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Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 102

Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

Or. sv

Motivering

Spritdrycker har ursprung i specifika områden. Där håller man fast vid traditionella metoder 
medan regioner dit dryckerna senare spritt sig tillverkar dem annorlunda. Oftast tillåts då 
inte dessa produkter inom EU. Men när däremot en produkt uppträtt på marknaden som 
kallas vodka trots att den tillverkats som en rom eller en grappa så tas det som skäl för att 
vodka skulle sakna tradition och ursprung. Det vore bättre att minimera EU:s regler för alla 
spritdrycker och istället kräva att det på etiketten framgår vilka råvaror och processer som 
använts. Så kan också restriktioner mot import av t.ex. whisky från Indien avskaffas.
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Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 103
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att komma med ett nytt förslag där 
alla spritsorter behandlas likvärdigt.

Motivering

Spritdrycker har ursprung i specifika områden. Där håller man fast vid traditionella metoder 
medan regioner dit dryckerna senare spritt sig tillverkar dem annorlunda. Oftast tillåts då 
inte dessa produkter inom EU. Men när däremot en produkt uppträtt på marknaden som 
kallas vodka trots att den tillverkats som en rom eller en grappa så tas det som skäl för att 
vodka skulle sakna tradition och ursprung. Det vore bättre att minimera EU:s regler för alla 
spritdrycker och istället kräva att det på etiketten framgår vilka råvaror och processer som 
använts. Så kan också restriktioner mot import av t.ex. whisky från Indien avskaffas.

Or. sv

Förslag till förordning

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone 

Ändringsförslag 104
Beaktandemening1 i ingressen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 95 och 37 i detta,

Or. it

Motivering

Syftet är att understryka jordbrukets betydelse i denna förordning.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 105
Bekatandemening 1 i ingressen
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med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 37 och 95 i detta,

Or. pl

Motivering

Det tillägg som föreslås till den rättsliga grunden är konsekvensen av de mål som 
förverkligats med förordningen. Sektorn för spritdrycker är oupplösligt förbunden med 
jordbruket, såsom det framgår bland annat av skäl 5 i ingressen till förslaget.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 106
Skäl 1

(1) Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av 
den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser 
för definition, beskrivning och presentation 
av spritdrycker och kommissionens 
förordning (EEG) nr 1014/90 av den 
24 april 1990 om närmare 
tillämpningsföreskrifter för definition, 
beskrivning och presentation av spritdrycker 
har visat sig tjäna sitt syfte när det gäller att 
utforma ett regelverk för spritdrycker. 
Erfarenheterna på senare tid visar emellertid 
att det är nödvändigt att förtydliga de regler
som gäller för definitioner, beskrivning, 
presentation och skydd av vissa spritdrycker. 
Förordning (EG) nr 1576/89 bör därför 
upphävas och ersättas med en ny förordning.

(1) Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av 
den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser 
för definition, beskrivning och presentation 
av spritdrycker och kommissionens 
förordning (EEG) nr 1014/90 av den 
24 april 1990 om närmare 
tillämpningsföreskrifter för definition, 
beskrivning och presentation av spritdrycker 
har visat sig tjäna sitt syfte när det gäller att 
utforma ett regelverk för spritdrycker. 
Erfarenheterna på senare tid visar emellertid 
att det är nödvändigt att förtydliga de regler 
som gäller för definitioner, beskrivning, 
presentation, märkning och skydd av vissa 
spritdrycker. Förordning (EG) nr 1576/89 
bör därför upphävas och ersättas med en ny 
förordning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att även märkningen skall omfattas av reglerna.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 107
Skäl 2
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(2) Spritdryckssektorn är av stor betydelse, 
både för konsumenter och producenter i 
Europeiska unionen. Syftet med 
bestämmelserna på det här området bör vara 
att få ett konsumentskydd på hög nivå, att 
förhindra otillåtna metoder, samt att få en 
marknad som kännetecknas av öppenhet, 
insyn och sund konkurrens. Genom att även 
i fortsättningen beakta traditionella 
framställningsmetoder kan man slå vakt om 
dels det goda rykte som EU-spritdryckerna 
har fått både inom EU och på 
världsmarknaden, dels ett större behov av 
konsumentskydd och 
konsumentinformation. Tekniska 
innovationer bör också beaktas i de fall de 
leder till högre kvalitet.

(2) Spritdryckssektorn är av stor betydelse, 
både för konsumenter och producenter i 
Europeiska unionen. Syftet med 
bestämmelserna på det här området bör vara 
att få ett konsumentskydd på hög nivå, att 
förhindra otillåtna metoder, samt att få en 
marknad som kännetecknas av öppenhet, 
insyn och sund konkurrens. Genom att även 
i fortsättningen beakta traditionella 
framställningsmetoder kan man slå vakt om 
dels det goda rykte som EU-spritdryckerna 
har fått både inom EU och på 
världsmarknaden, dels ett större behov av 
konsumentskydd och 
konsumentinformation. Tekniska
innovationer bör också beaktas i 
definitionerna i bilaga II i de fall de leder 
till högre kvalitet utan att det påverkar den 
berörda spritdryckens traditionella 
karaktär.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget förtydligas att definitionerna i bilaga II där så är lämpligt bör 
ändras med hänsyn till tekniska innovationer, men att dessa ändringar inte får leda till att 
traditionella framställningsmetoder undergrävs. Ändringsförslaget skapar en god balans 
mellan de båda målen. 

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone 

Ändringsförslag 108
Skäl 3

(3) För att få en mer systematisk 
lagstiftning bör spritdryckerna klassificeras 
i tre kategorier, utifrån väl definierade 
kriterier för framställning och märkning.

utgår

Or. it

Motivering

Syftet med förordningen är att upprätthålla en hög kvalitet hos alla spritdrycker. Den 
föreslagna klassificeringen låter påskina att den första kategorin utgör ”produktens renaste 
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form” och att de andra två kategorierna har en lägre kvalitet. Därför bör klassificeringen 
förkastas.

Ändringsförslag från Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh 

Ändringsförslag 109
Skäl 3a (nytt)

(3a) Kronisk alkoholkonsumtion kan leda 
till psykiska och fysiska åkommor (t.ex. 
skador på levern och hjärt- och 
kärlsystemet) och kan ge fosterskador. Det 
finns ett samband mellan överkonsumtion 
av alkohol och sociala problem, våld och 
dödsolyckor i trafiken. Alkoholism är ett av 
världens dyraste missbruk. 
Alkoholkonsumtionen ökar i de flesta 
EU-länder. Den ökande 
alkoholkonsumtionen bland unga är 
oroväckande. I dagsläget kan 
medlemsstaterna kräva att alkoholhaltiga 
drycker förses med hälsovarningar. Detta 
bör uppmuntras, i synnerhet att varma för 
farorna med att dricka alkohol under 
graviditeten. Kommissionen bör utreda om 
hälsovarningarna behöver harmoniseras.

Or. en

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 110
Skäl 5

(5) För att tillgodose konsumenternas 
förväntningar och slå vakt om traditionella 
metoder bör det i spritframställningen endast 
vara tillåtet att använda jordbruksalkohol. 
Detta kommer också att ge 
avsättningsmöjligheter för jordbrukets 
basprodukter.

(5) För att tillgodose konsumenternas 
förväntningar och slå vakt om traditionella 
metoder bör man betona att det i 
spritframställningen även fortsättningsvis 
endast bör vara tillåtet att använda 
jordbruksalkohol. Detta kommer också att ge 
avsättningsmöjligheter för jordbrukets 
basprodukter.

Or. es
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Motivering

Det är lämpligt att klargöra att man i dagsläget, enligt den gällande förordningen, inte får 
använda annan alkohol än jordbruksalkohol.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 111
Artikel 1, stycke 1, led c

c) som har en alkoholhalt på lägst 15 % vol. 
och högst 80 % vol.,

c) som har en alkoholhalt på lägst 15 % vol.,

Or. it

Motivering

Definitionen av en spritdryck bör inte hänföra sig enbart till denna förordning, utan bör 
generellt gälla för alla livsmedelsprodukter. Maximivärdet på 80 procent skulle dessutom 
utesluta flera typiska lokala produkter som tillverkas på många håll i Italien.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Ändringsförslag 112
Artikel 1, stycke 1, led c

c) som har en alkoholhalt på lägst 15 % vol. 
och högst 80 % vol.,

c) som har en alkoholhalt på lägst 15 % vol. 
och högst 80 % vol., med förbehåll för 
undantagen från dessa värden vilka anges i 
bilagorna till denna förordning.

Or. nl

Motivering

I bilagorna medges undantag från dessa värden, till exempel för ägglikör och advocaat 
(bilaga II punkt 41).

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 113
Artikel 1, stycke 1, led c

c) som har en alkoholhalt på lägst 15 % vol. c) som har en alkoholhalt på lägst 20 % vol.
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och högst 80 % vol., och högst 80 % vol.,

Or. pl

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en exaktare definition.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 114
Artikel 1, stycke 1, led c

c) som har en alkoholhalt på lägst 15 % vol. 
och högst 80 % vol.,

c) som har en alkoholhalt på lägst 15 % vol. 
och högst 80 % vol. (med undantag för de 
avvikelser från dessa värden som angivits i 
bilagorna till förordningen),

Or. pl

Motivering

I bilagorna finns avvikelser från dessa värden, såsom i fallet Ägglikör eller advocaat eller 
avocat eller Advokat (bilaga II punkt 41).

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 115
Artikel 1, stycke 1, led c

c) som har en alkoholhalt på lägst 15 % vol. 
och högst 80 % vol.,

c) som har en alkoholhalt på lägst 15 % vol. 
och, i de fall de är avsedda för mänsklig 
konsumtion, högst 80 % vol.,

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget förtydligas att åttioprocentsgränsen för alkoholhalten endast gäller 
spritdrycker som är avsedda att konsumeras av människor och inte utgör någon övre gräns 
vid destillation (flera drycker i bilaga II har destillationsnivåer på över 80 %).
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Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 116
Artikel 1, stycke 1, led d, led i, strecksats 2

- genom maceration av vegetabiliska 
ämnen, och/eller 

- genom maceration eller liknande 
bearbetning av växtmaterial i 
jordbruksalkohol och/eller destillat som 
härrör från jordbruksprodukter och/eller i 
spritdrycker i den mening som avses i den 
här förordningen, och/eller 

Or. en

Motivering

Texten förtydligas genom att det preciseras vilka slags vätskor som kan användas vid 
macerationen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 117
Artikel 1, stycke 1, led d, led ii, strecksats 4

- andra drycker. utgår

Or. pl

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en exaktare definition.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 118
Artikel 1, stycke 1a (nytt)

Föreskrifterna om lägsta alkoholhalt i 
punkt c påverkar inte definitionen av 
produkten i bilaga II punkt 41.

Or. en
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Motivering

Genom tillägget införs ett undantag för drycken advocaat (bilaga II punkt 41), som har en 
alkoholhalt på 14 %.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 119
Artikel 1, punkt 1a (ny)

1a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de särskilda reglerna för produkter i 
artikel I skall följande gälla för 
”spritdrycker”:
(a) de får rundas av, i enlighet med de 
tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I och med beaktande av 
lagstiftningen i respektive medlemsstat.
(b) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven 
i bilaga I. Sötningsmedel enligt 
definitionerna i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/35/EG får dock endast 
användas vid produktion av sådana 
spritdrycker som inte motsvarar någon av 
de tekniska definitioner som anges i 
bilaga II till denna förordning.
(c) de får smaksättas i enlighet med de 
tekniska definitionerna och kraven i
bilaga I.
(d) de får innehålla tillsatser av
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).
(e) de får innehålla färgämnen i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven 
i bilaga I.
2. De förfaranden som förtecknats i 
punkt 1 skall vara tillåtna för alla 
spritdrycker utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna i 
bilaga II.
3. I samband med förfaranden som 
förtecknats i punkt 1 skall befintliga 
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traditionella metoder för produktion av 
spritdrycker respekteras.
___________________

1 EGT L 237, 10.9.1994, s. 3. Direktivet 
senast ändrat genom direktiv 2006/52/EG 
(EGT L 204, 26.7.2006, s. 10).

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att samla alla tillåtna framställningsmetoder för spritdrycker i en 
övergripande artikel. Lagstiftningen blir inkonsekvent om två olika förteckningar över 
framställningsmetoder tillämpas (den ena för drycker under punkterna 1–13 i artikel 1.2 a i 
betänkandet och den andra för dryckerna från och med punkt 14). En uppdelning av 
definitionerna gynnar varken spritproducenterna eller konsumenterna.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 120
Artikel 1, punkt 1a (ny)

1a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de särskilda reglerna för produkter i 
artikel I skall följande gälla för 
”spritdrycker”:
(a) de får rundas av, i enlighet med de 
tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I och med beaktande av 
lagstiftningen i respektive medlemsstat.
(b) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven 
i bilaga I. Sötningsmedel enligt 
definitionerna i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 94/35/EG får dock endast 
användas vid produktion av sådana 
spritdrycker som inte motsvarar någon av 
de tekniska definitioner som anges i 
bilaga II till denna förordning.
(c) de får smaksättas i enlighet med de 
tekniska definitionerna och kraven i
bilaga I.
(d) de får innehålla tillsatser av
jordbruksalkohol eller destillat (av 
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jordbruksprodukter).
(e) de får innehålla färgämnen i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven 
i bilaga I.
2. De förfaranden som förtecknats i 
punkt 1 skall vara tillåtna för alla 
spritdrycker utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna i 
bilaga II.
3. I samband med förfaranden som 
förtecknats i punkt 1 skall befintliga 
traditionella metoder för produktion av 
spritdrycker respekteras.

Or. en

Motivering

Den föreslagna klassificeringen med en uppdelning på tre kategorier är överflödig och 
tekniskt felaktig. Det enda korrekta sättet att klassificera spritdrycker vore att som i 
förordningarna nr 1576/89 och 1014/90 utgå från försäljningsnamnen när dryckerna 
definieras.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 121
Artikel 2, stycke 3a (nytt)

Produkter som innehåller etylalkohol och 
denatureringsmedel skall i EU:s 
tullklassificeringssystem oavsett 
alkoholhalt klassificeras som ”Etylalkohol 
och annan sprit, denaturerade, oavsett 
alkoholhalt” och får inte användas till 
framställning av spritdrycker.

Or. en

Motivering

Det räcker inte att ange att alkoholen måste vara framställd av jordbruksprodukter. Ett
förbud behövs för att förhindra verksamheten i fråga.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 122
Artikel 3

Artikel 3 utgår
Spritdrycker skall klassificeras enligt 
följande:
a) spritdrycker: produkter i kategori A 
enligt bilaga II.
b) särskilda spritdrycker: produkter i 
kategori B enligt bilaga II.
c) övriga spritdrycker: produkter i 
kategori C enligt bilaga II.

Or. pl

Motivering

Den föreslagna indelningen skulle inte åtskilja de olika kategorierna från varandra.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 123
Artikel 3

Spritdrycker skall klassificeras enligt 
följande:

Också följande rubriker i bilaga II skall 
strykas:

a) spritdrycker: produkter i kategori A 
enligt bilaga II.

Kategori A: spritdrycker

b) särskilda spritdrycker: produkter i 
kategori B enligt bilaga II.

Kategori B: särskilda spritdrycker

c) övriga spritdrycker: produkter i 
kategori C enligt bilaga II.

Kategori C: övriga spritdrycker

Or. it

Motivering

Den här klassificeringen är varken logisk eller klar. Dessutom hänför den på oriktiga grunder 
vissa produkter till en viss grupp och vilseleder konsumenterna i fråga om kvaliteten, 
eftersom den avviker från gängse praxis. Den antyder felaktigt att dessa produkter har en 
kvalitativ rangordning.
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Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 124
Artikel 4

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i kategori A
i bilaga II skall följande gälla för kategorin 
”spritdrycker”:

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i bilaga II 
skall följande gälla för kategorin 
”spritdrycker”:

a) de skall uteslutande vara framställda 
genom alkoholjäsning och destillering av 
råvaror enligt definitionerna i bilaga II.
b) de får inte innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).
c) de får inte innehålla andra aromämnen 
än naturliga aromämnen och arompreparat 
enligt definitionerna i artikel 1.2 b i) och 
artikel 1.2 c i direktiv 88/388/EEG.
d) de får endast sötas för att runda av den 
slutliga smaken, i enlighet med de tekniska 
definitionerna och kraven i bilaga I till den 
här förordningen, med beaktande av 
lagstiftningen i respektive medlemsstat.

a) de får rundas av, i enlighet med de 
tekniska definitionerna och kraven i bilaga I 
och med beaktande av lagstiftningen i 
respektive medlemsstat.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de särskilda reglerna för produkter i 
kategori B i bilaga II skall följande gälla 
för kategorin ”särskilda spritdrycker”:
a) de får framställas av sådana 
jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga 
I till fördraget.
b) de får innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).

b) de får innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).

c) de får innehålla naturliga eller 
naturidentiska aromämnen och arompreparat 
enligt definitionerna i artikel 1.2 b i) och ii) 
och artikel 1.2 c i direktiv 88/388/EEG.

c) de får innehålla naturliga eller 
naturidentiska aromämnen och arompreparat 
enligt definitionerna i artikel 1.2 b i) och ii) 
och artikel 1.2 c i direktiv 88/388/EEG.

d) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I till den här förordningen.

d) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I till den här förordningen. 
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Sötningsmedel enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/35/EG får dock endast 
användas vid produktion av sådana 
spritdrycker som inte motsvarar någon av 
de tekniska definitioner som anges i 
bilaga II till denna förordning.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de särskilda reglerna för produkter i 
kategori C i bilaga II skall följande gälla 
för kategorin ”övriga spritdrycker”:
a) de får framställas av sådana 
jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget och/eller av livsmedel.
b) de får innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).
c) de får innehålla aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
direktiv 88/388/EEG.
d) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven 
i bilaga I till den här förordningen.

da) de får smaksättas enligt de tekniska 
definitionerna och kraven i bilaga I.
db) de får innehålla färgämnen i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven 
i bilaga I.
1a. De förfaranden som förtecknats i 
punkt 1 skall vara tillåtna för alla 
spritdrycker utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna i 
bilaga II.
1b. I samband med förfaranden som 
förtecknats i punkt 1 skall befintliga 
traditionella metoder för produktion av 
spritdrycker respekteras.

Or. en

Motivering

Den föreslagna klassificeringen med tre kategorier är överflödig och tekniskt felaktig. Det 
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enda korrekta sättet att klassificera spritdrycker vore att som i förordningarna nr 1576/89 
och 1014/90 utgå från försäljningsnamnen när dryckerna definieras.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 125
Artikel 4, punkt 1, inledningen

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i kategori A
i bilaga II skall följande gälla för kategorin
”spritdrycker”:

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i 
punkterna 1–12 i bilaga II skall följande 
gälla för ”spritdrycker”:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av att de tre kategorierna i artikel 3 strukits. 

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 126
Artikel 4, punkt 1, inledningen

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i kategori A 
i bilaga II skall följande gälla för kategorin 
”spritdrycker”:

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna i de enskilda 
definitionerna skall följande gälla för 
produkter i punkterna 1-12 i bilaga II:

Or. it

Motivering

I samband med att indelningen i tre kategorier stryks bör det fastställas allmänna egenskaper 
för vissa produktfamiljer. När det gäller spritdrycker (punkterna 1–14) är det nödvändigt att
bibehålla den allmänna möjligheten att använda naturliga aromämnen, samtidigt som det bör 
vara möjligt att i vissa enskilda definitioner fastställa ett förbud mot användningen av dem.

Ändringsförslag från Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Ändringsförslag 127
Artikel 4, punkt 1, inledningen och led a
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1. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i kategori A 
i bilaga II skall följande gälla för kategorin 
”spritdrycker”:

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna i de enskilda 
definitionerna skall följande gälla för 
produkter i punkterna 1-12 i bilaga II:

a) de skall uteslutande vara framställda
genom alkoholjäsning och destillering av 
råvaror enligt definitionerna i bilaga II.

a) de skall uteslutande framställas genom 
alkoholjäsning och destillering av råvaror 
enligt definitionerna i bilaga II.

Or. it

Motivering

I samband med att indelningen i tre kategorier stryks bör det fastställas allmänna egenskaper 
för vissa produktfamiljer. När det gäller spritdrycker (punkterna 1–14) är det nödvändigt att 
bibehålla den allmänna möjligheten att använda naturliga aromämnen, samtidigt som det bör 
vara möjligt att i vissa enskilda definitioner fastställa ett förbud mot användningen av dem.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 128
Artikel 4, punkt 1, led b

b) de får inte innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).

(Berör inte den svenska versionen).

Or. pl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 129
Artikel 4, punkt 1, led b

b) de får inte innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).

b) de får inte innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter andra än sådana som 
härrör från de råvaror som omfattas av 
definitionen.

Or. es
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Motivering

Definitionen av brandy i punkt 5a 1 i bilaga II inbegriper möjligheten att denna dryck 
blandas med vindestillat.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli 

Ändringsförslag 130
Artikel 4, punkt 1, led c

c) de får inte innehålla andra aromämnen än 
naturliga aromämnen och arompreparat 
enligt definitionerna i artikel 1.2 b i) och 
artikel 1.2 c i direktiv 88/388/EEG.

c) de får inte innehålla andra aromämnen än 
naturliga aromämnen och arompreparat 
enligt definitionerna i artikel 1.2 b i) och 
artikel 1.2 c i direktiv 88/388/EEG, under 
förutsättning dels att detta anges i deras 
definition, dels att det sker med naturliga 
metoder enligt traditionell praxis i vissa 
områden i samband med destillering.

Or. el

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 131
Artikel 4, punkt 1, led d

d) de får endast sötas för att runda av den 
slutliga smaken, i enlighet med de tekniska 
definitionerna och kraven i bilaga I till den 
här förordningen, med beaktande av 
lagstiftningen i respektive medlemsstat.

d) de får endast sötas för att runda av den 
slutliga smaken, i enlighet med de tekniska 
definitionerna och kraven i bilaga I till den 
här förordningen, med beaktande av 
lagstiftningen i respektive medlemsstat.
Smaken får rundas av enligt definitionen i 
artikel 1a (ny) i bilaga I. 

Or. fr

Motivering

Denna definition av vad som avses med att förädla produkten i den sista produktionsfasen
behövs för att bevara traditionella produktionsmetoder, i synnerhet för brännvin som whisky, 
rom och konjak.
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Ändringsförslag från Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Ändringsförslag 132
Artikel 4, punkt 2

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i kategori B 
i bilaga II skall följande gälla för kategorin 
”särskilda spritdrycker”:

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna i de enskilda 
definitionerna skall följande gälla för 
produkter i punkterna 13-45b i bilaga II:

a) de får framställas av sådana 
jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I 
till fördraget.

a) de får framställas av sådana 
jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I 
till fördraget.

b) de får innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).

b) de får innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).

c) de får innehålla naturliga eller 
naturidentiska aromämnen och arompreparat 
enligt definitionerna i artikel 1.2 b i) och ii) 
och artikel 1.2 c i direktiv 88/388/EEG.

c) de får innehålla naturliga eller 
naturidentiska aromämnen och arompreparat 
enligt definitionerna i artikel 1.2 b i) och ii) 
och artikel 1.2 c i direktiv 88/388/EEG.

d) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I till den här förordningen.

d) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I till den här förordningen.

Or. it

Motivering

I samband med att indelningen i tre kategorier stryks bör det fastställas allmänna egenskaper 
för vissa produktfamiljer. När det gäller spritdrycker (punkterna 1–14) är det nödvändigt att 
bibehålla den allmänna möjligheten att använda naturliga aromämnen, samtidigt som det bör 
vara möjligt att i vissa enskilda definitioner fastställa ett förbud mot användningen av dem.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 133
Artikel 4, punkt 2, inledningen

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i kategori B
i bilaga II skall följande gälla för kategorin
”särskilda spritdrycker”:

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i 
punkterna 13–45 i bilaga II skall följande 
gälla för ”särskilda spritdrycker”:

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget är en följd av att de tre kategorierna i artikel 3 strukits. 

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 134
Artikel 4, punkt 2, inledningen

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i kategori B 
i bilaga II skall följande gälla för kategorin 
”särskilda spritdrycker”:

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna i de enskilda 
definitionerna skall följande gälla för 
produkter i punkterna 13-45b i bilaga II:

Or. it

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till punkt 1.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 135
Artikel 4, punkt 2, led d

d) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I till den här förordningen.

d) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I till den här förordningen. Smaken 
får rundas av enligt definitionen i 
artikel 1a (ny) i bilaga I.

Or. fr

Motivering

Denna definition av vad som avses med att förädla produkten i den sista produktionsfasen
behövs för att bevara traditionella produktionsmetoder, i synnerhet för brännvin (föregånget 
av namnet på frukten) som framställts genom maceration och destillering.
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Ändringsförslag från Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Ändringsförslag 136
Artikel 4, punkt 3

3. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i kategori C 
i bilaga II skall följande gälla för kategorin 
”övriga spritdrycker”:

3. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna i de enskilda 
definitionerna skall följande gälla för 
produkter som inte omfattas av 
punkterna 1-45b i bilaga II:

a) de får framställas av sådana 
jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I 
till fördraget och/eller av livsmedel.

a) de får framställas av sådana 
jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I 
till fördraget och/eller av livsmedel.

b) de får innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).

b) de får innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).

c) de får innehålla aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
direktiv 88/388/EEG.

c) de får innehålla aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
direktiv 88/388/EEG.

d) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I till den här förordningen.

d) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I till den här förordningen.

Or. it

Motivering

I samband med att indelningen i tre kategorier stryks bör det fastställas allmänna egenskaper 
för vissa produktfamiljer. När det gäller spritdrycker (punkterna 1–14) är det nödvändigt att 
bibehålla den allmänna möjligheten att använda naturliga aromämnen, samtidigt som det bör 
vara möjligt att i vissa enskilda definitioner fastställa ett förbud mot användningen av dem.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 137
Artikel 4, punkt 3, inledningen

3. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i kategori C
i bilaga II skall följande gälla för kategorin
”övriga spritdrycker”:

3. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i 
punkterna 45a och 45b i bilaga II skall 
följande gälla för ”övriga spritdrycker”:

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget är en följd av att de tre kategorierna i artikel 3 strukits. 

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 138
Artikel 4, punkt 3, inledningen

3. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i kategori C 
i bilaga II skall följande gälla för kategorin 
”övriga spritdrycker”:

3. Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna i de enskilda 
definitionerna skall följande gälla för 
produkter som inte omfattas av 
punkterna 1-45b i bilaga II:

Or. it

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 4.1.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 139
Artikel 4, punkt 3, led d

d) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I till den här förordningen.

d) de får sötas för att få de egenskaper som 
är typiska för produkten i fråga, i enlighet 
med de tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I till den här förordningen. Smaken 
får rundas av enligt definitionen i 
artikel 1a (ny) i bilaga I.

Or. fr

Motivering

Denna definition av vad som avses med att förädla produkten i den sista produktionsfasen
behövs för att bevara traditionella produktionsmetoder för ”övriga spritdrycker”.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 140
Artikel 5
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I fråga om produktion, beskrivning, 
märkning, förpackning och presentation av 
spritdrycker som framställs i det egna landet 
får medlemsstaterna fastställa regler som är 
strängare än eller som kompletterar reglerna 
i bilaga II, under förutsättning att sådana 
regler är förenliga med EU-lagstiftningen.

I fråga om produktion, beskrivning, 
märkning, förpackning och presentation av 
de spritdrycker som anges i bilaga III och 
som framställs i det egna landet får 
medlemsstaterna fastställa regler som är 
strängare än eller som kompletterar reglerna 
i bilaga II, under förutsättning att sådana 
regler är förenliga med EU-lagstiftningen.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna vidta särskilda åtgärder för att förbättra spritens kvalitet. 
Dessa åtgärder bör emellertid vara reglerade och tillämpas på de geografiska 
beteckningarna i bilaga III. Dessa produkter måste vara tydligt identifierbara om inte hela 
syftet med en gemenskapsförordning skall gå förlorat.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 141
Artikel 5

I fråga om produktion, beskrivning, 
märkning, förpackning och presentation av 
spritdrycker som framställs i det egna landet 
får medlemsstaterna fastställa regler som är 
strängare än eller som kompletterar reglerna 
i bilaga II, under förutsättning att sådana 
regler är förenliga med EU-lagstiftningen.

I fråga om produktion, beskrivning, 
märkning, förpackning och presentation av 
spritdrycker som framställs i det egna landet 
får medlemsstaterna fastställa regler som är 
strängare än eller som kompletterar reglerna 
i bilaga III, under förutsättning att sådana 
regler är förenliga med EU-lagstiftningen.

Or. pl

Motivering

Syftet med denna åtgärd är att det skall gå att skilja endast olika geografiska 
ursprungsbeteckningar från varandra och alltså inte att skilja på olika definitioner på 
spritdrycker. Det bidrar till ökad klarhet och säkerhet i denna förordning på EU-nivå.

Ändringsförslag från Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh, 

Ändringsförslag 142
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
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Hälsovarningar
1. Medlemsstaterna får kräva att 
producenter eller importörer av 
alkoholhaltiga drycker förser etiketterna 
med hälsovarningar. Varningen på 
etiketten på en produkts framsida kan 
exempelvis ange att alkohol kan orsaka 
allvarliga fysiska eller psykiska 
hälsoproblem, att alkohol är 
beroendeframkallande och att 
alkoholkonsumtion under graviditet kan 
skada fostret.
2. Hälsovarningarna på alkoholprodukter 
behöver eventuellt harmoniseras på EU-
nivå på samma sätt som hälsovarningarna 
på tobaksprodukter. Före 
den 1 januari 2010 skall kommissionen 
offentliggöra antingen ett förslag till 
lagstiftning om att införa hälsovarningar 
på alkoholhaltiga drycker eller ett 
meddelande som förklarar varför 
hälsovarningarna på alkoholprodukter inte 
behöver harmoniseras, till skillnad från
varningarna på tobaksprodukter.

Or. en

Motivering

Alkoholhaltiga drycker bör förses med hälsovarningar liknande dem som förekommer på 
tobaksprodukter. Även om det går att konsumera måttliga mängder alkohol (normalt 
14 enheter per vecka för kvinnor och 21 enheter för män) nästan helt utan negativa 
hälsoeffekter, är det allmänt vedertaget och väl dokumenterat att överkonsumtion är farligt 
och hälsovådligt samt att alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada fostret.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 143
Artikel 7, punkt 1

1. En spritdryck som uppfyller kraven för 
produkter i kategori A eller B i bilaga II 
skall ha det försäljningsnamn som fastställs i 
den bilagan.

1. En spritdryck som uppfyller kraven för 
produkter i punkterna 1–45 i bilaga II skall 
ha det försäljningsnamn som fastställs i den 
bilagan.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av att de tre kategorierna i artikel 3 strukits. 

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 144
Artikel 7, punkt 2

2. En spritdryck som uppfyller kraven för 
produkter i kategori C i bilaga II skall ha 
försäljningsnamnet ”spritdryck”. Detta 
försäljningsnamn får inte kompletteras eller 
ändras.

2. En spritdryck som uppfyller kraven för 
produkter i punkterna 45a och 45b i 
bilaga II skall ha försäljningsnamnet 
”spritdryck”. Detta försäljningsnamn får inte 
kompletteras eller ändras.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av att de tre kategorierna i artikel 3 strukits.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 145
Artikel 7, punkt 2

2. En spritdryck som uppfyller kraven för 
produkter i kategori C i bilaga II skall ha 
försäljningsnamnet ”spritdryck”. Detta 
försäljningsnamn får inte kompletteras eller
ändras.

2. En spritdryck som inte uppfyller kraven 
för produkter i kategorierna A och B i 
bilaga II får inte ha något av de 
försäljningsnamn som nämns där. Den 
skall ha försäljningsnamnet ”spritdryck”. 
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5 får detta försäljningsnamn inte 
ändras.

Or. de

Motivering

Eftersom den föreslagna kategoriindelningen avvisas, måste bestämmelserna om 
försäljningsnamn likaledes förkastas. Här skall status quo upprätthållas. Ändringen i punkt 2 
syftar endast till ett förtydligande.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Ändringsförslag 146
Artikel 7, punkt 2

2. En spritdryck som uppfyller kraven för 
produkter i kategori C i bilaga II skall ha 
försäljningsnamnet ”spritdryck”. Detta 
försäljningsnamn får inte kompletteras 
eller ändras.

2. En spritdryck som uppfyller kraven för 
produkter i kategori C i bilaga II skall ha 
försäljningsnamnet ”spritdryck”.

Or. nl

Motivering

Det är för restriktivt med båda kraven.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 147
Artikel 7, punkt 3

3. Om en spritdryck uppfyller definitionen 
för mer än en typ får den säljas under en 
eller flera av de namn som förtecknas för 
dessa typer i bilaga II.

utgår

Or. de

Motivering

För att undvika att konsumenterna vilseleds bör man i enlighet med status quo bibehålla 
kravet på att ett enda försäljningsnamn skall väljas.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 148
Artikel 7, punkt 4

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 8 får de namn som avses i punkterna 1 
och 2 inte användas för att beskriva eller 
presentera en annan dryck än en spritdryck 
för vilken dessa namn förtecknas i bilaga II.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 8 eller artikel 8.1 får de namn som 
avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel
inte användas för att beskriva eller 
presentera en annan dryck än en spritdryck 
för vilken dessa namn förtecknas i bilaga II.
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Or. en

Motivering

Artikel 7.4 innehåller den allmänna regeln att namnen på spritdryckerna i bilaga II bara får 
användas om spritdrycker som uppfyller kraven för dessa produkter, men sedan anges 
undantag från denna regel i artikel 7.8 (om generiska namn i en förteckning över 
ingredienser) och artikel 8.1 (hänvisning till särskilda spritdrycker i sammansatta termer). 
Här bör därför hänvisas till båda artiklarna.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 149
Artikel 7, punkt 5

5. Ett försäljningsnamn får kompletteras 
eller ersättas med en geografisk beteckning 
enligt bilaga III och i enlighet med kapitel 
III, under förutsättning att detta inte 
vilseleder konsumenterna.

5. (a) Ett försäljningsnamn får kompletteras 
eller ersättas med en geografisk beteckning 
enligt bilaga III och i enlighet med kapitel 
III, under förutsättning att detta inte 
vilseleder konsumenterna.

(b) De geografiska beteckningarna i 
bilaga III kan åtföljas av ytterligare 
detaljer, förutsatt att dessa regleras av 
nationella eller regionala myndigheter i 
medlemsstaterna eller följer den relevanta 
kravspecifikationen i artikel 16.2.
(c) Namnen på spritdrycker i bilaga II får 
kompletteras med andra geografiska 
beteckningar än de som anges i bilaga III, 
förutsatt att inte konsumenterna vilseleds.

Or. en

Motivering

Den nya punkten b innebär att geografiska beteckningar i bilaga III kan kompletteras med 
ytterligare detaljer, förutsatt att dessa a) regleras på nationell eller regional nivå eller b) 
beskrivs i kravspecifikationen. Detta gäller exempelvis termer som ”single malt” och/eller 
”Highland” för skotsk whisky. 

Den nya punkten c innebär att geografiska namn (t.ex. ”Orkney” eller ”Dufftown” för skotsk 
whisky) får användas för spritdrycker som förtecknas i bilaga II, förutsatt att dessa namn inte 
är formellt registrerade som geografiska beteckningar i bilaga III och att konsumenterna inte 
vilseleds.
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Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 150
Artikel 7, punkt 8

8. De namn som anges i bilaga II får ingå i 
en förteckning över ingredienser, under 
förutsättning att de används i 
överensstämmelse med de nationella 
bestämmelser som införts för att genomföra
direktiv 2000/13/EG.

8. De namn som anges i bilaga II får ingå i 
en förteckning över ingredienser, under 
förutsättning att de används i 
överensstämmelse med direktiv 2000/13/EG.

Or. en

Motivering

I övriga hänvisningar till direktiv 2000/13/EG (artiklarna 6, 8.1 och 29 d) finns ingen sådan 
precisering där nationella genomförandebestämmelser nämns. För konsekvensens skull och 
för att undvika förvirring bör man även i artikel 7.8 på samma sätt hänvisa direkt till 
direktiv 2000/13/EG.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 151
Artikel 8, punkt 1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG får en term i 
kategori A eller B i bilaga II eller en 
geografisk beteckning i bilaga III inte 
användas i en sammansatt term, och i 
presentationen av ett livsmedel får det inte 
finnas några antydningar om någon av 
dessa termer, såvida inte alkoholen har sitt 
ursprung uteslutande i den spritdryck som 
det hänvisas till.

1. Ett försäljningsnamn i punkterna 1-45 i 
bilaga II eller en geografisk beteckning i 
bilaga III, eller en antydan om dessa i en 
sammansatt term eller i presentationen av ett 
livsmedel, skall vara tillåtna endast om 
alkoholen till 100 procent har sitt ursprung i 
den spritdryck som det hänvisas till i den 
sammansatta termen. Sammansatta termer 
av detta slag skall framgå i samband med 
försäljningsnamnet.
Det skall även vara förbjudet att använda 
sådana sammansatta termer i de fall då en 
spritdryck spätts ut med vatten på så sätt att 
alkoholhalten ligger under minimihalten 
enligt definitionen av denna spritdryck.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag är i stort sett identiskt med föredragandens ändringsförslag 70, 
bortsett från den sista meningen i första stycket som anger att den sammansatta termen måste 
framgå i samband med försäljningsnamnet (och inte ersätta detta). Detta är i linje med de 
nuvarande kraven i förordning nr 1576/89.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 152
Artikel 8, punkt 1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG får en term i 
kategori A eller B i bilaga II eller en 
geografisk beteckning i bilaga III inte 
användas i en sammansatt term, och i 
presentationen av ett livsmedel får det inte 
finnas några antydningar om någon av 
dessa termer, såvida inte alkoholen har sitt 
ursprung uteslutande i den spritdryck som 
det hänvisas till.

1. Ett försäljningsnamn i kategori A eller B 
i bilaga II eller en geografisk beteckning i 
bilaga III, eller en antydan om dessa på ett 
livsmedel, skall vara tillåtna i en 
sammansatt term endast om livsmedlet 
innehåller den angivna spritdrycken och 
om alkoholen till 100 procent har sitt 
ursprung i den spritdryck som det hänvisas 
till i den sammansatta termen.

Det skall även vara förbjudet att använda 
sådana sammansatta termer i de fall då en 
spritdryck spätts ut med vatten på så sätt att 
alkoholhalten ligger under minimihalten 
enligt definitionen av denna spritdryck.

Or. en

Motivering

Bestämmelsens räckvidd måste ökas för att undvika missbruk av generiska försäljningsnamn 
och geografiska beteckningar för spritdrycker, inte bara på andra spritdrycker utan också på 
andra slags livsmedel.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 153
Artikel 8, punkt 1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG får en term i 
kategori A eller B i bilaga II eller en 
geografisk beteckning i bilaga III inte 

1. Ett försäljningsnamn i kategori A eller B 
i bilaga II eller en geografisk beteckning i 
bilaga III, eller en antydan om dessa på ett 
livsmedel, skall vara tillåtna i en 
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användas i en sammansatt term, och i 
presentationen av ett livsmedel får det inte 
finnas några antydningar om någon av 
dessa termer, såvida inte alkoholen har sitt 
ursprung uteslutande i den spritdryck som 
det hänvisas till.

sammansatt term endast om livsmedlet 
innehåller den angivna spritdrycken och 
om alkoholen till 100 procent har sitt 
ursprung i den spritdryck som det hänvisas 
till i den sammansatta termen.

Det skall även vara förbjudet att använda 
sådana sammansatta termer i de fall då en 
spritdryck spätts ut med vatten på så sätt att 
alkoholhalten ligger under minimihalten 
enligt definitionen av denna spritdryck.

Or. en

Motivering

Den nya formuleringen skulle öka räckvidden. Framför allt skulle den skydda generiska 
försäljningsnamn och geografiska beteckningar för spritdrycker från missbruk, inte bara på 
andra spritdrycker utan också på andra slags livsmedel (t.ex. romkakor eller cognacsås).

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 154
Artikel 8, punkt 3

3. Genom undantag från punkt 1, och med 
beaktande av traditionella 
produktionsmetoder, får de sammansatta 
termer som förtecknas i punkt 31 d i 
bilaga II användas i presentationen av likörer 
som framställts i EU på de villkor som anges 
i den punkten.

3. Beroende på den rådande situationen 
när denna förordning träder i kraft får de 
sammansatta termer som förtecknas i 
punkt 31 d i bilaga II dock användas i 
presentationen av likörer som framställts i 
EU på de villkor som anges i den punkten.

Or. es

Motivering

De angivna hänvisningarna, som inbegriper ordet brandy, bör inte betraktas som 
traditionella och vad gäller undantagen bör man använda formuleringen i artikel 7.2 i 
förordning (EEG) nr 1014/1990.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 155
Artikel 9, punkt 1, inledningen
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1. Försäljningsnamnet ”spritdryck” skall 
klart och synligt anges på en framträdande 
plats på etiketten i de fall en spritdryck i 
kategori A i bilaga II mixas med

1. Försäljningsnamnet ”spritdryck” skall 
klart och synligt anges på en framträdande 
plats på etiketten i de fall en spritdryck i 
punkterna 1–12 i bilaga II mixas med

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av att de tre kategorierna i artikel 3 strukits. 

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 156
Artikel 9, punkt 2

2. Om sådana mixar som avses i punkt 1 
uppfyller definitionen för kategori A eller B
i bilaga II skall punkt 1 inte gälla för 
beskrivning, presentation eller märkning av 
dessa mixar.

2. Om sådana mixar som avses i punkt 1 
uppfyller definitionen för någon av 
punkterna 1–45 i bilaga II skall punkt 1 inte 
gälla för beskrivning, presentation eller 
märkning av dessa mixar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av att de tre kategorierna i artikel 3 strukits.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 157
Artikel 9, punkt 3

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG får beskrivningen, 
presentationen eller märkningen av 
produkter som är resultatet av sådana mixar 
som avses i punkt 1 endast innehålla en term 
i kategori A eller B i bilaga II till den här 
förordningen, under förutsättning att termen 
i fråga inte utgör en del av 
försäljningsnamnet utan anges i samma 
synfält som samtliga alkoholingredienser i 
mixen, föregånget av termen ”mixad 
spritdryck”.

3. Beskrivningen, presentationen eller 
märkningen av produkter som är resultatet 
av sådana mixar som avses i punkt 1 får 
endast innehålla en eller flera av termerna i 
punkterna 1–45 i bilaga II, under 
förutsättning att termen i fråga inte utgör en 
del av försäljningsnamnet utan anges i 
samma synfält bland samtliga 
alkoholingredienser i mixen, föregånget av 
termen ”mixad spritdryck”.
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Or. en

Motivering

Genom strykningen av ”Utan att det påverkar…” garanteras att de mer specifika 
föreskrifterna i denna förordning också fortsättningsvis gäller framför de allmännare 
märkningsreglerna i direktiv 2000/13/EG och inte urholkas av dessa. 

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 158
Artikel 10, punkt 1

1. Om det i beskrivningen, presentationen 
eller märkningen anges vilka råvaror som 
använts för att framställa jordbruksalkoholen 
skall varje typ av jordbruksalkohol anges i 
fallande ordning efter den kvantitet som 
använts.

1. Om det i beskrivningen, presentationen 
eller märkningen anges vilka råvaror som 
använts för att framställa jordbruksalkoholen
eller destillatet av jordbruksprodukter skall 
varje typ av jordbruksalkohol eller destillat 
av jordbruksprodukter anges i fallande 
ordning efter den kvantitet som använts.

Or. pl

Motivering

Om det i beskrivningen, presentationen eller märkningen anges vilka råvaror som använts för 
att framställa vissa spritdrycker bör det inte bara anges råvarorna för jordbruksalkoholen 
utan också för andra destillat av jordbruksprodukter. På det sättet får konsumenterna bättre 
information. Dessutom leder det inte till någon diskrininering mellan olika spritdrycker om 
kravet på märkning skall gälla endast råvaror till produkter som producerats utgående från 
etylalkohol. 

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 159
Artikel 10, punkt 2

2. Beskrivningen, presentationen eller 
märkningen får endast kompletteras med 
termen ”blend” om produkten verkligen är 
resultatet av en blandning som uppfyller 
definitionen för den termen.

2. Beskrivningen, presentationen eller 
märkningen får endast kompletteras med 
termen ”blend”, ”blended” eller ”blending”
om produkten verkligen är resultatet av en 
blandning som uppfyller definitionen för den 
termen.

Or. en
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Motivering

Formuleringen i förslaget kan leda till en diskussion om att termen ”blend”, i samband med 
spritdrycker, på något sätt skiljer sig från termerna ”blended” eller ”blending”, trots att de 
alla hänför sig till en och samma process.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 160
Artikel 10, punkt 3

3. Om en lagringsperiod eller ålder anges 
eller antyds i beskrivningen, presentationen 
eller märkningen skall denna avse den 
yngsta alkoholkomponenten, och produkten 
skall ha lagrats under officiell tillsyn eller 
annan tillsyn som ger likvärdiga garantier.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 161
Artikel 10, punkt 3

3. Om en lagringsperiod eller ålder anges 
eller antyds i beskrivningen, presentationen 
eller märkningen skall denna avse den 
yngsta alkoholkomponenten, och produkten 
skall ha lagrats under officiell tillsyn eller 
annan tillsyn som ger likvärdiga garantier.

3. Utom i undantagsfall får åldern anges 
endast om den avser den yngsta 
alkoholkomponenten, och produkten skall ha 
lagrats under officiell tillsyn eller annan 
tillsyn som ger likvärdiga garantier.

Or. es

Motivering

Status quo bör behållas. Den aktuella formuleringen tar inte hänsyn till lagringsmetoderna 
för brandy och sherry, där man använder ”criaderas” och ”soleras”.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Ändringsförslag 162
Artikel 10, punkt 3

3. Om en lagringsperiod eller ålder anges 
eller antyds i beskrivningen, presentationen 
eller märkningen skall denna avse den 
yngsta alkoholkomponenten, och produkten 
skall ha lagrats under officiell tillsyn eller 
annan tillsyn som ger likvärdiga garantier.

3. Om en lagringsperiod eller ålder anges i 
beskrivningen, presentationen eller 
märkningen skall denna avse den yngsta 
alkoholkomponenten, och produkten skall ha 
lagrats under officiell tillsyn eller annan 
tillsyn som ger likvärdiga garantier.

Or. nl

Motivering

Ordet ”antyda” är alltför vagt och oklart, och detta har betydelse exempelvis i samband med 
”oude jenever” eller ”jonge jenever”.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 163
Artikel 10, punkt 3

3. Om en lagringsperiod eller ålder anges 
eller antyds i beskrivningen, presentationen 
eller märkningen skall denna avse den 
yngsta alkoholkomponenten, och produkten 
skall ha lagrats under officiell tillsyn eller 
annan tillsyn som ger likvärdiga garantier.

3. Om en lagringsperiod eller ålder anges 
eller antyds i beskrivningen, presentationen 
eller märkningen skall denna avse den 
yngsta alkoholkomponenten, och produkten 
skall ha lagrats under officiell tillsyn eller 
annan tillsyn som ger likvärdiga garantier, 
utan att detta påverkar de särskilda 
bestämmelser som finns i de enskilda 
medlemsstaternas nationella lagstiftning 
angående produkter som framställs med 
hjälp av traditionella metoder på deras 
territorium.

Or. es

Motivering

I denna artikel tas ingen hänsyn till särdragen hos vissa traditionella lagringsmetoder såsom 
”criadera- och solerasystemet” som används vid framställningen av brandy och sherry.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 164
Artikel 10, punkt 3a (ny)

3a. Punkt 3 skall inte gälla beskrivning, 
presentation eller märkning som syftar till 
att särskilja olika produktionsmetoder.

Or. nl

Motivering

Exempelvis i fallet ”oude jenever” och ”jonge jenever” (bilaga III kategori B punkt 17) syftar 
inte orden ”oude” (gammal) och ”jonge” (ung) på produktens ålder utan på den 
produktionsmetod som använts.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 165
Artikel 13, punkt 1a (ny)

(1a) Som ursprungsbeteckningar betraktas 
även vissa traditionella geografiska eller 
icke-geografiska namn på en 
jordbruksprodukt eller ett livsmedel som 
härstammar från en viss region eller viss 
ort och vars kvalitet eller egenskaper helt 
eller väsentligen beror på en viss geografisk 
omgivning med de naturliga och mänskliga 
faktorer som därtill hör och vars 
framställning, bearbetning och beredning 
äger rum i det ifrågavarande geografiska 
området.

Or. el

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 166
Artikel 14, punkt 1, led a

a) varje form av direkt eller indirekt 
användning i kommersiellt syfte när det 
gäller produkter som inte omfattas av 

a) varje form av direkt eller indirekt 
användning i kommersiellt syfte av en 
geografisk beteckning för en spritdryck 
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registreringen, i den mån en sådan produkt 
är jämförbar med en produkt som tidigare 
registrerats under den geografiska 
beteckningen i fråga, och i den mån en 
sådan användning drar fördel av den 
registrerade geografiska beteckningens 
rykte,

som inte omfattas av relevanta nationella 
eller regionala bestämmelser eller av 
kravspecifikationen i artikel 15, eller för 
någon annan produkt i den mån en sådan 
användning drar fördel av den registrerade 
geografiska beteckningens rykte,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga den ursprungliga formuleringen genom att
a) garantera att geografiska beteckningar skyddas mot användning på andra spritdrycker 
(förutom sådana som faktiskt framställs inom det geografiska område som beteckningen 
avser) och på andra likvärdiga produkter,
b) garantera att geografiska beteckningar kan grunda sig på nationella eller regionala 
bestämmelser såväl som på kravspecifikationen.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 167
Artikel 14, punkt 2a (ny)

2a. Spritdrycker med en geografisk 
beteckning av det slag som anges i 
bilaga III skall uppfylla alla bestämmelser 
för produktion, märkning och presentation 
och alla övriga bestämmelser som ingår i 
kravspecifikationen i artikel 15.2 och/eller i 
nationella eller regionala bestämmelser.

Or. en

Motivering

Spritdrycker med skyddad geografisk beteckning bör få säljas endast om de uppfyller alla 
krav i kravspecifikationen och/eller i nationella och/eller regionala bestämmelser. Avsikten 
med detta är att se till att alla föreskrifter för märkning, produktion och presentation efterlevs 
konsekvent inom hela EU. 

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 168
Artikel 14, punkt 3, stycke 1
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3. Om en ansökan om ett varumärke har 
lämnats in i ärligt uppsåt, eller om ett 
varumärke registrerats i ärligt uppsåt eller 
om rätten till det förvärvats genom att det 
använts i ärligt uppsåt, antingen före den 
1 januari 1996 eller innan den geografiska 
beteckningen blev skyddad i 
ursprungslandet, skall den här förordningen 
inte utgöra något hinder för rätten att 
registrera ett varumärke, för varumärkets 
giltighet eller för rätten att använda ett 
varumärke, även om det som skäl anförs att 
varumärket i fråga är identiskt med eller 
liknar en geografisk beteckning som är 
skyddad i enlighet med den här 
förordningen.

3. Om en ansökan om ett varumärke har 
lämnats in i ärligt uppsåt, eller om ett 
varumärke registrerats i ärligt uppsåt eller 
om rätten till det förvärvats genom att det 
använts i ärligt uppsåt, antingen före den 
1 juni 1989 eller innan den geografiska 
beteckningen blev skyddad i 
ursprungslandet, skall den här förordningen 
inte utgöra något hinder för rätten att 
registrera ett varumärke, för varumärkets 
giltighet eller för rätten att använda ett 
varumärke, även om det som skäl anförs att 
varumärket i fråga är identiskt med eller 
liknar en geografisk beteckning som är 
skyddad i enlighet med den här 
förordningen.

Or. it

Motivering

Det är lämpligare att hänvisa till tidpunkten för ikraftträdande av förordning 1576/89 än till 
undertecknandet av Tripsavtalet. Gällande bestämmelser bör inte lämna utrymme för möjliga 
registreringar, hänvisningar eller namn som kan äventyra varumärken och 
ursprungsbeteckningar som EU ibland glömmer bort att försvara.

Ändringsförslag från Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Ändringsförslag 169
Artikel 14, punkt 3, stycke 1

3. Om en ansökan om ett varumärke har 
lämnats in i ärligt uppsåt, eller om ett 
varumärke registrerats i ärligt uppsåt eller 
om rätten till det förvärvats genom att det 
använts i ärligt uppsåt, antingen före den 
1 januari 1996 eller innan den geografiska 
beteckningen blev skyddad i 
ursprungslandet, skall den här förordningen 
inte utgöra något hinder för rätten att 
registrera ett varumärke, för varumärkets 
giltighet eller för rätten att använda ett 
varumärke, även om det som skäl anförs att 
varumärket i fråga är identiskt med eller 
liknar en geografisk beteckning som är 
skyddad i enlighet med den här 

3. Om en ansökan om ett varumärke har 
lämnats in i ärligt uppsåt, eller om ett 
varumärke registrerats i ärligt uppsåt eller 
om rätten till det förvärvats genom att det 
använts i ärligt uppsåt, antingen före den 
1 juni 1989 eller innan den geografiska 
beteckningen blev skyddad i 
ursprungslandet, skall den här förordningen 
inte utgöra något hinder för rätten att 
registrera ett varumärke, för varumärkets 
giltighet eller för rätten att använda ett 
varumärke, även om det som skäl anförs att 
varumärket i fråga är identiskt med eller 
liknar en geografisk beteckning som är 
skyddad i enlighet med den här 
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förordningen. förordningen.

Or. it

Motivering

Man bör i bestämmelsen hellre hänvisa till tidpunkten för ikraftträdande av 
förordning 1576/89 än till undertecknandet av WTO:s Tripsavtal. Det är viktigt att införa 
enhetliga bestämmelser som inte lämnar utrymme för möjliga registreringar av hänvisningar 
eller namn som kan äventyra varumärken och ursprungsbeteckningar.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 170
Artikel 14, punkt 3, stycke 1

3. Om en ansökan om ett varumärke har 
lämnats in i ärligt uppsåt, eller om ett 
varumärke registrerats i ärligt uppsåt eller 
om rätten till det förvärvats genom att det 
använts i ärligt uppsåt, antingen före den 
1 januari 1996 eller innan den geografiska 
beteckningen blev skyddad i 
ursprungslandet, skall den här förordningen 
inte utgöra något hinder för rätten att 
registrera ett varumärke, för varumärkets 
giltighet eller för rätten att använda ett 
varumärke, även om det som skäl anförs att 
varumärket i fråga är identiskt med eller 
liknar en geografisk beteckning som är 
skyddad i enlighet med den här 
förordningen.

3. Om en ansökan om ett varumärke har 
lämnats in i ärligt uppsåt, eller om ett 
varumärke registrerats i ärligt uppsåt eller 
om rätten till det förvärvats genom att det 
använts i ärligt uppsåt, antingen före den 
1 juni 1989 eller innan den geografiska 
beteckningen blev skyddad i 
ursprungslandet, skall den här förordningen 
inte utgöra något hinder för rätten att 
registrera ett varumärke, för varumärkets 
giltighet eller för rätten att använda ett 
varumärke, även om det som skäl anförs att 
varumärket i fråga är identiskt med eller 
liknar en geografisk beteckning som är 
skyddad i enlighet med den här 
förordningen.

Or. it

Motivering

Man bör i bestämmelsen hellre hänvisa till tidpunkten för ikraftträdande av 
förordning 1576/89 än till undertecknandet av WTO:s Tripsavtal.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 171
Artikel 14, punkt 3
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3. Om en ansökan om ett varumärke har 
lämnats in i ärligt uppsåt, eller om ett 
varumärke registrerats i ärligt uppsåt eller 
om rätten till det förvärvats genom att det 
använts i ärligt uppsåt, antingen före den 
1 januari 1996 eller innan den geografiska 
beteckningen blev skyddad i 
ursprungslandet, skall den här 
förordningen inte utgöra något hinder för 
rätten att registrera ett varumärke, för 
varumärkets giltighet eller för rätten att 
använda ett varumärke, även om det som 
skäl anförs att varumärket i fråga är 
identiskt med eller liknar en geografisk 
beteckning som är skyddad i enlighet med 
den här förordningen.

utgår

Den här punkten skall inte utgöra något 
hinder för att innehavaren av en geografisk 
beteckning har rätt att använda 
beteckningen i enlighet med sund 
industriell eller kommersiell praxis och i 
enlighet med artikel 6.1 b i rådets 
direktiv 89/104/EEG1 och artikel 12 b i 
rådets förordning (EG) nr 40/942.
_____________
1 EGT L 40, 11.2.1989, s. 1.
2 EGT L 11, 14.1.1994, s. 1.

Or. el

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 172
Artikel 15, punkt 1, stycke 1

1. Ansökningar om att få en geografisk 
beteckning införd i bilaga III skall lämnas in 
till kommissionen på ett av EU:s officiella 
språk eller åtföljas av en översättning till ett 
av dessa språk. En ansökan skall åtföljas av
en kravspecifikation för spritdryckerna i 
fråga. Denna kravspecifikation skall 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning, C-serien.

1. Ansökningar om att få en geografisk 
beteckning införd i bilaga III skall lämnas in 
till kommissionen på ett av EU:s officiella 
språk eller åtföljas av en översättning till ett 
av dessa språk. En ansökan skall vara 
vederbörligen underbyggd av 
medlemsstaten och innefatta en 
kravspecifikation för spritdryckerna i fråga. 
Denna kravspecifikation skall, i sina 
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huvuddrag med utgångspunkt från punkt 2,
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning, C-serien.

Or. en

Motivering

I den nya texten görs klart att ansökningar som gäller geografiska beteckningar måste stödjas 
av ursprungsmedlemsstaten. Detta gäller ju även geografiska beteckningar för viner. 

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 173
Artikel 15, punkt 2, led b

b) en beskrivning av spritdrycken, inklusive 
produktens eller livsmedlets viktigaste 
fysikaliska, kemiska, mikrobiologiska
och/eller organoleptiska egenskaper,

b) en beskrivning av spritdrycken, inklusive 
produktens viktigaste fysikaliska och/eller
kemiska och/eller organoleptiska 
egenskaper,

Or. en

Motivering

Liksom föredragandens ändringsförslag 80 innebär detta ändringsförslag att hänvisningen 
till ”mikrobiologiska” egenskaper stryks eftersom dessa inte spelar någon roll för 
beskrivningen av en spritdryck.

Dessutom klargörs att det bara är de specifikationer som är relevanta för den geografiska 
beteckningen som måste ingå, inte allt som finns med i förteckningen.

Eftersom registreringen av geografiska beteckningar uttryckligen handlar endast om 
spritdrycker bör hänvisningen till ”livsmedel” tas bort.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 174
Artikel 15, punkt 2, led f

f) övriga krav i bestämmelser på EU-nivå 
och/eller på nationell nivå,

f) övriga krav i bestämmelser på EU-nivå 
och/eller på nationell eller regional nivå,

Or. en
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Motivering

Eftersom vissa spritdrycker omfattas av lagstiftning på regional nivå bör denna också 
nämnas.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 175
Artikel 15, punkt 2, led f

f) övriga krav i bestämmelser på EU-nivå 
eller på nationell nivå,

f) övriga krav i bestämmelser som antagits
på EU-nivå eller av behöriga myndigheter 
på nationell eller regional nivå. För att 
garantera kvaliteten eller säkerställa 
ursprung och kontroll kan bestämmelserna 
vid behov innefatta kravet att en spritdryck 
som skall säljas till slutkonsumenten bara 
får förses med en viss geografisk 
beteckning om den buteljeras och 
etiketteras i det land, den region eller på 
den ort där den produceras.

Or. en

Motivering

I förslaget (artikel 13) erkänns att kvaliteten på spritdrycker som är försedda med 
geografiska beteckningar i allt väsentligt kan tillskrivas deras geografiska ursprung. För 
vissa spritdrycker och kvalitetsviner är buteljering på produktionsstället redan obligatoriskt 
och förordning nr 510/2006 innehåller en bestämmelse som gör det möjligt att ställa sådana 
krav när det gäller vissa kvalitetslivsmedel med skyddade geografiska beteckningar och 
skyddade ursprungsbeteckningar.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 176
Artikel 15, punkt 2, stycke 1a (nytt) 

Medlemsstaterna får också kräva att 
spritdrycker förtecknade i bilaga III som 
produceras på deras territorium och 
exporteras skall stödjas av ett system för 
äkthetshandlingar.

Or. en
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Motivering

Enligt artikel 10.2 i förordning nr 1576/89 får medlemsstaterna behålla sina egna system för 
äkthetshandlingar för export av spritdrycker med geografiska beteckningar. Denna 
bestämmelse bör behållas eftersom de nationella systemen för äkthetshandlingar är viktiga 
för att förhindra bedrägerier och förfalskningar.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 177
Artikel 18

Spritdrycker som exporteras från EU skall 
uppfylla kraven i den här förordningen, 
utom i de fall där väl motiverade 
ansökningar har lett till att undantag 
medgivits i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 19.2.

Spritdrycker som exporteras från EU skall 
uppfylla kraven i den här förordningen. Om 
det krävs enligt det importerande 
tredjelandets lagstiftning kan undantag 
från bestämmelserna i bilaga I och 
bilaga II efter väl motiverade ansökningar 
undantagsvis medges i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2.

Or. en

Motivering

För att EU-producerade spritdrycker skall kunna behålla sin kvalitet och sitt rykte på 
världsmarknaderna är det mycket viktigt att spritdrycker som exporteras från EU följer denna 
förordning. Undantag bör dock kunna beviljas under särskilda omständigheter om syftet är 
att uppfylla kraven i ett tredjelands lagstiftning.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 178
Artikel 19, punkt 1

1. Kommissionen skall biträdas av 
Förvaltningskommittén för spritdrycker 
(nedan kallad ”kommittén”).

1. Kommissionen skall biträdas av den 
föreskrivande kommittén för spritdrycker 
(nedan kallad ”kommittén”).

Or. it

Motivering

För närvarande innefattar lagstiftningen om spritdrycker inga marknadsmekanismer, i 
motsats till vad fallet är för andra marknader inom gemenskapen. Benämningen 
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”föreskrivande kommitté” verkar därför lämpligare än den benämning som föreslagits. Till 
detta kommer att en minoritet enligt föreskrifterna för kommittéförfarandet kan blockera 
förfarandena inom en föreskrivande kommitté, vilket innebär att medlemsstaterna får mera att 
säga till om där.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 179
Artikel 19

1. Kommissionen skall biträdas av 
Förvaltningskommittén för spritdrycker 
(nedan kallad ”kommittén”).

1. Kommissionen skall biträdas av den 
föreskrivande kommittén för spritdrycker 
(nedan kallad ”kommittén”).

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i 
beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

Den tid som avses i artikel 5.6 i 
beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning.

3. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning.

Or. pl

Motivering

Kommissionen föreslår en förvaltningskommitté, trots att det i förordningen inte sägs något 
om garantier för en fungerande organisation av marknaden. Uppgiften för den kommitté som 
befattar sig med spritdrycker består i att anpassa och uppdatera rättsföreskrifter och därför 
vore en föreskrivande kommitté bättre ägnad att sköta denna uppgift. 

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 180
Articolo 19, punkt 2, stycke 1

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Or. it
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Motivering

För närvarande innefattar lagstiftningen om spritdrycker inga marknadsmekanismer, i 
motsats till vad fallet är för andra marknader inom gemenskapen. Benämningen 
”föreskrivande kommitté” verkar därför lämpligare än den benämning som föreslagits. Till 
detta kommer att en minoritet enligt föreskrifterna för kommittéförfarandet kan blockera 
förfarandena inom en föreskrivande kommitté, vilket innebär att medlemsstaterna får mera att 
säga till om där.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 181
Artikel 20

Bilagorna får ändras i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2.

Bilagorna I–III får ändras i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 19.2.

Or. pl

Motivering

En ändring av definitionerna på de olika typerna av spritdrycker är ett så pass 
grundläggande ingrepp i förordningen att endast Europaparlamentet och rådet bör få göra 
det inom ramen för medbeslutandeförfarandet och inte alltså kommittén, såsom det föreslås 
av kommissionen. 

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 182
Artikel 22, led a

a) för att underlätta övergången från reglerna 
i förordning (EEG) nr 1576/89 till reglerna i 
den här förordningen,

a) för att underlätta övergången från reglerna 
i förordning (EEG) nr 1576/89 till reglerna i 
den här förordningen, under en period på 
högst två år,

Or. es

Motivering

Man bör fastställa en tidsgräns för övergångsåtgärderna för att förhindra att icke önskvärda 
situationer kvarstår på obestämd tid. En period på två år överensstämmer med tidsfristen som 
fastställdes inom ramen för förordning 1576/89.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Ändringsförslag 183
Artikel 22, led c

c) för att i väl motiverade fall medge 
undantag från vissa bestämmelser i den här 
förordningen.

utgår

Or. nl

Motivering

Om kommittéförfarandet kan tillämpas för att bekräfta genomförandebestämmelser och 
eventuella övergångsbestämmelser, är det i anslutning till avvikelser från själva förordningen 
eller upphävandet av denna nödvändigt med parlamentarisk kontroll.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 184
Bilaga I, punkt 1a (ny)

1a) Avrundning av smaken eller förädling: 
Traditionell användning av de produkter 
som anges i avsnitt 1 i bilaga I om sötning, 
i en omfattning på högst 2 %, för att ge 
spritdryckerna deras slutliga egenskaper; 
detta skall dock inte hindra en medlemsstat 
från att tillämpa specifik lagstiftning som 
godkändes innan förordning (EEG)
nr 1576/89 började tillämpas.

Or. fr

Motivering

Denna definition av vad som avses med att förädla produkten i den sista produktionsfasen 
behövs för att bevara traditionella produktionsmetoder för alla spritdrycker.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 185
Bilaga I, punkt 8a (ny)

8a) Avrundning av smaken
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Traditionell användning i smakgivande 
syfte av produkter som förtecknats i punkt 
1 i denna bilaga, i den respektive kvantitet 
som för olika spritdrycker angivits i 
bilaga II. 

Or. pl

Motivering

Traditionellt avrundas smaken hos olika spritdrycker. I det här sammanhanget är det viktigt 
att man skiljer mellan sådan avrundning och sötning. Till detta kommer att den ovannämnda 
tekniken är traditionell vid produktion av olika spritdrycker såsom vinsprit, brandy eller 
vodka. 

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 186
Bilaga I, punkt 13

13) Beskrivning: 13) Beskrivning:
De termer som används i märkningen, i 
följedokument vid transporter, i 
handelsdokument, särskilt fakturor och 
följesedlar, och i reklam.

De termer som används i märkningen och 
presentationen, på förpackningen, i 
följedokument vid transporter, i 
handelsdokument, särskilt fakturor och 
följesedlar, och i reklam.

Or. en

Motivering

För att undvika tvetydigheter som kan skapa kryphål bör definitionen av ”beskrivning” vara 
så omfattande som möjligt och inte bara inkludera termer som används i märkningen utan 
även termer som används i presentationen och på förpackningen. (Observera: enligt 
definitionen i bilaga I (punkt 15) omfattar ”presentation” reklam och marknadsföring.)

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 187
Bilaga I, punkt 16

16) Förpackning: 16) Förpackning:
Skyddsomslag, såsom papper, alla slags 
halmfodral, kartonger eller lådor som 

Skyddsomslag, såsom papper, alla slags 
halmfodral, kartonger eller lådor som 
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används vid transport av en eller flera 
behållare.

används vid transport och/eller försäljning
av en eller flera behållare.

Or. en

Motivering

För konsumentskyddets skull måste det förtydligas att bestämmelserna inte bara gäller
transportförpackningar utan även konsumentförpackningar.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 188
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, rubriken

Kategori A: Spritdrycker Spritdrycker

Or. en

Motivering

Hänvisningen till kategori A i rubriken till punkterna 1–12 stryks som en följd av att de tre 
kategorierna i artikel 3 strukits. 

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Ändringsförslag 189
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 1

1. Rom 1. Rom
a) En spritdryck a) En spritdryck

1) som framställts uteslutande genom 
alkoholjäsning och destillering, antingen av 
melass eller sockerrörssirap som erhålls vid 
framställning av rörsocker, eller av själva 
sockerrörssaften, och som destillerats till en 
alkoholhalt som är lägre än 96 % vol. så att 
destillatet fått de urskiljbara och specifika 
organoleptiska egenskaper som 
kännetecknar rom, eller

1) som framställts uteslutande genom 
alkoholjäsning och destillering, antingen av 
melass eller sockerrörssirap som erhålls vid 
framställning av rörsocker, eller av själva 
sockerrörssaften, och som destillerats till en 
alkoholhalt som är lägre än 96 % vol. så att 
destillatet fått de urskiljbara och specifika 
organoleptiska egenskaper som 
kännetecknar rom, eller

2) som framställts genom alkoholjäsning och 
destillering av sockerrörssaft, och som dels 
har de särskilda aromatiska egenskaper som 
kännetecknar rom, dels en halt av flyktiga 
ämnen på minst 225 gram per hektoliter 

2) som framställts uteslutande genom 
alkoholjäsning och destillering av 
sockerrörssaft, och som dels har de särskilda 
aromatiska egenskaper som kännetecknar 
rom, dels en halt av flyktiga ämnen på minst 
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alkohol (100 % vol.). 225 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.). Denna spritdryck får säljas 
med benämningen ”jordbruks-” som läggs 
till beteckningen ”rom” tillsammans med 
en av de geografiska beteckningar för 
franska utomeuropeiska departement som 
anges i punkt 1 i bilaga III.

b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol. b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol.

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol, utspädd eller inte, eller 
jorbruksdestillat, oavsett mix, får inte 
tillsättas.

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

d) Drycken får inte smaksättas.

da) Drycken får innehålla karamell endast 
i syfte att anpassa färgningen av lagrade 
och/eller förädlade produkter.

e) Ordet ”traditionnel” får användas 
tillsammans med de geografiska 
beteckningar som anges i punkt 1 i 
bilaga III, under förutsättning att romen 
framställts genom destillering till en 
alkoholhalt som är lägre än 80 % vol. efter 
alkoholjäsning av alkoholproducerande 
råvaror som uteslutande har sitt ursprung på 
framställningsplatsen. Sådan rom skall ha en 
halt av flyktiga ämnen på minst 225 gram 
per hektoliter alkohol (100 % vol.), och den 
får inte sötas eller smaksättas. Även om 
ordet ”traditionnel” används får 
beteckningen ”rom” kompletteras med 
uttrycken ”från sockerproduktionen” eller 
”jordbruks-”.

e) Ordet ”traditionnel” får användas 
tillsammans med de geografiska 
beteckningar som anges i punkt 1 i 
bilaga III, under förutsättning att romen 
framställts genom destillering till en 
alkoholhalt som är lägre än 90 % vol. efter 
alkoholjäsning av alkoholproducerande 
råvaror som uteslutande har sitt ursprung på 
framställningsplatsen. Sådan rom skall ha en 
halt av flyktiga ämnen på minst 225 gram 
per hektoliter alkohol (100 % vol.), och den 
får inte sötas. Även om ordet ”traditionnel”
används får försäljningsnamnen ”rom” och 
de geografiska beteckningarna 
kompletteras med uttrycken ”från 
sockerproduktionen” eller ”jordbruks-”.

Detta hindrar inte att ordet ”traditionnel” får 
användas om en produkt som inte omfattas 
av den här bestämmelsen, i enlighet med de 
särskilda kriterierna för sådana produkter.

Detta hindrar inte att ordet ”traditionnel” får 
användas om en produkt som inte omfattas 
av den här bestämmelsen, i enlighet med de 
särskilda kriterierna för sådana produkter.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att upprätthålla skyddet för beteckningarna ”jordbruksrom” och ”traditionell 
rom”, som ger konsumenterna möjlighet att tydligt identifiera kvalitetsprodukter. För att en 
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produkt av högsta kvalitet skall kunna garanteras bör det dessutom inte finnas något generellt 
godkännande för tillägg av jordbruksalkohol, vare sig detta sker med hjälp av naturliga eller 
naturidentiska aromämnen.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 190
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 1, led a, punkt 2

2) som framställts genom alkoholjäsning och 
destillering av sockerrörssaft, och som dels 
har de särskilda aromatiska egenskaper som 
kännetecknar rom, dels en halt av flyktiga 
ämnen på minst 225 gram per hektoliter 
alkohol (100 % vol.)

2) som framställts uteslutande genom 
alkoholjäsning och destillering av 
sockerrörssaft, och som dels har de särskilda 
aromatiska egenskaper som kännetecknar 
rom, dels en halt av flyktiga ämnen på minst 
225 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.). Denna spritdryck får säljas 
med benämningen ”jordbruks-” som läggs 
till beteckningen ”rom” tillsammans med 
en av de geografiska beteckningar för 
franska utomeuropeiska departement som 
anges i punkt 1 i bilaga III.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att upprätthålla skyddet för beteckningarna ”jordbruksrom” och ”traditionell 
rom”, som ger konsumenterna möjlighet att tydligt identifiera kvalitetsprodukter.

Ändringsförslag från Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Ändringsförslag 191
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 1, led d

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

d) Drycken får inte smaksättas, förutom 
med ”smakförstärkare”.

Or. it

Motivering

Liksom brandy ”förädlas” även rom alltid i träfat under en tidsperiod på mellan 6 månader 
och 3 år, en tidsperiod som är ännu längre för ”gammal” rom. Romen får genom förvaringen
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i träfat en enhetlig smak. Man bör godkänna tillsatsen av ”smakförstärkare”, det vill säga 
naturliga aromämnen som härrör från trä. Smakförstärkarna ger inte romen någon
dominerande smak utan förenhetligar dess organoleptiska egenskaper.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 192
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 5, led d

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

d) Ingen smaksättning är tillåten. Denna 
bestämmelse skall dock inte hindra 
traditionella produktionsmetoder.

Or. en

Motivering

Det är en urgammal tradition att tillsätta smakämnen för att runda av de traditionella 
organoleptiska egenskaperna hos brandy och Weinbrand. Dessa traditionella 
produktionsmetoder skall inte ifrågasättas. 

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 193
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 1, led da (nytt)

da) Drycken får innehålla karamell endast 
i syfte att anpassa färgningen av lagrade 
och/eller förädlade produkter.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att upprätthålla skyddet för beteckningarna ”jordbruksrom” och ”traditionell 
rom”, som ger konsumenterna möjlighet att tydligt identifiera kvalitetsprodukter. För att en 
produkt av högsta kvalitet skall kunna garanteras bör det dessutom inte finnas något generellt 
godkännande för tillägg av jordbruksalkohol, vare sig detta sker med hjälp av naturliga eller 
naturidentiska aromämnen.
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 194
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 1, led e, punkt 1

e) Ordet ”traditionnel” får användas 
tillsammans med de geografiska 
beteckningar som anges i punkt 1 i 
bilaga III, under förutsättning att romen 
framställts genom destillering till en 
alkoholhalt som är lägre än 80 % vol. efter 
alkoholjäsning av alkoholproducerande 
råvaror som uteslutande har sitt ursprung på 
framställningsplatsen. Sådan rom skall ha en 
halt av flyktiga ämnen på minst 225 gram 
per hektoliter alkohol (100 % vol.), och den 
får inte sötas eller smaksättas. Även om 
ordet ”traditionnel” används får 
beteckningen ”rom” kompletteras med 
uttrycken ”från sockerproduktionen” eller 
”jordbruks-”.

e) Ordet ”traditionnel” får användas 
tillsammans med de geografiska 
beteckningar som anges i punkt 1 i 
bilaga III, under förutsättning att romen 
framställts genom destillering till en 
alkoholhalt som är lägre än 90 % vol. efter 
alkoholjäsning av alkoholproducerande 
råvaror som uteslutande har sitt ursprung på 
framställningsplatsen. Sådan rom skall ha en 
halt av flyktiga ämnen på minst 225 gram 
per hektoliter alkohol (100 % vol.), och den 
får inte sötas. Även om ordet ”traditionnel”
används får försäljningsnamnen ”rom” och 
de geografiska beteckningarna 
kompletteras med uttrycken ”från 
sockerproduktionen” eller ”jordbruks-”.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att upprätthålla skyddet för beteckningarna ”jordbruksrom” och ”traditionell 
rom”, som ger konsumenterna möjlighet att tydligt identifiera kvalitetsprodukter. För att en 
produkt av högsta kvalitet skall kunna garanteras bör det dessutom inte finnas något generellt 
godkännande för tillägg av jordbruksalkohol, vare sig detta sker med hjälp av naturliga eller 
naturidentiska aromämnen.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 195
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 2, led c

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller destillat av 
jordbruksprodukter får inte tillsättas.

Or. en

Motivering

Här förtydligas att inga destillat får tillsättas till whisky, i enlighet med de befintliga 
bestämmelserna i förordningarna nr 1576/89 och 1014/90.
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Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 196
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 2, led d

d) Drycken får inte sötas eller smaksättas, 
och den får inte innehålla några andra 
tillsatser än ren karamellfärg.

d) Drycken får inte rundas av, sötas eller 
smaksättas, och den får inte innehålla några 
andra tillsatser än ren karamellfärg.

Or. en

Motivering

Här förtydligas att whisky inte får ”rundas av” – att tillsätta socker för att runda av smaken 
är ingen traditionell metod. Det är viktigt att undvika tvetydighet på denna punkt.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ändringsförslag 197
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 3, led e

e) För att sädessprit skall få betecknas som 
”sädesbrandy” skall den ha framställts 
genom att jäst mäsk från spannmål 
destillerats till en alkoholhalt som är lägre än 
95 % vol., och de organoleptiska 
egenskaperna skall härröra från de råvaror 
som använts.

e) För att sädessprit skall få betecknas som 
”sädesbrännvin” skall den ha framställts 
genom att jäst mäsk från spannmål 
destillerats till en alkoholhalt som är lägre än 
95 % vol., och de organoleptiska 
egenskaperna skall härröra från de råvaror 
som använts.

Or. es

Motivering

Definitionen av ”brandy” bör även fortsättningsvis begränsas till den spritdryck som 
framställs av vinsprit för att förhindra förvirring bland konsumenterna och bibehålla en total 
överensstämmelse med den fastställda definitionen av denna dryck i den framtida 
förordningen.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 198
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 5, led c
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c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Utan att det påverkar punkt a 1 får 
jordbruksalkohol eller andra destillat av 
jordbruksprodukter inte tillsättas.

Or. en

.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 199
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 5, led c

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Utan att det påverkar punkt a 1 får 
jordbruksalkohol eller andra destillat av 
jordbruksprodukter inte tillsättas.

Or. en

Motivering

Om alla tillåtna framställningsmetoder för spritdrycker räknas upp i en övergripande artikel 
(enligt det föregående ändringsförslaget) behöver inte smaksättning nämnas i definitionen av 
brandy (om det inte är förbjudet är det tillåtet).

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 200
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 5, led d

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till led c.
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 201
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 6, led d

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas. 
Destillering av druvrester tillsammans med 
aromatiska örtfrön från anis och fänkål, 
som tillämpas som traditionell metod i vissa 
områden i EU, betraktas inte som 
aromatisering.

Or. el

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 202
Bilaga II, Kategori A Spritdrycker, punkt 11, led e

e) Det namn under vilket produkten säljs får
kompletteras med namnet på den viktigaste 
råvaran.

e) Det namn under vilket produkten säljs 
måste kompletteras med namnet på den 
viktigaste råvaran.

Or. de

Motivering

Av hänsyn till krav på konsumentinformation måste namnet på råvaran anges.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 203
Bilaga II, Kategori B Särskilda spritdrycker, rubriken

Kategori B: Särskilda spritdrycker Särskilda spritdrycker

Or. en

Motivering

Hänvisningen till kategori B i rubriken till punkterna 13–45 stryks som en följd av att de 
tre kategorierna i artikel 3 strukits.
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 204
Bilaga II, Kategori B Särskilda spritdrycker, punkt 13, led a, punkt 1

1) som framställts genom att delvis jästa 
eller ojästa bär eller andra frukter, t.ex. 
hallon, björnbär eller blåbär, fått macerera i 
jordbruksalkohol eller i sprit eller ett 
destillat, med användande av minst 100 kg
frukt per 20 liter alkohol (100 % vol.), följt 
av destillering, och 

1) som framställts uteslutande genom att 
delvis jästa eller ojästa bär eller andra 
frukter, t.ex. hallon, björnbär eller blåbär, 
fått macerera i jordbruksalkohol eller i sprit 
eller ett destillat, med användande av minst 
100 kg frukt per 20 liter alkohol 
(100 % vol.), följt av destillering, och 

Or. fr

Motivering

Med tillägget av ordet ”uteslutande” kan dessa traditionella brännvinssorter bevaras och 
produkten skyddas mot färgämnen, sötning och förbättring.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 205
Bilaga II, Kategori B Särskilda spritdrycker, punkt 16, led a

a) En spritdryck som har framställts av ett 
destillat av gentiana, som i sin tur erhållits 
genom jäsning av gentianarot, med eller utan 
tillsats av jordbruksalkohol.

a) En spritdryck som har framställts av ett 
destillat av gentiana, som i sin tur erhållits 
genom jäsning av gentianarot, med eller utan 
tillsats av jordbruksalkohol och/eller 
fruktdestillat och/eller fruktsprit.

Or. de

Motivering

Särskilt i alpområdet använder man för utspädning av gentianadestillat ett fruktdestillat (t.ex. 
en äppelbrandy) i stället för jordbruksalkohol. På grund av gentianans intensiva smak träder 
den spritdryck som används för utspädning helt och hållet i bakgrunden och går inte längre 
att känna igen. Denna ändring är nödvändig eftersom utspädning med fruktdestillat är en 
vanlig och traditionell praxis i små brännerier.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 206
Bilaga II, Kategori B Särskilda spritdrycker, punkt 16a (ny)

16a. Meisterwurz
a) En spritdryck som har framställts av ett 
destillat av rötter från mästerrot 
(Peucedanum ostruthium) som fått 
macerera i kärnfruktsmäsk, med eller utan 
tillsats av jordbruksalkohol och/eller 
fruktdestillat.
b) Alkoholhalten skall vara lägst 
37,5 % vol.
c) Drycken får inte smaksättas.

Or. de

Motivering

Meisterwurz har sedan gammalt framställts av brännmästare i alpländerna enligt detta 
förfarande. Man bör beakta detta traditionella förfarande i syfte att säkra kvaliteten.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 207
Bilaga II, Kategori B Särskilda spritdrycker , punkt 17, led a

a) Brännvin som har framställts genom att 
jordbruksalkohol och/eller sädessprit 
och/eller sädesdestillat smaksatts med enbär 
(Juniperus communis).

a) Brännvin som har framställts genom att 
jordbruksalkohol och/eller sädessprit 
och/eller sädesdestillat och/eller 
fruktdestillat och/eller fruktsprit smaksatts 
med enbär (Juniperus communis).

Or. de

Motivering

När det gäller enbärskryddat brännvin tillåts redan tillsättning av jordbruksalkohol och/eller 
sädessprit och/eller sädesdestillat som smaksatts med enbär. Därutöver bör man även tillåta 
användning av fruktdestillat. Denna ändring är nödvändig eftersom macerering av enbär i 
fruktdestillat är en vanlig och traditionell praxis i små brännerier och eftersom den 
därigenom erhållna produkten domineras så kraftigt av enbär att det ursprungliga destillatet 
inte längre går att känna igen.
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Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ändringsförslag 208
Bilaga II, Kategori B Särskilda spritdrycker, punkt 17, led d

d) Drycken får säljas under namnen 
Wacholder, ginebra eller genebra.

d) Drycken får säljas under namnen 
Wacholder, genever eller genebra.

Or. es

Motivering

Definitionen av ”ginebra” bör begränsas till den dryck som definieras i punkt 18 i bilaga II i 
förslaget, vars alkoholhalt skall vara mycket högre, det vill säga 37,5 volymprocent. Annars 
kan detta skapa förvirring bland de spanska konsumenterna eftersom beteckningen ”ginebra” 
bara används i Spanien och är helt identisk med beteckningen ”gin”. Kommissionens förslag 
kan dessutom ge upphov till illojal konkurrens eftersom det skulle tillåta att det på den 
spanska marknaden fanns såväl tillverkare av ”gin”, som måste upprätthålla en alkoholhalt 
på 37,5 volymprocent, och tillverkare av ”ginebra”, vars dryck skulle ha en alkoholhalt på 
15 volymprocent.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 209
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 20, led a

1) som uteslutande framställts av 
jordbruksalkohol, och som har en 
metanolhalt på högst 5 g per hektoliter ren
alkohol,

1) som uteslutande framställts av 
jordbruksalkohol, och som har en 
metanolhalt på högst 5 g per hektoliter 
alkohol (100 % vol.), vars arom uteslutande
härrör från att jordbruksalkohol 
omdestillerats i traditionella 
destilleringsapparater, tillsammans med allt 
naturligt växtmaterial som använts,

2) vars arom endast härrör från att 
jordbruksalkohol omdestillerats i 
traditionella destilleringsapparater, 
tillsammans med allt naturligt växtmaterial 
som använts,
3) för vilken det erhållna destillatet har en 
alkoholhalt på lägst 70 % vol.,

3) för vilken det erhållna destillatet har en 
alkoholhalt på lägst 70 % vol.,

4) i vilken en ytterligare tillsats av alkohol 
uteslutande skall härröra från samma 
råvara,

4) i vilken en ytterligare tillsats av 
jordbruksalkohol måste ha de egenskaper 
som anges i bilaga I punkt 3 och en 
metanolhalt på högst 5 g per hektoliter 
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alkohol (100 % vol.),
5) som inte får innehålla tillsatser i form av 
sötningsmedel eller färgämnen,

5) som inte får innehålla tillsatser i form av 
sötningsmedel med högre koncentration än 
0,1 gram socker per liter färdig dryck eller 
färgämnen,

6) som inte får innehålla några andra tillsatta 
ingredienser än vatten.

6) som inte får innehålla några andra tillsatta 
ingredienser än vatten.

Or. en

Motivering

Här ändras ordningen jämfört med i kommissionens text för att skapa större tydlighet. Den 
nya texten under punkt 4 gör det tillåtet att tillsätta socker för autentisering så att industrin 
skall kunna förhindra bedrägerier och produktförfalskning.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Inese Vaidere

Ändringsförslag 210
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29

Vodka Vodka

a) En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och

a) En spritdryck som framställts av alkohol 
från spannmål, potatis och/eller 
sockerbetsmelass, och

1)som erhållits genom att jordbruksråvaror
fått jäsa med hjälp av jäst,

1) som erhållits genom att spannmål, potatis 
och/eller sockerbetsmelass fått jäsa med 
hjälp av jäst,

2) som destillerats och/eller rektifierats så att 
de organoleptiska egenskaperna hos 
råvarorna och hos de biprodukter som 
erhållits genom jäsningen selektivt minskas.

- som destillerats och/eller rektifierats till en 
alkoholstyrka på minst 96,0 % vol. så att de 
organoleptiska egenskaperna hos råvarorna 
och hos de biprodukter som erhållits genom 
jäsningen selektivt minskas, varvid halten 
av restsubstanser inte får vara högre än 
den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser 
av metanol i slutprodukten får emellertid 
inte vara högre än 30 gram per hektoliter 
ren alkohol.

Därefter är det tillåtet med omdestillering 
och/eller behandling med lämpliga 
processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, för att ge 
drycken särskilda organoleptiska 

Därefter är det tillåtet med behandling med 
lämpliga processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, 
för att ge drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.
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egenskaper.

Halten av restsubstanser får inte vara 
högre än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser 
av metanol i slutprodukten får emellertid
inte vara högre än 10 gram per hektoliter 
ren alkohol.
b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol. b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol.

c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall de råvaror som 
använts för att framställa 
jordbruksalkoholen anges i beskrivningen, 
presentationen eller märkningen, i samma 
synfält som försäljningsnamnet. 
Bokstävernas storlek får inte vara mindre 
än en tredjedel och inte större än hälften av 
den storlek som används för 
försäljningsnamnet.

Or. en

Motivering

Vodka är en dryck som traditionellt görs på spannmål, potatis eller sockerbetsmelass, och det 
är därför viktigt att vodka skyddas på samma sätt som andra spritdrycker såsom rom, whisky 
osv. Definitionen kommer att bidra till att slå vakt om kvalitetsstandarderna för denna viktiga 
kategori av spritdrycker inom EU.

Ändringsförslag från Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 211
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29

Vodka Vodka
a) En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och

a) En spritdryck som framställts av alkohol 
från spannmål, potatis och/eller 
sockerbetsmelass, och

1)som erhållits genom att jordbruksråvaror 1) som erhållits genom att spannmål, potatis 
och/eller sockerbetsmelass fått jäsa med 
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fått jäsa med hjälp av jäst, hjälp av jäst,
2) som destillerats och/eller rektifierats så att 
de organoleptiska egenskaperna hos 
råvarorna och hos de biprodukter som 
erhållits genom jäsningen selektivt minskas.

- som destillerats och/eller rektifierats till en 
alkoholstyrka på minst 96,0 % vol. så att de 
organoleptiska egenskaperna hos råvarorna 
och hos de biprodukter som erhållits genom 
jäsningen selektivt minskas, varvid halten 
av restsubstanser inte får vara högre än 
den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser 
av metanol i slutprodukten får emellertid 
inte vara högre än 30 gram per hektoliter 
ren alkohol.

Därefter är det tillåtet med omdestillering 
och/eller behandling med lämpliga 
processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, för att ge 
drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.

Därefter är det tillåtet med behandling med 
lämpliga processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, 
för att ge drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.

Halten av restsubstanser får inte vara 
högre än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser 
av metanol i slutprodukten får emellertid 
inte vara högre än 10 gram per hektoliter 
ren alkohol.
b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol. b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol.

c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall de råvaror som 
använts för att framställa 
jordbruksalkoholen anges i beskrivningen, 
presentationen eller märkningen, i samma 
synfält som försäljningsnamnet. 
Bokstävernas storlek får inte vara mindre 
än en tredjedel och inte större än hälften av 
den storlek som används för 
försäljningsnamnet.

Or. en

Motivering

Vodka är en dryck som traditionellt görs på spannmål, potatis eller sockerbetsmelass, och det 
är därför viktigt att vodka skyddas på samma sätt som andra spritdrycker såsom rom, whisky 
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osv. Valet av råvara påverkar de organoleptiska egenskaperna (smaken) och måste därför 
begränsas till spannmål, potatis och/eller sockerbetsmelass. 

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

Ändringsförslag 212
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29, led a, inledningen och punkt 1

Vodka Vodka
a) En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och

a) En spritdryck som framställts av alkohol 
från spannmål, potatis och/eller 
sockerbetsmelass, och

1) som erhållits genom att jordbruksråvaror
fått jäsa med hjälp av jäst,

1) som erhållits genom att spannmål, potatis 
och/eller sockerbetsmelass fått jäsa med 
hjälp av jäst,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till Andres Tarands och Genowefa Grabowskas ändringsförslag till bilaga II
punkt 29.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 213
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29

Vodka Vodka

a)En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och

a)En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och

1)som erhållits genom att jordbruksråvaror
fått jäsa med hjälp av jäst,

1)som erhållits genom att spannmål, potatis 
eller sockerbetsmelass fått jäsa med hjälp av 
jäst,

2) som destillerats och/eller rektifierats så att 
de organoleptiska egenskaperna hos 
råvarorna och hos de biprodukter som 
erhållits genom jäsningen selektivt minskas.

2) som destillerats och/eller rektifierats så att 
de organoleptiska egenskaperna hos 
råvarorna och hos de biprodukter som 
erhållits genom jäsningen selektivt minskas.

Därefter är det tillåtet med omdestillering 
och/eller behandling med lämpliga 
processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, för att ge 
drycken särskilda organoleptiska 

Därefter är det tillåtet med omdestillering 
och/eller behandling med lämpliga 
processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, för att ge 
drycken särskilda organoleptiska 
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egenskaper. egenskaper.
Halten av restsubstanser får inte vara högre 
än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser av 
metanol i slutprodukten får emellertid inte 
vara högre än 10 gram per hektoliter ren 
alkohol.

Halten av restsubstanser får inte vara högre 
än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser av 
metanol i slutprodukten får emellertid inte 
vara högre än 15 gram per hektoliter ren 
alkohol.

b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol. b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol.

c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall de råvaror som 
använts för att framställa jordbruksalkoholen 
anges i beskrivningen, presentationen eller 
märkningen, i samma synfält som 
försäljningsnamnet. Bokstävernas storlek får 
inte vara mindre än en tredjedel och inte 
större än hälften av den storlek som används 
för försäljningsnamnet.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG får de råvaror som 
använts för att framställa jordbruksalkoholen 
anges i beskrivningen, presentationen eller 
märkningen, i samma synfält som 
försäljningsnamnet. Bokstävernas storlek får 
inte vara mindre än en tredjedel och inte 
större än hälften av den storlek som används 
för försäljningsnamnet.

Or. pl

Motivering

Syftet med att förteckningen över råvaror som används vid produktion av vodka begränsas till 
enbart spannmål, potatis eller sockerbetsmelass är att vodkan skall få ha kvar den goda 
kvalitet och det goda rykte den har i dag och att garantera att de produktionsmetoder som 
levt kvar under århundradenas gång skall få fortsätta. I den här definitionen finns det plats 
för inemot 96 procent av den vodka som i dag finns på marknaden i EU.

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 214
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29

Vodka Vodka
a) En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och

a) En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och som erhållits genom 
att antingen
1) spannmål, potatis och/eller melass, eller 
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1) som erhållits genom att jordbruksråvaror 
fått jäsa med hjälp av jäst,

2) andra jordbruksråvaror fått jäsa med 
hjälp av jäst, och

2) som destillerats och/eller rektifierats så 
att de organoleptiska egenskaperna hos 
råvarorna och hos de biprodukter som 
erhållits genom jäsningen selektivt minskas.

som destillerats och rektifierats så att de 
organoleptiska egenskaperna hos råvarorna
och hos de biprodukter som erhållits genom 
jäsningen selektivt minskas.

Därefter är det tillåtet med omdestillering 
och/eller behandling med lämpliga 
processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, för att ge 
drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.

Därefter är det tillåtet med omdestillering 
och/eller behandling med lämpliga 
processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, för att ge 
drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.

Halten av restsubstanser får inte vara högre 
än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser av 
metanol i slutprodukten får emellertid inte 
vara högre än 10 gram per hektoliter ren 
alkohol.

Halten av restsubstanser får inte vara högre 
än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser av 
metanol i slutprodukten får emellertid inte 
vara högre än 10 gram per hektoliter ren 
alkohol.

b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol. b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol.

c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall de råvaror som 
använts för att framställa jordbruksalkoholen 
anges i beskrivningen, presentationen eller
märkningen, i samma synfält som 
försäljningsnamnet. Bokstävernas storlek får 
inte vara mindre än en tredjedel och inte 
större än hälften av den storlek som används 
för försäljningsnamnet.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall orden ”destillerad 
från ...” åtföljda av namnet på de råvaror 
som använts för att framställa 
jordbruksalkoholen anges i beskrivningen, 
presentationen och märkningen av vodka 
som framställts från andra råvaror än 
spannmål, potatis och melass, i samma 
synfält som försäljningsnamnet. 
Märkningen skall ske enligt 
direktiv 2000/13/EG. Bokstävernas storlek 
får inte vara mindre än en tredjedel och inte 
större än hälften av den storlek som används 
för försäljningsnamnet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget består av två delar och skulle ersätta föredragandens ändringsförslag 40. 

Först och främst görs tydlig åtskillnad mellan vodka framställd på spannmål, potatis och 
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sockerbetsmelass eller sockerrörsmelass och vodka gjord på andra råvaror. I 
ändringsförslaget inkluderas sockerrör bland råvarorna i led a punkt 1 eftersom WTO:s 
regler gör detta nödvändigt.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 215
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29

Vodka Vodka
a)En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och

a) En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och som erhållits genom 
att antingen
1) spannmål, potatis och/eller melass, eller 

1) som erhållits genom att jordbruksråvaror 
fått jäsa med hjälp av jäst,

2) andra jordbruksråvaror fått jäsa med 
hjälp av jäst, och

2) som destillerats och/eller rektifierats så 
att de organoleptiska egenskaperna hos 
råvarorna och hos de biprodukter som 
erhållits genom jäsningen selektivt minskas.

som destillerats och rektifierats så att de 
organoleptiska egenskaperna hos råvarorna 
och hos de biprodukter som erhållits genom 
jäsningen selektivt minskas.

Därefter är det tillåtet med omdestillering 
och/eller behandling med lämpliga 
processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, för att ge 
drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.

Därefter är det tillåtet med omdestillering 
och/eller behandling med lämpliga 
processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, för att ge 
drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.

Halten av restsubstanser får inte vara högre 
än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser av 
metanol i slutprodukten får emellertid inte 
vara högre än 10 gram per hektoliter ren 
alkohol.

Halten av restsubstanser får inte vara högre 
än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser av 
metanol i slutprodukten får emellertid inte 
vara högre än 10 gram per hektoliter ren 
alkohol.

b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol. b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol.
c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall de råvaror som 
använts för att framställa jordbruksalkoholen 
anges i beskrivningen, presentationen eller
märkningen, i samma synfält som 
försäljningsnamnet. Bokstävernas storlek får 

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall orden ”destillerad 
från ...” åtföljda av namnet på de råvaror 
som använts för att framställa 
jordbruksalkoholen anges i beskrivningen, 
presentationen och märkningen av vodka 
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inte vara mindre än en tredjedel och inte 
större än hälften av den storlek som används 
för försäljningsnamnet.

som framställts från andra råvaror än 
spannmål, potatis och melass, i samma 
synfält som försäljningsnamnet. 
Märkningen skall ske enligt 
direktiv 2000/13/EG. Bokstävernas storlek 
får inte vara mindre än en tredjedel och inte 
större än hälften av den storlek som används 
för försäljningsnamnet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget består av två delar och skulle ersätta föredragandens ändringsförslag 40.

Först och främst görs tydlig åtskillnad mellan vodka framställd på spannmål, potatis och 
sockerbetsmelass eller sockerrörsmelass och vodka gjord på andra råvaror. I 
ändringsförslaget inkluderas sockerrör bland råvarorna i led a punkt1 eftersom WTO:s 
regler gör detta nödvändigt.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 216
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29

Vodka Vodka
a)En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och

a) En spritdryck som framställts av alkohol
från spannmål, potatis och/eller 
sockerbetsmelass, och

1) som erhållits genom att jordbruksråvaror
fått jäsa med hjälp av jäst,

1) som erhållits genom att spannmål, potatis 
och/eller sockerbetsmelass fått jäsa med 
hjälp av jäst,

2) som destillerats och/eller rektifierats så att 
de organoleptiska egenskaperna hos 
råvarorna och hos de biprodukter som 
erhållits genom jäsningen selektivt minskas.

- som destillerats och/eller rektifierats till en 
alkoholstyrka på minst 96,0 % vol. så att de 
organoleptiska egenskaperna hos råvarorna 
och hos de biprodukter som erhållits genom 
jäsningen selektivt minskas, varvid halten 
av restsubstanser inte får vara högre än 
den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser 
av metanol i slutprodukten får emellertid 
inte vara högre än 30 gram per hektoliter 
ren alkohol.

Därefter är det tillåtet med omdestillering 
och/eller behandling med lämpliga 

Därefter är det tillåtet med behandling med 
lämpliga processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, 
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processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, för att ge 
drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.

för att ge drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.

Halten av restsubstanser får inte vara 
högre än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser 
av metanol i slutprodukten får emellertid 
inte vara högre än 10 gram per hektoliter 
ren alkohol.
b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol. b) Alkoholhalten skall vara lägst 37,5 % vol.

c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

c) Endast sådana naturliga smakämnen som 
finns i destillat som erhållits från jästa 
råvaror får tillsättas. Dessutom får drycken 
ges särskilda organoleptiska egenskaper 
utöver den dominerande aromen.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall de råvaror som 
använts för att framställa 
jordbruksalkoholen anges i beskrivningen, 
presentationen eller märkningen, i samma 
synfält som försäljningsnamnet. 
Bokstävernas storlek får inte vara mindre 
än en tredjedel och inte större än hälften av 
den storlek som används för 
försäljningsnamnet.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till Andres Tarands ändringsförslag till bilaga II kategori B punkt 29.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 217
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29, led a, inledningen

a) En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och

a) En spritdryck som framställts av alkohol 
från spannmål, potatis eller 
sockerbetsmelass, och

Or. pl
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Motivering

Vodka är en spritdryck som av tradition framställts från spannmål, potatis eller 
sockerbetsmelass och därför är det viktigt att denna dryck, i enlighet med förordningens 
syften, skyddas på samma sätt som andra destillerade drycker (rom, whisky och så vidare).
Detta kommer att bli till nytta både för producenterna och framför allt för konsumenterna av 
vodka. 

En ändring av det här slaget påyrkades även i betänkandet från Europaparlamentets utskott 
för jordbruk och landsbygdens utveckling, liksom också i den senaste versionen av 
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande. Dessutom bör definitionen på vodka 
begränsas i enlighet med önskemål från jordbrukarnas EU-organisation Copa-Cogeca

Ändringsförslag från Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Ändringsförslag 218
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29, led a, inledningen

a) En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och

a) En spritdryck som framställts av alkohol 
från spannmål, potatis och/eller 
sockerbetsmelass, och

Or. en

Motivering

Se motiveringen till Andres Tarands ändringsförslag till bilaga II kategori B punkt 29.

Ändringsförslag från Jiří Maštálka

Ändringsförslag 219
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29, led a
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Vodka Vodka
a) En spritdryck som framställts av 
jordbruksalkohol, och

a) En spritdryck som framställts antingen 
genom omdestillation av jordbruksalkohol
eller genom filtrering av jordbruksalkohol 
genom aktivt kol, eventuellt med en 
efterföljande ren destillation eller 
motsvarande behandling, så att de 
organoleptiska kännetecknen för de 
använda råvarorna selektivt minskas.

1) som erhållits genom att 
jordbruksråvaror fått jäsa med hjälp av 
jäst,
2) som destillerats och/eller rektifierats så 
att de organoleptiska egenskaperna hos 
råvarorna och hos de biprodukter som 
erhållits genom jäsningen selektivt 
minskas.
Därefter är det tillåtet med omdestillering 
och/eller behandling med lämpliga 
processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, för att 
ge drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.
Halten av restsubstanser får inte vara högre 
än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser av 
metanol i slutprodukten får emellertid inte 
vara högre än 10 gram per hektoliter ren 
alkohol.

Halten av restsubstanser får inte vara högre 
än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser av 
metanol i slutprodukten får emellertid inte 
vara högre än 10 gram per hektoliter ren 
alkohol.

Or. en

Motivering

Den befintliga definitionen i förordning nr 1576/89 måste behållas med små ändringar. 

Dessutom har medlemsstaterna enligt artikel 5 rätt att anta strängare regler för beskrivning, 
märkning, förpackning och presentation av spritdrycker som framställs i det egna landet. 
Därmed finns tillräckliga möjligheter att med utgångspunkt i subsidiaritetsprincipen beakta 
särskilda konsumentbehov i enskilda medlemsstater.

Ändringsförslag från Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Ändringsförslag 220
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29, led a, punkt 1
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1)som erhållits genom att jordbruksråvaror
fått jäsa med hjälp av jäst,

1) som erhållits genom att spannmål, potatis 
och/eller sockerbetsmelass fått jäsa med 
hjälp av jäst,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till Andres Tarands ändringsförslag till bilaga II kategori B punkt 29.

Ändringsförslag från Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Ändringsförslag 221
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29, led a, punkt 2

2) som destillerats och/eller rektifierats så att 
de organoleptiska egenskaperna hos 
råvarorna och hos de biprodukter som 
erhållits genom jäsningen selektivt minskas.

2) som destillerats och/eller rektifierats till 
en alkoholstyrka på minst 96,0 % vol. så att 
de organoleptiska egenskaperna hos 
råvarorna och hos de biprodukter som 
erhållits genom jäsningen selektivt minskas, 
varvid halten av restsubstanser inte får 
vara högre än den halt som i bilaga I anges 
för jordbruksalkohol; halten av 
restsubstanser av metanol i slutprodukten 
får emellertid inte vara högre än 30 gram 
per hektoliter ren alkohol.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till Andres Tarands ändringsförslag till bilaga II kategori B punkt 29.

Ändringsförslag från Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Ändringsförslag 222
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29, led a, punkt 2, stycke 2

Därefter är det tillåtet med omdestillering
och/eller behandling med lämpliga 
processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, för att ge 
drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.

Därefter är det tillåtet med behandling med 
lämpliga processhjälpmedel, t.ex. aktivt kol, 
för att ge drycken särskilda organoleptiska 
egenskaper.

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till Andres Tarands ändringsförslag till bilaga II kategori B punkt 29.

Ändringsförslag från Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Ändringsförslag 223
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29, led a, punkt 2, stycke 3

Halten av restsubstanser får inte vara 
högre än den halt som i bilaga I anges för 
jordbruksalkohol; halten av restsubstanser 
av metanol i slutprodukten får emellertid 
inte vara högre än 10 gram per hektoliter 
ren alkohol.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till Andres Tarands ändringsförslag till bilaga II kategori B punkt 29.

Ändringsförslag från Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Ändringsförslag 224
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29, led d

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall de råvaror som 
använts för att framställa 
jordbruksalkoholen anges i beskrivningen, 
presentationen eller märkningen, i samma 
synfält som försäljningsnamnet. 
Bokstävernas storlek får inte vara mindre 
än en tredjedel och inte större än hälften av 
den storlek som används för 
försäljningsnamnet.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till Andres Tarands ändringsförslag till bilaga II kategori B punkt 29.
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Ändringsförslag från Jiří Maštálka

Ändringsförslag 225
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29, led d

(d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall de råvaror som 
använts för att framställa 
jordbruksalkoholen anges i beskrivningen, 
presentationen eller märkningen, i samma 
synfält som försäljningsnamnet. 
Bokstävernas storlek får inte vara mindre 
än en tredjedel och inte större än hälften av 
den storlek som används för 
försäljningsnamnet.

(d) Medlemsstaterna får fastställa 
strängare eller kompletterande regler för 
beskrivning, märkning, förpackning och 
presentation av vodka i enlighet med 
artikel 5.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till Jiří Maštálkas ändringsförslag till bilaga II punkt 29 led a.

Ändringsförslag från Linda McAvan, Riitta Myller

Ändringsförslag 226
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29, led d

(d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall de råvaror som 
använts för att framställa jordbruksalkoholen 
anges i beskrivningen, presentationen eller
märkningen, i samma synfält som 
försäljningsnamnet. Bokstävernas storlek får 
inte vara mindre än en tredjedel och inte 
större än hälften av den storlek som används 
för försäljningsnamnet.

(d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall orden ”destillerad 
från ...” åtföljda av namnet på de råvaror 
som använts för att framställa 
jordbruksalkoholen anges i beskrivningen, 
presentationen och märkningen av vodka 
som framställts från andra råvaror än 
spannmål, potatis och melass, i samma 
synfält som försäljningsnamnet. 
Märkningen skall ske enligt 
direktiv 2000/13/EG. Bokstävernas storlek 
får inte vara mindre än en tredjedel och inte 
större än hälften av den storlek som används 
för försäljningsnamnet.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till Andres Tarands ändringsförslag till bilaga II kategori B punkt 29.
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Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 227
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 29, led d

(d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall de råvaror som 
använts för att framställa jordbruksalkoholen 
anges i beskrivningen, presentationen eller 
märkningen, i samma synfält som 
försäljningsnamnet. Bokstävernas storlek får 
inte vara mindre än en tredjedel och inte 
större än hälften av den storlek som 
används för försäljningsnamnet.

(d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall orden ”framställd 
av” åtföljda av namnet på den viktigaste 
råvara som använts för att framställa 
jordbruksalkoholen anges i beskrivningen, 
presentationen eller märkningen av drycken 
som inte framställts av potatis, spannmål 
eller melass, i samma synfält som 
försäljningsnamnet. Märkningen skall ske 
enligt direktiv 2000/13/EG. Bokstävernas 
storlek får inte vara mindre än 
två tredjedelar av den storlek som används 
för försäljningsnamnet.

Or. de

Motivering

Vodka av spannmål, potatis och melass kan beskrivas som en traditionell produkt. Därför bör 
denna produkt inte innehålla några ytterligare tillsatser. Eftersom etanolen i vodka också kan 
framställas ur andra jordbruksprodukter är det viktigt att man anger vilken jordbruksprodukt 
det rör sig om så att konsumenterna bättre kan skilja mellan olika typer av vodka.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ändringsförslag 228
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 31, led d, inledningen

d) Följande sammansatta termer får 
användas i presentationen av likörer som 
framställts i EU, i de fall jordbruksalkohol
använts enligt traditionella 
produktionsmetoder:

d) Följande sammansatta termer får 
användas i presentationen av likörer som 
framställts i EU, i de fall vinsprit använts 
enligt traditionella produktionsmetoder:

Or. es

Motivering

Definitionen av ”brandy” bör även fortsättningsvis begränsas till den spritdryck som 
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framställs av vinsprit för att förhindra förvirring bland konsumenterna och bibehålla en total 
överensstämmelse med den fastställda definitionen av denna dryck i den framtida 
förordningen.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 229
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 40, led a

Nocino Nocino
a) En likör som fått sin smak från i först 
hand macerering och/eller destillering av 
hela gröna valnötskärnor
(Jugians regia L.); sockerhalten skall vara 
lägst 100 gram per liter, uttryckt som 
invertsocker.

a) En likör som fått sin smak från i första
hand macerering och/eller destillering av 
hela gröna valnötter (Juglans regia L.); 
sockerhalten skall vara lägst 100 gram per 
liter, uttryckt som invertsocker.

Or. en

Motivering

Definitionen av nocino innehåller en felaktighet eftersom produkten framställs genom 
macerering och/eller destillering av hela nöten och inte bara kärnan. Dessutom är det ett 
skrivfel i det vetenskapliga namnet på nöten.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 230
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 40, led a

Nocino Nocino
a) En likör som fått sin smak från i först 
hand macerering och/eller destillering av 
hela gröna valnötskärnor
(Jugians regia L.); sockerhalten skall vara 
lägst 100 gram per liter, uttryckt som 
invertsocker.

a) En likör som fått sin smak från i första 
hand macerering och/eller destillering av 
hela gröna valnötter (Juglans regia L.); 
sockerhalten skall vara lägst 100 gram per 
liter, uttryckt som invertsocker.

Or. en

Motivering

Definitionen av nocino innehåller en felaktighet eftersom produkten framställs genom 
macerering och/eller destillering av hela nöten, inte bara kärnan. Dessutom är det ett skrivfel 
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i definitionen (Juglans, inte Jugians).  

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 231
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 41, led c

c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

c) Inga torkade äggprodukter får användas.

Or. de

Motivering

För att undvika att färgämnen som till exempel betakaroten blir nödvändiga måste ren äggula 
(utan spår av äggvita) användas. Vid tillverkning av produkter av hög kvalitet enligt 
traditionella metoder bör användning av torkade äggprodukter förbjudas.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Ändringsförslag 232
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 44a (ny)

44a. ”Vruchtenjenever” eller ”Jenever met 
vruchten”
a) Vruchtenjenever eller Jenever met 
vruchten är en likör eller annan spritdryck
1) som erhållits genom att smaksätta 
”jenever” med frukt eller växter och/eller 
delar därav eller genom tillsats av fruktsaft 
och/eller destillat eller destillat av 
koncentrerade aromer som utvunnits ur 
frukter eller växter,
2) som kan ges ytterligare arom genom 
naturliga eller naturidentiska aromer,
3) som kan sötas,
4) som har de organoleptiska egenskaperna 
hos frukten i fråga,
5) som har en lägsta alkoholhalt av 
20 % vol.
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Namnet på frukten i fråga får ersätta ordet 
”vruchten”.

Or. nl

Motivering

Definitionen av ”vruchtenjenever” bör behållas (se bilagan till förordning (EG) nr 1014/90) 
eftersom drycken inte har exakt samma egenskaper som jenever. Vruchtenjenever kan därför 
inte anses vara en produkt vars namn skyddas genom de geografiska beteckningarna för 
jenever i bilaga III.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 233
Bilaga II, Kategori B Särskilda spridrycker, punkt 45, led a

a) En spritdryck som uteslutande framställts 
genom jäsning av jordärtskockor 
(Helianthus tuberosus L.).

a) En spritdryck som uteslutande framställts 
genom jäsning och destillering av 
jordärtskockor (Helianthus tuberosus L.)
uteslutande till en alkoholhalt som är lägre 
än 86 % vol.

Or. de

Motivering

Det rör sig om en spritdryck, vilket innebär att destilleringen måste resultera i en alkoholhalt 
på mindre än 86 % vol.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 234
Bilaga II, Kategori C Övriga spritdrycker, rubriken

Kategori C: Övriga spritdrycker Övriga spritdrycker

Or. en

Motivering

Hänvisningen till kategori C stryks som en följd av att de tre kategorierna i artikel 3 strukits. 
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Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 235
Bilaga II, Kategori C Övriga spritdrycker, punkt 2

2. Rum-Verschnitt framställs i Tyskland och 
består av en mix av rom och alkohol, i 
vilken minst 5 % av alkoholen i 
slutprodukten skall komma från rom. Ordet 
”Verschnitt” skall finnas med i 
beskrivningen, presentationen eller 
märkningen, och det skall anges med 
bokstäver av samma typ, storlek och färg 
samt på samma rad som ordet ”Rom” och, 
när det gäller flaskor, på framsidans etikett. 
Om produkten säljs utanför den tyska 
marknaden skall alkoholsammansättningen 
anges på etiketten.

45a. Rum-Verschnitt framställs i Tyskland 
och består av en mix av rom och alkohol, i 
vilken minst 5 % av alkoholen i 
slutprodukten skall komma från rom. Ordet 
”Verschnitt” skall finnas med i 
beskrivningen, presentationen eller 
märkningen, och det skall anges med
bokstäver av samma typ, storlek och färg 
samt på samma rad som ordet ”Rom” och, 
när det gäller flaskor, på framsidans etikett. 
Om produkten säljs utanför den tyska 
marknaden skall alkoholsammansättningen 
anges på etiketten.

Or. de

(Texten i spalten är ur bilaga II, kategori C, punkt 2)

Motivering

Detta är en ändring som följer av att de tre kategorierna i artikel 3 har strukits. 

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 236
Bilaga II, Kategori C Övriga spritdrycker, punkt 3

3. Slivovice framställs i Tjeckien, genom att 
man före den slutliga destilleringen tillsätter 
jordbruksalkohol till plommondestillatet till 
en andel av högst 30 % vol. Produkten skall 
beskrivas som ”spritdryck”, och namnet 
Slivovice får också anges i samma synfält på 
framsidesetiketten. Om denna tjeckiska 
Slivovice säljs inom EU skall 
alkoholsammansättningen anges på 
etiketten. Denna bestämmelse hindrar inte 
att namnet Slivovice får användas för 
fruktsprit enligt kategori A punkt 9.

45b. Slivovice framställs i Tjeckien, genom 
att man före den slutliga destilleringen 
tillsätter jordbruksalkohol till 
plommondestillatet till en andel av högst 
30 % vol. Produkten skall beskrivas som 
”spritdryck”, och namnet Slivovice får också 
anges i samma synfält på framsidesetiketten. 
Om denna tjeckiska Slivovice säljs inom EU 
skall alkoholsammansättningen anges på 
etiketten. Denna bestämmelse hindrar inte 
att namnet Slivovice får användas för
fruktsprit enligt punkt 9.

Or. en
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(Texten i spalten är ur bilaga II, kategori C, punkt 3)

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av att de tre kategorierna i artikel 3 strukits. 

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 237
Bilaga II, Kategori C Övriga spritdrycker, punkt 1

1. Spritdrycker som uppfyller definitionen i 
artikel 1 men som inte uppfyller kraven för 
att klassificeras i kategori A eller B skall 
beskrivas, presenteras och märkas med 
försäljningsnamnet ”spritdryck”.

Spritdrycker som uppfyller definitionen i 
artikel 1 men som inte uppfyller kraven för 
att klassificeras i punkterna 1–45 skall 
beskrivas, presenteras och märkas med 
försäljningsnamnet ”spritdryck”.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av att de tre kategorierna i artikel 3 strukits.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 238
Bilaga III, tabell, Del A Spritdrycker, punkt 1 Rom, kolumn 2

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

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

Ron de Malaga Ron de Malaga
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Ron de Granada Ron de Granada
Rum de Madeira Rum de Madeira

Or. fr

Motivering

Termen ”traditionell” bör inte återfinnas bland de geografiska beteckningarna med tanke på 
att den definieras i punkt 1 i bilaga II.

Nya geografiska beteckningar bör tillhandahållas för att beakta romproduktionens mångfald 
och specifika karaktär i de franska utomeuropeiska departementen. 

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Ändringsförslag 239
Bilaga III, tabell, Del A Spritdrycker, punkt 1 Rom, kolumn 2

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane

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

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

Or. fr

Motivering

Termen ”traditionell” bör inte återfinnas bland de geografiska beteckningarna med tanke på 
att den definieras i punkt 1 i bilaga II.

Nya geografiska beteckningar bör tillhandahållas för att beakta romproduktionens mångfald 
och specifika karaktär i de franska utomeuropeiska departementen.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Jill Evans

Ändringsförslag 240
Bilaga III, tabell, Del A Spritdrycker, punkt 2 Whisky/Whiskey, kolumn 2, rad 1a (ny)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att ge det skotsk-gaeliska uttrycket samma rättsliga skydd som de 
engelska och iriska motsvarigheterna utan att tvinga skotska whiskyproducenter att använda 
gaelisk märkning om de inte vill.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 241
Bilaga III, tabell, Del A Spritdrycker, punkt 2 Whisky/Whiskey, kolumn 2

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky

Whisky español Whisky español
(Dessa benämningar får kompletteras med 
”malt” eller ”grain”.)

(Dessa benämningar får kompletteras med 
”malt” eller ”grain”.)

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

(Dessa beteckningar får kompletteras med
”Pot Still” eller ”malt” eller ”grain”)

(Dessa beteckningar får kompletteras med 
”Pot Still” eller ”malt” eller ”grain”)

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(texten har flyttats)

Motivering

De nuvarande bestämmelserna bör fortsätta gälla så att geografiska beteckningar även i 
fortsättningen får kompletteras med ytterligare uppgifter i enlighet med föreskrifterna från de 
behöriga myndigheterna i landet i fråga. Även om ”malt” och ”grain” ofta används för 
skotsk whisky är inte dessa kompletterande beteckningar de enda som är tillåtna. Det är 
viktigt att det inte uppstår några tvivel om att det är den behöriga brittiska myndigheten som 
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skall fatta beslut om vilka kompletterande beteckningar som får användas för skotsk whisky.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 242
Bilaga III, tabell, Del A Spritdrycker, punkt 5 Brandy, kolumn 2, rad 3-5

Kommissionens förslag

Brandy Αττικής / Brandy of Attica

Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of 
Central Greece

Ändringsförslag från parlamentet

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

Grekland

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of 
Central Greece

Grekland

Or. el

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 243
Bilaga III, tabell, Del A Spritdrycker, punkt 6 Druvsprit eller sprit av druvrester, kolumn 2, 

rad 34a (ny) 

Τσικουδιά Grekland

Or. el

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 244
Bilaga III, tabell, Del A Spritdrycker, punkt 6 Druvsprit eller sprit av druvrester, kolumn 2, 
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rad 35a (ny)

Τσίπουρο Grekland

Or. el

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 245
Bilaga III, tabell, Del A Spritdrycker, punkt 10 Cidersprit och päronsprit, kolumn 2, rad 9a 

(ny)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Motivering

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand framställs av päron och är en typisk lokal fruktsprit av hög 
kvalitet. Därför bör denna regionala spritdryck märkas med en geografisk 
ursprungsbeteckning. 

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 246
Bilaga III, tabell, Del A Spritdrycker, punkt 10 Cidersprit och päronsprit, kolumn 2, rad 9b 

(ny)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Motivering

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand framställs av päron och är en typisk lokal fruktsprit av 
hög kvalitet. Därför bör denna regionala spritdryck märkas med en geografisk 
ursprungsbeteckning.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 247
Bilaga III, tabell, Del A Spritdrycker, punkt 10 Cidersprit och päronsprit, kolumn 2, rad 9c 
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(ny)

Pregler

Or. de

Motivering

Pregler framställs av äpplen och päron och är en typisk lokal fruktsprit av hög kvalitet från 
Östtyrolen. Därför bör denna regionala spritdryck märkas med en geografisk 
ursprungsbeteckning. 

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 248
Bilaga III, tabell, Del B Särskilda spritdrycker, punkt 23Aniskryddat brännvin , kolumn 2, 

rad 7a-7e (nya)

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

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 249
Bilaga III, tabell, Del B Särskilda spritdrycker, punkt 31 Likör, kolumn 2, rad 26

Jägertee / Jagertee 
/ Jagatee

Österrike Jagertee/Jagatee Österrike

Jägertee Österrike,
Tyskland

Or. de

Motivering

Beteckningarna Jägertee, Jagertee och Jagatee förbehölls i Österrikes anslutningsakt av 
misstag enbart österrikiska produkter, trots att det finns en motsvarande tradition också i 
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Tyskland. Ändringsförslaget ligger i linje med kommissionens löften och den aktuella 
användningen av språkliga varianter i Tyskland och Österrike. 

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Ändringsförslag 250
Bilaga III, tabell, Del B Särskilda spritdrycker, punkt 31 Likör, kolumn 2, rad 31a-31d (nya)

Μαστίχα
Χίου/Mastic of 
Chios

Grekland

Κίτρο 
Νάξου/Kitro of 
Naxos

…

Κουμκουάτ 
Κέρκυρας/Koum 
Kouat of Corfu

…

Τεντούρα/Tentour
a

…

Or. el

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 251
Bilaga III, tabell, Del B Särskilda spritdrycker, punkt 31 Likör, kolumn 2, rad 31a-31d (nya)

Liquore di limoni 
di Sorrento

Italien

Liquore di limoni 
della Costa 
d'Amalfi

…

Genepi`del 
Piemonte

…

Genepi`della Val 
d'Aosta

…

Or. it
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Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 252
Bilaga III, tabell, Del B Särskilda spritdrycker, punkt 31 Likör, kolumn 2, rad 31a-31d (nya)

Liquore di limoni 
di Sorrento

Italien

Liquore di limoni 
della Costa 
d'Amalfi

…

Genepi`del 
Piemonte

…

Genepi`della Val 
d'Aosta

…

Or. it

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 253
Bilaga III, tabell, Del B Särskilda spritdrycker, punkt 31 Likör, kolumn 2, rad 31a (ny)

Nocino di 
Modena

Italien

Or. it

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 254
Bilaga III, tabell, Del B Särskilda spritdrycker, punkt 31 Likör, kolumn 2, rad 31a (ny)

Nocino di 
Modena

Italien

Or. it

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 255
Bilaga III, tabell, Övriga spritdrycker, kolumn 2, rad 4a (ny)
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Wildschönauer Krautinger

Or. de

Motivering

Wildschönauer Krautinger framställs av rovor som odlas i området kring Wildschönau. 
Denna typiska lokala fruktsprit av hög kvalitet destilleras och tillverkas också i detta område. 
Därför bör denna regionala spritdryck märkas med en geografisk ursprungsbeteckning.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 256
Bilaga III, tabell, Övriga spritdrycker, kolumn 2, rad 4b (ny)

Krautinger

Or. de

Motivering

Krautinger framställs av rovor och är en typisk lokal fruktsprit av hög kvalitet. Därför bör 
denna regionala spritdryck märkas med en geografisk ursprungsbeteckning.
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