in de 
definitieve versie van zijn advies. Ook COPA-COGECA heeft, in een formele verklaring, 
erkend dat er behoefte bestaat aan een restrictieve definitie van de term vodka.

Amendement ingediend door Georgs Andrejevs, Niels Busk en Henrik Lax

Amendement 218
Bijlage II, categorie B, punt 29, letter a), inleidende formule

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit granen, 
aardappelen en/of melasse van 
suikerbieten, welke ethylalcohol is bereid 
door:

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het AM betreffende bijlage II, categorie B, punt 29, van de heer Tarand.

Amendement ingediend door Jiří Maštálka

Amendement 219
Bijlage II, categorie B, punt 29, letter a), inleidende formule

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen uit ethylalcohol uit 
landbouwproducten, welke ethylalcohol is 
bereid door:

a) Wodka is een gedistilleerde drank die is 
verkregen door ethylalcohol uit 
landbouwproducten hetzij te rectificeren, 
hetzij te filteren door actieve kool, 
eventueel gevolgd door gewone distillatie of 
een equivalente behandeling op zodanige 
wijze dat de organoleptische kenmerken 
van de gebruikte grondstoffen selectief 
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worden verzwakt.
1) landbouwgrondstoffen met behulp van 
gist te vergisten en
2) het aldus verkregen product te distilleren 
en/of te rectificeren op zodanige wijze dat 
de organoleptische kenmerken van de 
gebruikte grondstoffen en van de bij de 
vergisting gevormde bijproducten selectief 
worden verzwakt.
Dit bereidingsprocédé mag worden gevolgd 
door herdistillatie en/of een behandeling 
met geschikte technische hulpstoffen, met 
inbegrip van actieve kool, om het product 
bijzondere organoleptische kenmerken te 
geven.
De maximale residugehalten zijn die welke 
in bijlage I zijn vastgesteld voor 
ethylalcohol, behalve dat het methanolresidu 
in het eindproduct niet meer mag bedragen 
dan 10 gram per hectoliter zuivere alcohol.

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

Or. en

Motivering

De bestaande definitie moet onveranderd uit verordening 1576/89 worden overgenomen, met 
slechts kleine wijzigingen.

Artikel 5 biedt de lidstaten daarnaast de mogelijkheid striktere regels vast te stellen voor 
aanduiding, etikettering, verpakking en presentatie van op hun grondgebied vervaardigde 
gedistilleerde dranken. Dit zorgt voor voldoende flexibiliteit om, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, in te spelen op de specifieke consumentenbehoeften in de afzonderlijke 
lidstaten.

Amendement ingediend door Georgs Andrejevs, Niels Busk en Henrik Lax

Amendement 220
Bijlage II, categorie B, punt 29, letter a), punt 1)

1) landbouwgrondstoffen met behulp van 
gist te vergisten en

1) granen, aardappelen en/of melasse van 
suikerbieten met behulp van gist te vergisten 
en

Or. en
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Motivering

Zie de motivering bij het AM betreffende bijlage II, categorie B, punt 29, van de heer Tarand.

Amendement ingediend door Georgs Andrejevs en Henrik Lax

Amendement 221
Bijlage II, categorie B, punt 29, letter a), punt 2)

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

2) het aldus verkregen product te distilleren 
en/of te rectificeren tot een alcoholgehalte 
van ten minste 96% vol en wel op zodanige 
wijze dat de organoleptische kenmerken van 
de gebruikte grondstoffen en van de bij de 
vergisting gevormde bijproducten selectief 
worden verzwakt, zodat de maximale 
residugehalten die zijn welke zijn 
vastgesteld in bijlage I voor ethylalcohol, 
behalve dat het methanolresidu in het 
eindproduct niet meer mag bedragen dan 
30 gram per hectoliter zuivere alcohol.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het AM betreffende bijlage II, categorie B, punt 29, van de heer Tarand.

Amendement ingediend door Georgs Andrejevs en Henrik Lax

Amendement 222
Bijlage II, categorie B, punt 29, letter a), punt 2), alinea 2

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

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

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het AM betreffende bijlage II, categorie B, punt 29, van de heer Tarand.
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Amendement ingediend door Georgs Andrejevs en Henrik Lax

Amendement 223
Bijlage II, categorie B, punt 29, letter a), punt 2), alinea 3

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

schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op bijlage II, categorie B, punt 29 van de heer Tarand.

Amendement ingediend door Georgs Andrejevs en Henrik Lax

Amendement 224
Bijlage II, categorie B, punt 29, letter d)

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

schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op bijlage II, categorie B, punt 29 van de heer Tarand.

Amendement ingediend door Jiří Maštálka

Amendement 225
Bijlage II, categorie B, punt 29, letter d)

d) Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 
2000/13/EG moet in de aanduiding, 
presentatie of etikettering van vodka in 
hetzelfde gezichtsveld als dat waarin de 

d) De lidstaten kunnen overeenkomstig 
artikel 5 strengere of aanvullende regels 
vaststellen betreffende de beschrijving,
etikettering, verpakking en presentatie van 
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verkoopbenaming voorkomt, worden 
aangegeven welke grondstoffen zijn 
gebruikt voor de productie van de 
ethylalcohol uit landbouwproducten. De 
letters mogen niet groter zijn dan de helft 
en niet breder dan een derde van de voor de 
verkoopbenaming gebruikte letters.

vodka.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij Bijlage II, punt 29, letter a) van Jiří Maštálka.

Amendement ingediend door Linda McAvan en Riitta Myller

Amendement 226
Bijlage II, categorie B, punt 29, letter d)

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

d) Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 
2000/13/EG moet in de aanduiding, 
presentatie of etikettering van vodka die niet 
vervaardigd is van aardappelen, granen of 
melasse in hetzelfde gezichtsveld als dat 
waarin de verkoopbenaming is vermeld de 
aanduiding voorkomen "gemaakt van ...", 
aangevuld door de vermelding van de 
grondstof die gebruikt is voor de productie
van de ethylalcohol uit landbouwproducten. 
De etikettering moet overeenkomstig 
Richtlijn 2000/13/EG geschieden. De letters 
mogen niet groter zijn dan de helft en niet 
breder dan een derde van de voor de 
verkoopbenaming gebruikte letters.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op bijlage II, categorie B, punt 29 van de heer Tarand.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 227
Bijlage II, categorie B, punt 29, letter d)

d) Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 
2000/13/EG moet in de aanduiding, 
presentatie of etikettering van vodka in 

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

vervaardigd is van aardappelen, granen of 
melasse in hetzelfde gezichtsveld als dat 
waarin de verkoopbenaming is vermeld de 
aanduiding voorkomen "gemaakt van ...", 
aangevuld door de vermelding van de 
grondstof die gebruikt is voor de productie
van de ethylalcohol uit landbouwproducten. 
De etikettering moet overeenkomstig 
Richtlijn 2000/13/EG geschieden De letters 
mogen niet groter zijn dan de helft en niet 
breder dan een derde van de voor de 
verkoopbenaming gebruikte letters.

Or. de

Motivering

Vodka van granen, aardappelen en melasse kan als traditioneel vervaardigd product worden 
aangeduid. Daarom moet dit product de naam vodka zonder verdere aanvullingen dragen. 
Aangezien ethylalcohol van vodka ook uit andere landbouwproducten kan worden 
vervaardigd, is de aanduiding van het landbouwproduct noodzakelijk om een beter 
onderscheid te kunnen maken.

Amendement ingediend door Carmen Fraga Estévez en Pilar Ayuso

Amendement 228
Bijlage II, categorie B, punt 31, letter d), inleidende formule

d) De volgende samengestelde termen 
mogen in de presentatie van in de 
Gemeenschap geproduceerde likeuren 
worden gebruikt in het geval dat 
ethylalcohol uit landbouwproducten is 
gebruikt volgens traditionele 
productiemethoden:

d) De volgende samengestelde termen 
mogen in de presentatie van in de 
Gemeenschap geproduceerde likeuren 
worden gebruikt in het geval dat 
ethylalcohol uit wijnbouwproducten is 
gebruikt volgens traditionele 
productiemethoden:

Or. es

Motivering

Ook in de toekomst moet het zo zijn dat de term "brandy" alleen mag worden gebruik voor de 
sterke drank op basis van wijngeest zodat de consumenten niet worden misleid en om voor 
consequentie te zorgen ten opzichte van de definitie van brandy die in de toekomstige 
verordening wordt vastgelegd.

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Sergio Berlato en Adriana Poli Bortone

Amendement 229
Bijlage II, categorie B, punt 40, letter a)
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a) Nocino is een likeur die hoofdzakelijk 
door maceratie en/of distillatie van hele 
onrijpe walnoten (Juglans regia L.) is 
gearomatiseerd en die een gehalte aan 
suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten 
minste 100 gram per liter heeft.

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Or. xm

Motivering

N.B. Dit amendement is alleen van toepassing op de Engelse tekst.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 230
Bijlage II, categorie B, punt 40, letter a)

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

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Or. xm

Motivering

N.B.: Dit amendement is alleen van toepassing op de Engelse tekst.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 231
Bijlage II, categorie B, punt 41, letter c)

c) Bij de bereiding van eierlikeur of 
advocaat of avocat of Advokat mogen geen 
andere aroma’s dan natuurlijke 
aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, 
lid 2, onder b), punt i), en onder c), van 
Richtlijn 88/388/EEG worden gebruikt.

c) Bij de bereiding van eierlikeur of 
advocaat of avocat of Advokat mogen geen 
gedroogde eiproducten worden gebruikt.

Or. de

Motivering

Om te voorkomen dat het  gebruik van kleurstoffen zoals bijvoorbeeld beta carotine 
noodzakelijk is, moet, als er eigeel gebruikt wordt, zuiver eigeel (zonder eiwitsporen) worden 
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toegepast. Voor producten van een hoge kwaliteit die overeenkomstig de traditionele 
bereidingswijze worden vervaardigd, moet het gebruik van gedroogde eiproducten verboden 
zijn.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten en Albert Jan Maat

Amendement 232
Bijlage II, categorie B, punt 44 bis (nieuw)

44bis. 'Vruchtenjenever' of ‘Jenever met 
vruchten’
a) Vruchtenjenever of jenever met vruchten 
is een likeur of een andere gedistilleerde 
drank die aan de volgende voorwaarden 
voldoet:
1) de drank is verkregen hetzij door 
aromatisering van de ‘jenever’ met 
vruchten of met planten en/of delen van 
vruchten of planten, hetzij door toevoeging 
van vruchtensap en/of distillaten van 
vruchten of planten of distillaten van 
geconcentreerde aroma’s van vruchten of 
planten;
2) de aromatisering kan zijn aangevuld 
door toevoeging van natuurlijke en/of 
natuuridentieke aromatiserende stoffen;
3) de drank is eventueel verzoet;
4) de drank vertoont de organoleptische 
kenmerken van de betrokken fruitsoort;
- die een alcohol-volumegehalte van ten 
minste 20% vol heeft.
Het woord ‘vruchten’ mag door de naam 
van de betrokken vrucht worden vervangen.

Or. nl

Motivering

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

Amendement 233
Bijlage II, categorie B, punt 45, letter a)

a) Topinambur is een gedistilleerde drank 
die uitsluitend door vergisting en distillatie 
van knollen van de aardpeer (Helianthus 
tuberosus L.) is verkregen.

a) Topinambur is een gedistilleerde drank 
die uitsluitend door vergisting en distillatie 
van knollen van de aardpeer (Helianthus 
tuberosus L.) uitsluitend tot een 
alcoholgehalte van minder dan 86% is 
verkregen.

Or. de

Motivering

Het gaat hier om een "Weinbrand", zodat distillatie tot minder dan 86 volumeprocent moet 
geschieden.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 234
Bijlage II, categorie C, titel

Categorie C: Andere gedistilleerde dranken Andere gedistilleerde dranken

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het feit dat voorgesteld is de verwijzing naar categorie C in 
de titel voor de categorieën 46 a en b weg te laten, wat op zijn beurt weer het gevolg is van 
het weglaten van de drie categorieën in artikel 3.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 235
Bijlage II, categorie C, punt 2

2. Rum-Verschnitt is een in Duitsland bereid 
product dat is verkregen door vermenging 
van rum en alcohol, waarbij ten minste 5% 
van de in het eindproduct aanwezige alcohol 
afkomstig moet zijn van rum. Wat de 
etikettering en de presentatie van het product 
Rum-Verschnitt betreft, moet het woord 
Verschnitt in de aanduiding, de presentatie 
of de etikettering in letters van hetzelfde 
type, dezelfde grootte en dezelfde kleur als 
die van, en op dezelfde regel als, het woord 

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

het woord “Rum” voorkomen, waarbij dit in 
het geval van flessen op het buiketiket moet 
zijn. Indien dit product buiten de Duitse 
markt wordt verkocht, moet de alcoholische 
samenstelling ervan op het etiket zijn 
vermeld.

Or. de

(Tekst in kolom van bijlage II, categorie C, lid 2)

Motivering

Dit is een amendement dat volgt uit het weglaten van de drie categorieën in artikel 3.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 236
Bijlage II, categorie C, punt 3

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

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

Or. en

(Tekst in kolom van bijlage II, categorie C, lid 3)

Motivering

Dit is een amendement dat volgt uit het weglaten van de drie categorieën in artikel 3.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 237
Bijlage II, categorie C, punt 1
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1. Alle gedistilleerde dranken die voldoen 
aan de definitie in artikel 1, maar niet in 
aanmerking komen voor opneming in 
categorie A of B, worden aangeduid, 
gepresenteerd en geëtiketteerd met de 
verkoopbenaming “gedistilleerde drank” of 
“gedistilleerd”.

Alle gedistilleerde dranken die voldoen aan 
de definitie in artikel 1, maar niet in 
aanmerking komen voor opneming in 
categorieën 1 t/m 45, worden aangeduid, 
gepresenteerd en geëtiketteerd met de 
verkoopbenaming “gedistilleerde drank” of 
“gedistilleerd”.

Or. en

Motivering

Dit is een amendement dat volgt uit het weglaten van de drie categorieën in artikel 3.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 238
Bijlage III, categorie B, punt 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 Guyana / Rhum de la Guyana 
traditionnel

Rhum de la Guyana 

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
Ron da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Motivering

De traditionele term mag niet worden aangehaald bij de geografische aanduidingen omdat de 
traditionele dranknaam wordt gedefinieerd in punt 1 van bijlage II.
Er moeten nieuwe geografische aanduidingen bijkomen om rekening te houden met de 
diversiteit en het specifieke karakter van de rumproductie in de Franse overzeese 
gebiedsdelen.
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Amendement ingediend door Anne Ferreira en Jean-Claude Fruteau

Amendement 239
Bijlage III, categorie B, punt 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 Guyana / Rhum de la Guyana 
traditionnel

Rhum de la Guyana 

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
Ron da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Motivering

De traditionele term mag niet worden aangehaald bij de geografische aanduidingen omdat de 
traditionele dranknaam wordt gedefinieerd in punt 1 van bijlage II.
Er moeten nieuwe geografische aanduidingen bijkomen om rekening te houden met de 
diversiteit en het specifieke karakter van de rumproductie in de Franse overzeese 
gebiedsdelen.

Amendement ingediend door Carl Schlyter en Jill Evans

Amendement 240
Bijlage III, categorie B, punt 2, tabel, row 1 bis (nieuw)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft ten doel dezelfde wettelijke bescherming te geven aan de aanduiding in 
het Gaelic van Schotse whisky als de bescherming die de Engelse versie reeds geniet, evenals 
het equivalent daarvan in het Iers, terwijl de Schotse whiskyproducenten niet worden 
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verplicht de aanduiding in het Gaelic op hun etiket te zetten als ze dat niet willen.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 241
Bijlage III, categorie B, punt 2, tabel

Scotch Whisky / Scotch

Irish Whisky Irish Whisky

Whisky español Whisky español

(Aan deze aanduidingen mag “malt” of “grain” 
worden toegevoegd)

(Aan deze aanduidingen mag “malt” of “grain” 
worden toegevoegd)

Irish Whiskey Irish Whiskey

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

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

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

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(De aanduiding is van plaats verwisseld)

Motivering

Aan de huidige voorschriften moet worden vastgehouden zodat geografische aanduidingen 
vergezeld kunnen gaan van aanvullende bijzonderheden, afhankelijk van de regelgeving door 
de betrokken autoriteit van het desbetreffende land. Hoewel de termen "malt" en "grain" in 
algemene kring worden gebruikt voor Schotse whisky, zijn het niet de enige aanvullende 
termen die zijn toegestaan. Het is belangrijk er geen enkele onduidelijkheid over te laten 
bestaan dat toegestane aanvullende termen voor Schotse whisky door de desbetreffende 
autoriteit van het Verenigd Koninkrijk moeten worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 242
Bijlage III, categorie B, punt 5, tabel, trefwoorden 4 t/m 6

Voorstel van de Commissie

Brandy Αττικης / Brandy of Attica

Brandy Πελλοπονησου / Brandy of the 
Peloponnese

Brandy Κεντρικης Ελλαδας / Brandy of 
Central Greece

Amendement van het Parlement
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Brandy Αττικης / Brandy of Attica Griekenland
Brandy Πελλοπονησου / Brandy of the 
Peloponnese

Griekenland

Brandy Κεντρικης Ελλαδας / Brandy of 
Central Greece

Griekenland

Or. el

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 243
Bijlage III, categorie B, punt 6, tabel, trefwoord 34 bis (nieuw)

Τσικουδιά/Tsikoudia Griekenland

Or. el

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 244
Bijlage III, categorie B, punt 6, tabel, trefwoord 35 bis (nieuw)

Τσίπουρο/Tsipouro Griekenland

Or. el

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 245
Bijlage III, categorie B, punt 10, tabel, trefwoord 9 bis (nieuw)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Motivering

De Zillertaler Scheuerlbirnenbrand wordt uit de Scheuerlpeer vervaardigd en is een typisch 
lokale perencider-eau de vie. Daarom moet de naam van deze regionale eau de vie in de lijst 
met de geografische aanduidingen worden opgenomen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 246
Bijlage III, categorie B, punt 10, tabel, trefwoord 9 ter (nieuw)

Alpbachtaler Scheurlbirnenbrand
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Or. de

Motivering

De Alpbachtaler Scheurlbirnenbrand wordt uit de Scheuerlpeer vervaardigd en is een typisch 
lokale perencider-eau de vie. Daarom moet de naam van deze regionale eau de vie in de lijst 
met de geografische aanduidingen worden opgenomen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 247
Bijlage III, categorie B, punt 10, tabel, trefwoord 9 quater (nieuw)

Pregler

Or. de

Motivering

De Pregler wordt uit appels en peren vervaardigd en is een typisch lokale appel- en 
perencider-eau de vie uit Oost-Tirol. Daarom moet de naam van deze regionale eau de vie in 
de lijst met de geografische aanduidingen worden opgenomen.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 248
Bijlage III, categorie B, punt 23, tabel, trefwoorden 7 bis t/m 7 sexies (nieuw)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene                ...

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari               ...

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata          ...

Ούζο Θράκης /Ouzo of Thrace                     ...

Ούζο Μακεδονίας /Ouzo of Macedonia      ...

Or. el

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 249
Bijlage III, categorie B, punt 31, tabel, trefwoord 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee Oostenrijk Jägertee / Jagertee / Jagatee Oostenrijk

Jägertee Oostenrijk
Duitsland

Or. de
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Motivering

De aanduidingen Jägertee, Jagertee en Jagatee werden in de toetredingsakte van Oostenrijk 
per abuis uitsluitend aan Oostenrijkse producten voorbehouden, hoewel er ook in Duitsland 
een dienovereenkomstige traditie is. Het amendement wordt ingediend naar aanleiding van 
toezeggingen van de Commissie en het daadwerkelijke gebruik van in taalkundig opzicht 
verschillende varianten in Duitsland en Oostenrijk.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 250
Bijlage III, categorie B, punt 31, tabel, trefwoorden 31 bis t/m 31 sexies

Μαστίχα Χίου/Mastic of Chios Griekenland

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos ...

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu ...

Τεντούρα/Tentoura ...

Or. el

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 251
Bijlage III, categorie B, punt 31, tabel, trefwoorden 31 bis t/m 31 quinquies

Liquore di limoni di Sorrento Italië

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi ...

Genepi`del Piemonte ...

Genepi`della Val d'Aosta ...

Or. it

Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Sergio Berlato en Adriana Poli Bortone

Amendement 252
Bijlage III, categorie B, punt 31, tabel, trefwoorden 31 bis t/m 31 quinquies

Liquore di limoni di Sorrento Italië

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi ...

Genepi`del Piemonte ...

Genepi`della Val d'Aosta ...

Or. it
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Amendement ingediend door Alessandro Foglietta, Sergio Berlato en Adriana Poli Bortone

Amendement 253
Bijlage III, categorie B, punt 31, tabel, trefwoord 31 bis 

Nocino di Modena Italië

Or. it

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 254
Bijlage III, categorie B, punt 31, tabel, trefwoord 31 bis 

Nocino di Modena Italië

Or. it

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 255
Bijlage III, categorie C, tabel, trefwoord 4 bis (nieuw) 

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Motivering

De Wildschönauer Krautinger wordt uit de Halmrübe (brassica rapa - stoppelknol) 
vervaardigd die in de omgeving van de Wildschönau wordt verbouwd. De distillatie en 
verdere verwerking van deze typisch lokale eau de vie van hoge kwaliteit geschiedt eveneens 
in dit gebied. Daarom moet de naam van deze regionale eau de vie in de lijst met de 
geografische aanduidingen worden opgenomen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 256
Bijlage III, categorie C, tabel, trefwoord 4 ter (nieuw) 

Krautinger

Or. de

Motivering

De Krautinger wordt uit de Halmrübe (brassica rapa - stoppelknol) vervaardigd en is een 
typisch lokale eau de vie van hoge kwaliteit. Daarom moet de naam van deze regionale eau 
de vie in de lijst met de geografische aanduidingen worden opgenomen.
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