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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.ekSe materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

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

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0125)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95 (C6-0440/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Henvisning 1

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

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

Begrundelse

I selve forordningsforslaget understreges landbrugsprodukternes betydning. I den nye 
forordning bør der også tages hensyn til denne betydning. Desuden havde den hidtidige 
forordning en dobbelt retshjemmel (det indre marked og landbrug).

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 2
Betragtning 1

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

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

Begrundelse

Hensyntagen til traditionelle fremstillingsmåder er et grundlæggende element i den nye 
forordning og bør nævnes i betragtningerne. Desuden erstatter den nye forordning begge 
gældende forordninger.

Ændringsforslag 3
Betragtning 2

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

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

Begrundelse

I selve forordningsforslaget understreges landbrugsprodukternes betydning. I den nye 
forordning bør der også tages hensyn til denne betydning. Desuden havde den hidtidige 
forordning en dobbelt retshjemmel (det indre marked og landbrug).

Ændringsforslag 4
Betragtning 3

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

(3) Reglerne for spiritus bør indeholde 
veldefinerede produktions- og 
mærkningskriterier.

Begrundelse

Forordningens princip er bevarelse af den høje kvalitet af al spiritus. Den foreslåede 
inddeling i kategorier omfatter i kategori 1" produkter i den reneste form". En sådan 
inddeling i kategorier antyder, at de to andre kategorier er af ringere kvalitet, og denne 
inddeling må derfor afvises. (3)

Ændringsforslag 5
Betragtning 7

(7) For at sikre et højt kvalitetsniveau og 
mangfoldighed i spiritussektoren bør 
medlemsstaterne for produktion, 
betegnelse, præsentation og særlige 
mærkning af spiritus, som fremstilles på 
deres område, kunne vedtage regler, der 
supplerer eller er strengere end dem, der er 
fastsat i denne forordning.

(7) For at sikre et højt kvalitetsniveau og 
mangfoldighed i spiritussektoren bør 
medlemsstaterne for produktion, 
betegnelse, præsentation og særlige 
mærkning af spiritus, som fremstilles på 
deres område, kunne vedtage regler, der 
supplerer eller er strengere end dem, der er 
fastsat i denne forordning, hvis disse 
forfølger en bestemt kvalitetspolitik, er 
forenelige med fællesskabsretten og 
vedrører spiritus med geografiske 
oprindelsesbetegnelser.

Begrundelse

Hvis der efter forgodtbefindende kunne vedtages strengere regler, ville det være i klar 
modstrid med forordningens grundprincip, tilnærmelse af lovgivningerne, i retshjemlen, EF-
traktatens artikel 95.
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Ændringsforslag 6
Betragtning 12

(12) De foranstaltninger, der er nødvendige 
for gennemførelsen af denne forordning, 
bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

(12) De foranstaltninger, der er nødvendige 
for gennemførelsen af denne forordning, 
bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 som ændret 
ved Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. 
juli 2006 om fastsættelse af de nærmere 
vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen.

Begrundelse

Den 17. juli 2006 blev der vedtaget nye regler for komitologiproceduren, og der bør på 
passende måde tages højde herfor.

Ændringsforslag 7
Artikel 1, stk. 1, litra c

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

c) som har et minimumsalkoholindhold på 
15 % vol 

Begrundelse

Definitionen på spiritus bør ikke kun vedrøre denne forordning, men bør gælde generelt for 
alle fødevarer. Desuden ville den foreslåede maksimumsgrænse på 80 % vol udelukke mange 
former for spiritus (f.eks. whiskey og rom).

Ændringsforslag 8
Bilag II

BILAG II Bilag II integreres i artikel 1 under 
følgende nr.:

Kategori A: Spiritus Artikel 1, stk. 2a, nr. 1 - 12a
Kategori B: Særlig spiritus Artikel 1, stk. 2b, nr. 13 - 45b
Kategori C: Anden spiritus

Begrundelse
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Bilag II integreres i artikel 1. Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør 
fortsat fastlægges som led i den fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve 
lovteksten.

Ændringsforslag 9
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

SPIRITUSKATEGORIER
Medmindre andet er fastsat i de specifikke 
bestemmelser for de enkelte produkter i 
artikel 1, stk. 2a, nr. 1-13, gælder 
følgende for spiritus:
a) den er udelukkende fremstillet af de 
råvarer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2a, 
nr. 1-13, ved alkoholgæring og 
destillation
b) den er ikke tilsat landbrugsethanol 
eller destillat (af landbrugsmæssig 
oprindelse)
c) den indeholder ikke aromastoffer i 
nogen som helst form
d) den sødes kun for i overensstemmelse 
med de tekniske definitioner og krav i 
denne forordnings bilag I og under 
hensyntagen til medlemsstaternes 
relevante lovgivning at afrunde 
produktets endelige smag.

Begrundelse

Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør fortsat fastlægges som led i den 
fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve lovteksten.

Ændringsforslag 10
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 1, litra a-d

a) Rom er a) I denne forordning forstås ved rom

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

1. spiritus, der udelukkende er fremstillet 
ved alkoholgæring og destillation enten af 
melasse eller sirup, der stammer fra 
fremstilling af rørsukker, eller af saft af 
sukkerrør, og som er destilleret til under 
96 % vol, således at destillatet i mærkbar 
grad har de organoleptiske egenskaber, der 
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er karakteristiske for rom, eller er karakteristiske for rom, eller
2. brændevin, der er fremstillet ved 
alkoholgæring og destillation af saft af 
sukkerrør, og som har roms karakteristiske 
aromatiske egenskaber og et indhold af 
flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % 
vol) eller derover.

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

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

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

c) Rom må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

c) Rom må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller et andet 
landbrugsdestillat.

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

d) Rom må ikke tilsættes aromastoffer.

(Se ændringsforslag 8,bilag II, kategori A, nr. 1, litra a-d)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. En generel tilladelse til 
tilsætning af landbrugsethanol eller tilsætning af aromastoffer må derfor afvises uafhængigt 
af spørgsmålet om, hvorvidt aromatiseringen sker med naturlige eller naturidentiske 
aromastoffer. Det gældende forbud mod tilsætning af landbrugsdestillater har vist sig at 
fungere godt og bør opretholdes, for at der kan sikres et produkt af høj kvalitet.

Ændringsforslag 11
Artikel 1, stk. 2 a, nr. 2, litra a, indledning

a) Whisky eller whiskey er spiritus: a) I denne forordning forstås ved whisky
eller whiskey spiritus:

Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 1)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. En generel tilladelse til 
tilsætning af landbrugsethanol eller den nye metode med afrunding må derfor afvises i denne 
forbindelse. Det gældende forbud mod tilsætning af landbrugsdestillater har vist sig at 
fungere godt og bør opretholdes, for at der kan sikres et produkt af høj kvalitet.
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Ændringsforslag 12
Artikel 1, stk. 2 a, nr. 2, litra c-d)

c) Whisky eller whiskey må ikke indeholde 
tilsat landbrugsethanol.

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

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

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

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 2)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. En generel tilladelse til 
tilsætning af landbrugsethanol eller den nye metode med afrunding må derfor afvises i denne 
forbindelse. Det gældende forbud mod tilsætning af landbrugsdestillater har vist sig at 
fungere godt og bør opretholdes, for at der kan sikres et produkt af høj kvalitet.

Ændringsforslag 13
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 3

I denne forordning forstås ved 
kornspiritus

a) Kornspiritus er spiritus, der er fremstillet 
ved destillation af gæret mask af korn, og 
som har organoleptiske egenskaber, der 
stammer fra de anvendte råvarer.

a) Kornspiritus er spiritus, der er fremstillet 
ved destillation af gæret mask af hele
kerner af kornsorter, og som har 
organoleptiske egenskaber, der stammer fra 
de anvendte råvarer.

b) Kornspiritus har et 
minimumsalkoholindhold udtrykt i 
volumen på 35 % vol.

b) Med undtagelse af "Korn" har 
kornspiritus et minimumsalkoholindhold 
udtrykt i volumen på 35 % vol.

c) Kornspiritus må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

c) Kornspiritus må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller et andet 
landbrugsdestillat.

d) Ved fremstillingen af kornspiritus må 
der kun anvendes naturlige aromastoffer 
og aromapræparater som defineret i 
artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, 
stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF.
e) For at kornspiritus kan betegnes 
"kornbrændevin", skal den være fremstillet 
ved destillation til under 95 % vol af gæret 

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

mask af korn og have organoleptiske 
egenskaber, der stammer fra de anvendte 
råvarer.

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 3)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Gennem begrænsningen 
til destillation af gæret mask af hele kerner af kornsorter skal anvendelse af korn- eller 
stivelsesrester forhindres. Hvis man øgede alkoholindholdet til 35 %, ville kundernes 
forventninger blive skuffet. Smagen ville blive en helt anden. Det gældende forbud mod 
tilsætning af landbrugsdestillater har vist sig at fungere godt og bør opretholdes, for at der 
kan sikres et produkt af høj kvalitet.

Ændringsforslag 14
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 4

a) Vinbrændevin er spiritus: a) I denne forordning forstås ved 
vinbrændevin: spiritus -

1. der er fremstillet ved destillation til 
under 86 % vol af vin eller vin tilsat 
alkohol eller ved gendestillation til under 
86 % vol af et vindestillat

1. der er fremstillet udelukkende ved 
destillation til under 86 % vol af vin eller 
vin tilsat alkohol eller ved gendestillation 
til under 86 % vol af et vindestillat

2. der har et indhold af flygtige stoffer på 
125 g/hl alkohol (100 % vol) eller derover

2. der har et indhold af flygtige stoffer på 
125 g/hl alkohol (100 % vol) eller derover

3. der har et maksimumsindhold af 
methanol på 200 g/hl alkohol (100 % vol).

3. der har et maksimumsindhold af 
methanol på 200 g/hl alkohol (100 % vol).

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

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

c) Vinbrændevin må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

c) Vinbrændevin må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller et andet 
landbrugsdestillat.

d) Ved fremstillingen af vinbrændevin må 
der kun anvendes naturlige aromastoffer 
og aromapræparater som defineret i 
artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, 
stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF.
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(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 4)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Det gældende forbud mod 
tilsætning af landbrugsdestillater har vist sig at fungere godt og bør opretholdes, for at der 
kan sikres et produkt af høj kvalitet.

Ændringsforslag 15
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 5, litra a, indledning

a) Brandy eller Weinbrand er spiritus: a) I denne forordning forstås ved Brandy
eller Weinbrand: spiritus:

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 5)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Det hører til de 
traditionelle fremstillingsmetoder for disse produkter, at der foretages en aromatisering. 
Aromastoffernes art og deres fremstilling er dog nøje begrænset.
Det gældende forbud mod tilsætning af landbrugsdestillater har vist sig at fungere godt og 
bør opretholdes, for at der kan sikres et produkt af høj kvalitet.

Ændringsforslag 16
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 5, litra c-d

c) Brandy eller Weinbrand må ikke 
indeholde tilsat landbrugsethanol.

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

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

d) Til afrunding af duft- og 
smagskarakteristika må kun anvendes: 
Ekstrakter, der er fremstillet

- ved lagring af vindestillat på egetræ eller 
spåner
- ved lagring af vindestillat på tørrede 
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blommer, grønne (ikke modne) valnødder, 
også tørrede, eller tørrede mandelskaller 
(også ristede).

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 5)

Begrundelse
Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Det hører til de 
traditionelle fremstillingsmetoder for disse produkter, at der foretages en aromatisering. 
Aromastoffernes art og deres fremstilling er dog nøje begrænset.
Det gældende forbud mod tilsætning af landbrugsdestillater har vist sig at fungere godt og 
bør opretholdes, for at der kan sikres et produkt af høj kvalitet.

Ændringsforslag 17
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 6, litra a, indledning

a) Brændevin af presserester af druer eller 
marc er spiritus, der opfylder følgende 
betingelser:

a) I denne forordning forstås ved 
brændevin af presserester af druer eller 
marc: spiritus -

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 6)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Det gældende forbud mod 
tilsætning af landbrugsdestillater har vist sig at fungere godt og bør opretholdes, for at der 
kan sikres et produkt af høj kvalitet.

Ændringsforslag 18
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 6, litra c-d

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

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

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

udgår
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(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 6)

Begrundelse

Se begrundelsen til nr. 6, litra a.

Ændringsforslag 19
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 7

a) Brændevin af presserester af frugter er
spiritus, der opfylder følgende betingelser:

a) I denne forordning forstås ved 
brændevin af presserester af frugter:
spiritus -

1. den er fremstillet udelukkende ved 
gæring og destillation til under 86 % vol af 
presserester af frugter undtagen 
presserester af druer

1. der er fremstillet udelukkende ved 
gæring og destillation til under 86 % vol af 
presserester af frugter undtagen 
presserester af druer

2. den har et minimumsindhold af flygtige 
stoffer på 200 g/hl alkohol (100 % vol)

2. der har et minimumsindhold af flygtige 
stoffer på 200 g/hl alkohol (100 % vol)

3. den har et maksimumsindhold af 
methanol på 1 500 g/hl alkohol 
(100 % vol)

3. der har et maksimumsindhold af 
methanol på 1 500 g/hl alkohol 
(100 % vol)

4. i brændevin af presserester af stenfrugter 
må indholdet af cyanbrinte ikke overstige 
10 g/hl alkohol (100 % vol)

4. i brændevin af presserester af stenfrugter 
må indholdet af cyanbrinte ikke overstige 
17 g/hl alkohol (100 % vol)

5. gendestillation til samme alkoholindhold 
er tilladt.

5. gendestillation til samme alkoholindhold 
er tilladt.

b) Brændevin af presserester af frugter har 
et minimumsalkoholindhold udtrykt i 
volumen på 37,5 % vol.

b) Brændevin af presserester af frugter har 
et minimumsalkoholindhold udtrykt i 
volumen på 37,5 % vol.

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

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

d) Ved fremstillingen af brændevin af 
presserester af frugter må der kun 
anvendes naturlige aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i 
artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, 
stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF.
e) Varebetegnelsen på brændevin af 
presserester af frugter er frugtnavnet 
efterfulgt af "brændevin af presserester". 
Anvendes der presserester af flere 
forskellige frugter, er varebetegnelsen 

e) Varebetegnelsen på brændevin af 
presserester af frugter er frugtnavnet 
efterfulgt af "brændevin af presserester". 
Anvendes der presserester af flere 
forskellige frugter, er varebetegnelsen 
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"brændevin af presserester af frugter". "brændevin af presserester af frugter".

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 7)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Det gældende forbud mod 
tilsætning af landbrugsdestillater har vist sig at fungere godt og bør opretholdes, for at der 
kan sikres et produkt af høj kvalitet.

Ændringsforslag 20
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 8

a) Brændevin af tørrede druer eller raisin 
brandy er spiritus, der er fremstillet ved 
destillation af det produkt, som 
fremkommer ved alkoholgæring af 
ekstraktet af tørrede druer af sorterne "noir 
de Corinthe" eller "muscat de Malaga", 
destilleret til under 94,5 % vol, således at 
destillatet får aroma og smag af de 
anvendte råvarer.

a) I denne forordning forstås ved 
brændevin af tørrede druer eller raisin 
brandy spiritus, der er fremstillet ved 
destillation af det produkt, som 
fremkommer ved alkoholgæring af 
ekstraktet af tørrede druer af sorterne "noir 
de Corinthe" eller "Moscatel of the 
Alexandria", destilleret til under 94,5 % 
vol, således at destillatet får aroma og 
smag af de anvendte råvarer.

b) Brændevin af tørrede druer eller raisin 
brandy har et minimumsalkoholindhold 
udtrykt i volumen på 37,5 % vol.

b) Brændevin af tørrede druer eller raisin 
brandy har et minimumsalkoholindhold 
udtrykt i volumen på 37,5 % vol.

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

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

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

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 8 )

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Det gældende forbud mod 
tilsætning af landbrugsdestillater har vist sig at fungere godt og bør opretholdes, for at der 
kan sikres et produkt af høj kvalitet.
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Ændringsforslag 21
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 9, litra a

a) Frugtbrændevin er spiritus: a) I denne forordning forstås ved 
frugtbrændevin: spiritus -

1. der er fremstillet ved alkoholgæring og 
destillation af en kødet frugt eller most af 
denne frugt, med eller uden sten

1. der er fremstillet udelukkende ved 
alkoholgæring og destillation af en kødet 
frugt eller most af denne frugt, med eller 
uden sten

2. der er destilleret til under 86 % vol, 
således at destillatet får aroma og smag af 
frugten

2. der er destilleret til under 86 % vol, 
således at destillatet får aroma og smag af 
frugten

3. der har et indhold af flygtige stoffer på 
200 g/hl alkohol (100 % vol) eller derover

3. der har et indhold af flygtige stoffer på 
200 g/hl alkohol (100 % vol) eller derover

4. hvis indhold af cyanbrinte, for så vidt 
angår brændevin af stenfrugter, ikke må 
overstige 10 g/hl alkohol (100 % vol).

4. hvis indhold af cyanbrinte, for så vidt 
angår brændevin af stenfrugter, ikke må 
overstige 17 g/hl alkohol (100 % vol).

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 9)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Aromatisering eller 
sødning af frugtmask skal udtrykkeligt forbydes. Det gældende forbud mod tilsætning af 
landbrugsdestillater har vist sig at fungere godt og bør opretholdes, for at der kan sikres et 
produkt af høj kvalitet. Indførelsen af abrikoser og ferskner er et resultat af de praktiske 
erfaringer.

Ændringsforslag 22
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 9, litra b

b) Frugtbrændevin har et 
maksimumsindhold af methanol på 
1 000 g/hl alkohol (100 % vol).

b) Frugtbrændevin har et 
maksimumsindhold af methanol på 
1 000 g/hl alkohol (100 % vol).

Maksimumsindholdet af methanol er dog: Maksimumsindholdet af methanol er dog 
for følgende frugtbrændevine:

i) 1 200 g/hl alkohol (100 % vol), når 
brændevinen er fremstillet af følgende 
frugter:

i) 1 200 g/hl alkohol (100 % vol), når 
brændevinen er fremstillet af følgende 
frugter:

– blomme (Prunus domestica L.) – blomme (Prunus domestica L.)
– mirabel (Prunus domestica L. var 
syriaca)

– mirabel (Prunus domestica L. var 
syriaca)

– sveskeblomme (Prunus domestica – sveskeblomme (Prunus domestica 
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L.) L.)
– æble (Malus domestica Borkh.) – æble (Malus domestica Borkh.)

– pære (Pyrus communis L.) 
undtagen pære af sorten Williams (Pyrus 
communis Williams)

– pære (Pyrus communis L.) 
undtagen pære af sorten Williams (Pyrus 
communis Williams)

– hindbær (Rubus idaeus L.) – hindbær (Rubus idaeus L.)

– brombær (Rubus fruticosus L.) – brombær (Rubus fruticosus L.)

– fersken (Prunus persica L)
– abrikos (Prunus armeniaca L)

ii) 1 350 g/hl alkohol (100 % vol), når 
brændevinen er fremstillet af følgende 
frugter:

ii) 1 350 g/hl alkohol (100 % vol), når 
brændevinen er fremstillet af følgende 
frugter eller bær:

– pære af sorten Williams (Pyrus 
communis Williams)

– pære af sorten Williams (Pyrus 
communis Williams)

– ribs og solbær (Ribes-arter) – ribs og solbær (Ribes-arter)
– rønnebær (Sorbus aucuparia) – rønnebær (Sorbus aucuparia)

– hyldebær (Sambucus nigra). – hyldebær (Sambucus nigra)
– kvæde (Cydonia oblonga).

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 10)

Begrundelse

Se begrundelsen til nr. 9, litra a.

Ændringsforslag 23
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 9, litra d

d) Frugtbrændevin må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

d) Frugtbrændevin må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller et andet 
landbrugsdestillat.

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 9)

Begrundelse

Se begrundelsen til nr. 9, litra a.

Ændringsforslag 24
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 9, litra e
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e) Ved fremstillingen af frugtbrændevin 
må der kun anvendes naturlige 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), 
og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 
88/388/EØF.

udgår

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 9)

Begrundelse

Se begrundelsen til nr. 9, litra a.

Ændringsforslag 25
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 10

a) Brændevin af æble- eller pærecider er
spiritus:

a) I denne forordning forstås ved 
brændevin af æble- eller pærecider: spiritus 
-

1. der er fremstillet udelukkende ved 
destillation af æble- eller pærecider til 
under 86 % vol, således at destillatet får 
aroma og smag af frugten

1. der er fremstillet udelukkende ved 
destillation af æble- eller pærecider til 
under 86 % vol, således at destillatet får 
aroma og smag af frugten

2. der har et indhold af flygtige stoffer på 
200 g/hl alkohol (100 % vol) eller derover

2. der har et indhold af flygtige stoffer på 
200 g/hl alkohol (100 % vol) eller derover

3. som har et maksimumsindhold af 
methanol på 1 000 g/hl alkohol (100 % 
vol).

3. som har et maksimumsindhold af 
methanol på 1 000 g/hl alkohol (100 % 
vol).

b) Æble- eller pærecider har et 
minimumsalkoholindhold udtrykt i 
volumen på 37,5 % vol.

b) Æble- eller pærecider har et 
minimumsalkoholindhold udtrykt i 
volumen på 37,5 % vol.

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

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

d) Ved fremstillingen af æble- eller 
pærecider må der kun anvendes naturlige 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), 
og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 
88/388/EØF.
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(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 10)

Begrundelse
Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Det gældende forbud mod 
tilsætning af landbrugsdestillater har vist sig at fungere godt og bør opretholdes, for at der 
kan sikres et produkt af høj kvalitet.

Ændringsforslag 26
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 11

a) Hefebrand er spiritus fremstillet af 
vinbærme eller gæret frugt.

a) I denne forordning forstås ved 
Hefebrand spiritus fremstillet udelukkende 
ved destillation af vinbærme eller gæret 
frugt.

b) Hefebrands minimumsalkoholindhold 
udtrykt i volumen er 38 % vol.

b) Hefebrands minimumsalkoholindhold 
udtrykt i volumen er 38 % vol.

c) Hefebrand må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

c) Hefebrand må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller et andet 
landbrugsdestillat.

d) Ved fremstillingen af Hefebrand må 
der kun anvendes naturlige aromastoffer 
og aromapræparater som defineret i 
artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, 
stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF.
e) Varebetegnelsen Hefebrand kan 
suppleres med den anvendte råvares navn.

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

(Se ændringsforslag 8 , bilag II, kategori A, nr. 11)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Det gældende forbud mod 
tilsætning af landbrugsdestillater har vist sig at fungere godt og bør opretholdes, for at der 
kan sikres et produkt af høj kvalitet.

Ændringsforslag 27
Artikel 1, stk. 2 a (nyt), nr. 12

a) Bierbrand eller eau de vie de bière er
spiritus, der er fremstillet udelukkende ved 
direkte destillation af frisk øl på en sådan 
måde, at destillatet får et alkoholindhold på 

a) I denne forordning forstås ved 
Bierbrand eller eau de vie de bière spiritus, 
der er fremstillet udelukkende ved direkte 
destillation af frisk øl på en sådan måde, at 
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under 86 % vol samt øllets organoleptiske 
egenskaber

destillatet får et alkoholindhold på under 
86 % vol samt øllets organoleptiske 
egenskaber

b) Bierbrand eller eau de vie de bière har et 
minimumsalkoholindhold udtrykt i 
volumen på 38 % vol.

b) Bierbrand eller eau de vie de bière har et 
minimumsalkoholindhold udtrykt i 
volumen på 38 % vol.

c) Bierbrand må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol.

c) Bierbrand må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller et andet 
landbrugsdestillat.

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

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori A, nr. 12)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Det gældende forbud mod 
tilsætning af landbrugsdestillater har vist sig at fungere godt og bør opretholdes, for at der 
kan sikres et produkt af høj kvalitet.

Ændringsforslag 28
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), nr. 12 a (nyt)

45.Topinambur 12a. Topinambur

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

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

b) Topinamburs minimumsalkoholindhold 
udtrykt i volumen er 38 % vol.

b) Topinamburs minimumsalkoholindhold 
udtrykt i volumen er 38 % vol.

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

c) Topinambur må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller et andet 
landbrugsdestillat.
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(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, nr. 45)

Begrundelse

Topinambur er klassificeret forkert. Det hører til kategorien af spiritus i artikel 1, stk. 2a, nr. 
1 - 12a.

Ændringsforslag 29
Artikel 1, stk. 2 b (nyt)

1. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for de enkelte produkter i artikel 1, stk. 
2b, nr. 13 - 45b (nyt), tilsidesættes, gælder 
følgende: 
a) de kan være fremstillet af 
landbrugsprodukter som nævnt i 
traktatens bilag I
b) de kan indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat
c) de kan indeholde naturlige eller 
naturidentiske aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i artikel 
1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), og artikel 1, 
stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF
d) de kan være sødet i henhold til de 
tekniske definitioner og krav i bilag I for 
at opfylde særlige produktkendetegn.

Begrundelse

Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør fortsat fastlægges som led i den 
fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve lovteksten.

Ændringsforslag 30
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 13, "SPIRITUS", litra a, nr. 2

2. der omfatter spiritus fremstillet af 
følgende frugter:

2. der omfatter spiritus fremstillet af 
følgende frugter:

– brombær (Rubus fruticosus L.) – brombær (Rubus fruticosus L.)

– jordbær (Fragaria L.) – jordbær (Fragaria L.)
– blåbær (Vaccinium myrtillus L.) – blåbær (Vaccinium myrtillus L.)
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– hindbær (Rubus idaeus L.) – hindbær (Rubus idaeus L.)
– ribs (Ribes vulgare Lam.) – ribs (Ribes vulgare Lam.)

– slåen (Prunus spinosa L.) – slåen (Prunus spinosa L.)
– rønnebær (Sorbus domestica L.) – rønnebær (Sorbus domestica L.)

– bær af storfrugtet røn (Sorbus 
domestica L.)

– bær af storfrugtet røn (Sorbus 
domestica L.)

– kristtjørn (Ilex cassine L.) – kristtjørn (Ilex cassine L.)
– frugt af tarmvridrøn (Sorbus 
turminalis L.)

– frugt af tarmvridrøn (Sorbus 
turminalis L.)

– tarmvridrøn (Sorbus torminalis L.)
– storfrugtet røn (Sorbus domestica 
L.)

– hyldebær (Sambucus nigra L.), – hyldebær (Sambucus nigra L.),
– hyben af hunderosek (Rosa canina 
L.),

– hyben af hunderose (Rosa canina 
L.),

– solbær (Ribes nigrum L.). – solbær (Ribes nigrum L.).

– banan (Musa paradisiaca), – banan (Musa paradisiaca),
– passionsfrugt (Passiflora edulis), – passionsfrugt (Passiflora edulis),

– stor mombin (Spondias dulcis), – stor mombin (Spondias dulcis),
– gul mombin (Spondias mombin). – gul mombin (Spondias mombin).

– abrikos (Prunus armeniaca)
– fersken (Prunus Persica)

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 13)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Det gældende forbud mod 
aromatisering har vist sig at fungere godt og bør opretholdes, for at der kan sikres et produkt 
af høj kvalitet. Indførelsen af abrikoser og ferskner berør på de hidtidige traditioner.

Ændringsforslag 31
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 13, litra c

c) Aromatiseringen af spiritus (med 
frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved 
udblødning og destillation kan suppleres 
med andre aromastoffer og/eller 
aromapræparater end dem, der hidrører 

c) Spiritus (med frugtnavnet foranstillet) 
fremstillet ved udblødning og destillation 
må ikke aromatiseres.
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fra den anvendte frugt. Ved fremstillingen 
af spiritus (med frugtnavnet foranstillet) 
fremstillet ved udblødning og destillation 
må der kun anvendes naturlige 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), 
og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 
88/388/EØF. Drikkevarens karakteristiske 
smag og dens farve skal dog udelukkende 
stamme fra den anvendte frugt.

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 13)

Begrundelse

Se begrundelsen til punkt 13, litra a, nr. 2.

Ændringsforslag 32
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 14

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

a) Geist (med frugtnavnet foranstillet) er 
spiritus, der er fremstillet ved udblødning 
af ugærede bær, frugter og/eller 
grønsager, nødder eller andre 
vegetabilske stoffer som urter eller 
rosenblade i landbrugsethanol efterfulgt af 
destillation til højst 86 % vol.

b) Minimumsalkoholindholdet udtrykt i 
volumen i Geist (med frugtnavnet 
foranstillet) er 37,5 % vol.

b) Minimumsalkoholindholdet udtrykt i 
volumen i Geist (med frugtnavnet 
foranstillet) er 37,5 % vol.

c) Aromatiseringen af Geist (med 
frugtnavnet foranstillet) kan suppleres 
med andre aromastoffer og/eller 
aromapræparater end dem, der hidrører 
fra den anvendte frugt. Ved fremstillingen 
af Geist (med frugtnavnet foranstillet) må 
der kun anvendes naturlige aromastoffer 
og aromapræparater som defineret i 
artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, 
stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. 
Drikkevarens karakteristiske smag og 
dens farve skal dog udelukkende stamme 
fra den anvendte frugt.

c) Geist (med frugtnavnet foranstillet) må
ikke aromatiseres.
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(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 14)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Det gældende forbud mod 
aromatisering har vist sig at fungere godt og bør opretholdes, for at der kan sikres et produkt 
af høj kvalitet. De frugter, der anvendes til fremstilling af brændevin, anvendes traditionelt 
også til fremstilling af Geist.

Ændringsforslag 32
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 16, litra c

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

c) Enzianbrændevin må ikke 
aromatiseres.

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 16)

Begrundelse

Produkternes kvalitet sikres ved, at traditionelle metoder beskyttes. Det gældende forbud mod 
aromatisering har vist sig at fungere godt og bør opretholdes, for at der kan sikres et produkt 
af høj kvalitet.

Ændringsforslag 34
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 17

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

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

b) Spiritus med enebærsmag har et 
minimumsalkoholindhold udtrykt i 
volumen på 15 % vol.

b) Spiritus med enebærsmag har et 
minimumsalkoholindhold udtrykt i 
volumen på 30 % vol.

c) Der kan tillige anvendes andre naturlige 
aromastoffer og/eller naturidentiske 
aromastoffer som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i direktiv 
88/388/EØF og/eller aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i samme 

c) Der kan tillige anvendes andre naturlige 
aromastoffer og/eller naturidentiske 
aromastoffer som defineret i artikel 1, 
stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i direktiv 
88/388/EØF og/eller aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i samme 
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direktiv og/eller aromatiske planter eller 
plantedele, men enebærrets organoleptiske
egenskaber skal være tydelige, selv om de 
undertiden bliver noget svækket.

direktiv og/eller aromatiske planter eller 
plantedele, men enebærrets organoleptiske 
egenskaber skal være tydelige, selv om de 
undertiden bliver noget svækket.

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

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

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 17)

Begrundelse

Genever er hidtil anvendt som varebetegnelse og bør også have denne status i den nye 
lovgivning.

Ændringsforslag 35
Artikel 1, afsnit 2 b (nyt), punkt 22, litra c

c) Der kan tillige anvendes andre 
aromastoffer, men de pågældende 
drikkevarers aroma skal for en stor dels 
vedkommende hidrøre fra destillater af frø 
af kommen og/eller frø af dild (Anethum 
graveolens L.), idet tilsætning af 
essensolier er forbudt.

c) Der kan tillige anvendes andre 
aromastoffer, men de pågældende 
drikkevarers aroma skal for en stor dels 
vedkommende hidrøre fra destillater af frø 
af kommen (Carum carvi L.) og/eller frø 
af dild (Anethum graveolens L.), idet 
tilsætning af essensolier er forbudt.

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 22)

Begrundelse

Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør fortsat fastlægges som led i den 
fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve lovteksten.

Ændringsforslag 36
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 23, litra a, indledning

a) Spiritus med anissmag er spiritus, der er 
fremstillet ved aromatisering af 
landbrugsethanol med naturlige ekstrakter 
af stjerneanis (Illicium verum), grøn anis 
(Pimpinella anisum), fennikel (Foeniculum 
vulgare) eller enhver anden plante, der 
indeholder den samme aromatiske 
hovedbestanddel, efter en af følgende 
metoder eller en kombination deraf:

a) I denne forordning forstås ved spiritus
med anissmag spiritus, der er fremstillet 
ved aromatisering af landbrugsethanol med 
naturlige ekstrakter af stjerneanis (Illicium 
verum), grøn anis (Pimpinella anisum), 
fennikel (Foeniculum vulgare) eller enhver 
anden plante, der indeholder den samme 
aromatiske hovedbestanddel, efter en af 
følgende metoder eller en kombination 
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deraf:

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 23)

Begrundelse

Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør fortsat fastlægges som led i den 
fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve lovteksten.

Ændringsforslag 37
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 23, litra c

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

udgår

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 23)

Begrundelse

Se begrundelsen til punkt 23, litra a.

Ændringsforslag 38
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 24, litra c

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

udgår

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 24 )

Begrundelse

Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør fortsat fastlægges som led i den 
fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve lovteksten.

Ændringsforslag 39
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 27, litra c
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c) Ved fremstillingen af destilleret anis
må der kun anvendes naturlige 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), 
og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 
88/388/EØF.

udgår

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 27)

Begrundelse

Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør fortsat fastlægges som led i den 
fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve lovteksten.

Ændringsforslag 40
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 29 "VODKA", litra d og d a (nyt)

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

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

da) Består den alkoholholdige drikkevare 
vodka af ethanol fremstillet af to eller 
flere landbrugsprodukter, bærer den 
betegnelsen "Wodka blended", uden at 
det berører bestemmelserne i artikel 1, stk. 
2a, punkt 5.

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 29)

Begrundelse

Vodka på basis af korn, kartofler og melasse af sukkerroer kan betegnes som et traditionelt 
fremstillet produkt. Derfor bør dette produkt betegnes som vodka uden yderligere tilføjelser. 
Da vodka også kan bestå af ethanol fremstillet af andre landbrugsprodukter, er det 
nødvendigt at angive det pågældende landbrugsprodukt, for at man bedre skal kunne skelne 
mellem produkterne. Mange særlige vodkasorter består af ethanol fremstillet af forskellige 



PR\634038DA.doc 29/52 PE 374.473v02-00

DA

landbrugsprodukter. På grund af differentieringen af de såkaldt traditionelt fremstillede 
vodkasorter skal det angives, hvis der er tale om en blanding.

Ændringsforslag 41
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 31 "LIKØR", litra c, nr. 1 a (nyt)

– ananas
– brombær
– banan

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 31)

Ændringsforslag 42
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 31, litra d, indledning

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

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

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 31)

Begrundelse
Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør fortsat fastlægges som led i den 
fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve lovteksten.

Ændringsforslag 43
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 32, litra c og c a (nyt)

c) Reglerne om aromastoffer og 
aromapræparater til fremstilling af likør i 
punkt 31 gælder for dette produkt.

c) Reglerne om aromastoffer og 
aromapræparater til fremstilling af likør i 
artikel 1, stk. 2b, punkt 31, gælder for 
dette produkt.

ca) Varebetegnelsen kan suppleres med 
betegnelsen "likør".
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(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 32)

Begrundelse

Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør fortsat fastlægges som led i den 
fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve lovteksten.

Ændringsforslag 44
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 33, litra c og ca (nyt)

c) Reglerne om aromastoffer og 
aromapræparater til fremstilling af likør i 
punkt 31 gælder for crème de cassis.

c) Reglerne om aromastoffer og 
aromapræparater til fremstilling af likør i 
artikel 1, stk. 2b, punkt 31, gælder for
crème de cassis.

ca) Varebetegnelsen kan suppleres med 
betegnelsen "likør".

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 33)

Begrundelse

Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør fortsat fastlægges som led i den 
fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve lovteksten.

Ændringsforslag 45
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 34, litra c og c a (nyt)

c) Reglerne om aromastoffer og 
aromapræparater til fremstilling af likør i 
punkt 31 gælder for Guignolet.

c) Reglerne om aromastoffer og 
aromapræparater til fremstilling af likør i 
artikel 1, stk. 2b, punkt 31, gælder for 
Guignolet.

ca) Varebetegnelsen kan suppleres med 
betegnelsen "likør".

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 34)

Begrundelse

Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør fortsat fastlægges som led i den 
fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve lovteksten.

Ændringsforslag 46
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 35, litra c og c a (nyt)

c) Reglerne om aromastoffer og c) Reglerne om aromastoffer og 
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aromapræparater til fremstilling af likør i 
punkt 31 gælder for punch au rhum.

aromapræparater til fremstilling af likør i 
artikel 1, stk. 2b, punkt 31, gælder for
punch au rhum.

ca) Varebetegnelsen kan suppleres med 
betegnelsen "likør".

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 35)

Begrundelse

Det er en gængs fremgangsmåde at tilføje betegnelsen likør.

Ændringsforslag 47
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 36, litra c og c a (nyt)

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

udgår

ca) Varebetegnelsen kan suppleres med 
betegnelsen "likør".

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 36)
Begrundelse

Det er en gængs fremgangsmåde at tilføje betegnelsen likør.

Ændringsforslag 48
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 37, litra c og c a (nyt)

c) Reglerne om aromastoffer og 
aromapræparater til fremstilling af likør i 
punkt 31 gælder for Sambuca.

c) Reglerne om aromastoffer og 
aromapræparater til fremstilling af likør i 
artikel 1, stk. 2b, punkt 31, gælder for 
Sambuca.

ca) Varebetegnelsen kan suppleres med 
betegnelsen "likør".

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 37)

Begrundelse
Det er en gængs fremgangsmåde at tilføje betegnelsen likør.



PE 374.473v02-00 32/52 PR\634038DA.doc

DA

Ændringsforslag 49
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 38, litra c og c a (nyt)

c) Reglerne om aromastoffer og 
aromapræparater til fremstilling af likør i 
punkt 31 gælder for Mistrà.

udgår

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

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 38)

Begrundelse

Det almindelige princip om, at det er forbudt at anvende aromastoffer, eller at anvendelsen 
heraf skal mindskes, bør også gælde for Mistrà.

Ændringsforslag 50
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 39, litra c og c a (nyt)

c) Reglerne om aromastoffer og 
aromapræparater til fremstilling af likør i 
punkt 31 gælder for Maraschino eller
Marrasquino.

c) Reglerne om aromastoffer og 
aromapræparater til fremstilling af likør i 
artikel 1, stk. 2b, punkt 31, gælder for 
Maraschino eller Marrasquino.

ca) Varebetegnelsen kan suppleres med 
betegnelsen "likør".

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 39)

Begrundelse

Det er en gængs fremgangsmåde at tilføje betegnelsen likør.

Ændringsforslag 51
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 40, litra c og c a (nyt)

c) Reglerne om aromastoffer og 
aromapræparater til fremstilling af likør i 
punkt 31 gælder for Nocino.

c ) Reglerne om aromastoffer og 
aromapræparater til fremstilling af likør i 
artikel 1, stk. 2b, punkt 31, gælder for 
Nocino.



PR\634038DA.doc 33/52 PE 374.473v02-00

DA

ca) Varebetegnelsen kan suppleres med 
betegnelsen "likør".

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 40)
Begrundelse

Det er en gængs fremgangsmåde at tilføje betegnelsen likør.

Ændringsforslag 52
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 41, litra c

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

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

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 41)

Begrundelse

For at forebygge juridisk usikkerhed bør det nøje defineres, hvad der forstås ved 
kvalitetsæggeblommer. For at sikre sammenhæng i lovgivningen følger man de eksisterende 
EU-bestemmelser.

For kvalitetsprodukter bør det i overensstemmelse med den traditionelle produktionsmåde 
være forbudt at anvende tørrede æggeprodukter.

Ændringsforslag 53
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 42, litra c

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

udgår

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 42)

Begrundelse

Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør fortsat fastlægges som led i den 
fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve lovteksten.
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Ændringsforslag 54
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 43, litra d

d) Indholdet af vin eller vinprodukter må 
ikke overstige 50 %.

d) Indholdet af vin eller vinprodukter må 
ikke overstige 50 % af slutproduktet.

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 43)
Begrundelse

Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør fortsat fastlægges som led i den 
fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve lovteksten.

Ændringsforslag 55
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 44, litra c

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

udgår

(Se ændringsforslag 8, bilag II, kategori B, punkt 44)

Begrundelse
Definitionerne af de enkelte alkoholholdige drikkevarer bør fortsat fastlægges som led i den 
fælles beslutningsprocedure, og de bør derfor indgå i selve lovteksten.

Ændringsforslag 56
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 45 a (nyt)

a) Rum-Verschnitt er spiritus
1. der fremstilles i Tyskland,
2. der fremstilles ved sammenstikning af 
rom og alkohol,
b) Rum-Verschnitt kan være fremstillet af 
landbrugsprodukter som nævnt i 
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traktatens bilag I og/eller fødevarer til 
konsum.
c) Mindst 5 % af alkoholen i færdigvaren 
skal hidrøre fra rom.
d) Rum-Verschnitt kan indeholde 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i direktiv 88/388/EØF.
e) Ved betegnelsen, præsentationen og 
mærkningen af Rum-Verschnitt skal 
udtrykket Verschnitt angives med 
bogstaver af samme type, størrelse og 
farve som "Rum" på samme linje som 
dette ord og for flaskers vedkommende 
være anbragt på forsideetiketten. 
f) I tilfælde af salg uden for det tyske 
marked skal produktets 
alkoholsammensætning anføres på 
etiketten.

(Se ændringsforslag 8)

Begrundelse

Rum-Verschnitt bør fortsat være en selvstændig varebetegnelse. I den gældende forordning 
anerkendes Rum-Verschnitt som varebetegnelse. Det ville være i modstrid med forordning 
(EF) nr. 1576/89, hvis dette blev ændret.

Ændringsforslag 57
Artikel 1, stk. 2 b (nyt), punkt 45 b (nyt)

a) Slivovice er spiritus
1. der fremstilles i Tjekkiet,
2. der fremstilles ved, at der til 
blommedestillat før den endelige 
destillation tilsættes højst 30 % vol 
landbrugsethanol.
b) Dette produkt betegnes som "spiritus", 
og betegnelsen Slivovice kan også anføres 
i samme synsfelt på forsideetiketten.
c) Slivovice kan indeholde aromastoffer 
og aromapræparater som defineret i 
direktiv 88/388/EØF.
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d) Hvis denne tjekkiske Slivovice 
markedsføres i EF, skal dens 
alkoholsammensætning angives på 
etiketten.

(Se ændringsforslag 8)

Begrundelse
Slivovice bør fortsat være en selvstændig varebetegnelse. I den gældende forordning 
anerkendes Slivovice som varebetegnelse. Det ville være i modstrid med forordning (EF) nr. 
1576/89, hvis dette blev ændret.

Ændringsforslag 58
Artikel 2, afsnit 1

Der må kun anvendes landbrugsethanol til 
fremstilling af spiritus og alle bestanddele 
heraf.

Der må kun anvendes landbrugsethanol, 
som er fremstillet i overensstemmelse med 
EF-traktatens bilag I, til fremstilling af 
spiritus og alle bestanddele heraf.

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt kun at begrænse ethanol til landbrugsethanol. Det er nødvendigt 
med en præcis afgrænsning for at forhindre f.eks. anvendelse af ølalkohol.

Ændringsforslag 59
Artikel 2, stk. 2

Der må kun anvendes landbrugsethanol til 
at fortynde og opløse farvestoffer, aromaer 
og andre godkendte tilsætningsstoffer, som 
anvendes til fremstilling af spiritus.

Der må kun udvindes ethanol af råstoffer 
fra landbruget i henhold til EF-traktatens 
bilag I til at fortynde og opløse 
farvestoffer, aromaer og andre godkendte 
tilsætningsstoffer, som anvendes til 
fremstilling af spiritus.

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt kun at begrænse ethanol til landbrugsethanol. Det er nødvendigt 
med en præcis afgrænsning for at forhindre f.eks. anvendelse af ølalkohol.

Ændringsforslag 60
Artikel 2, stk. 3
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Ethanolen skal være fremstillet af 
landbrugsprodukter som nævnt i 
traktatens bilag I, jf. dog de begrænsninger, 
der er fastsat for særlige produkter i bilag 
II til denne forordning.

Ethanolen skal være fremstillet af
produkter, der hidrører fra landbruget, og 
være i overensstemmelse med kriterierne
som nævnt i traktatens bilag I, jf. dog de 
begrænsninger, der er fastsat for særlige 
produkter i artikel 1, stk. 2a og 2b, i denne 
forordning.

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt kun at begrænse ethanol til landbrugsethanol. Forbuddet er 
nødvendigt for at forhindre en sådan praksis på forhånd.

Ændringsforslag 61
Artikel 2, stk. 3 a (nyt)

Alkoholholdige væsker må ikke indeholde 
syntetisk fremstillet ethanol.

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt kun at begrænse ethanol til landbrugsethanol. Forbuddet er 
nødvendigt for at forhindre en sådan praksis på forhånd.

Ændringsforslag 62
Artikel 3

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

Begrundelse

Forordningens princip er bevarelse af den høje kvalitet af al spiritus. Den foreslåede 
inddeling i kategorier omfatter i kategori 1" produkter i den reneste form". En sådan 
inddeling i kategorier antyder, at de to andre kategorier er af ringere kvalitet, og denne 
inddeling må derfor afvises.
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Ændringsforslag 63
Artikel 4

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

udgår

a) den skal være fremstillet ved 
alkoholgæring og destillation 
udelukkende af råvarer, som er fastsat i 
definitionerne i bilag II
b) den må ikke indeholde tilsat 
landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat
c) den må ikke indeholde andre 
aromastoffer end naturlige aromastoffer 
og aromapræparater som defineret i 
artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, 
stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF
d) den må kun være sødet for at afrunde 
produktets endelige smag, under 
overholdelse af de tekniske definitioner og 
krav i bilag I og medlemsstaternes 
lovgivning på området.
2. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for de enkelte produkter i kategori B i 
bilag II, tilsidesættes, kan "særlig 
spiritus":
a) være fremstillet af landbrugsprodukter 
som nævnt i traktatens bilag I
b) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat
c) indeholde naturlige eller naturidentiske 
aromastoffer og aromapræparater som 
defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) 
og ii), og artikel 1, stk. 2, litra c), i 
direktiv 88/388/EØF
d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn.
3. Uden at de særlige regler, der er fastsat 
for produkterne i kategori C i bilag II, 
tilsidesættes, kan "anden spiritus":
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a) være fremstillet af landbrugsprodukter 
som nævnt i traktatens bilag I og/eller 
fødevarer til konsum
b) indeholde tilsat landbrugsethanol eller 
(landbrugs)destillat
c) indeholde aromastoffer og 
aromapræparater som defineret i 
direktiv 88/388/EØF
d) være sødet i henhold til de tekniske 
definitioner og krav i bilag I for at opfylde 
særlige produktkendetegn.

Begrundelse

På grund af den nye opdeling, hvorefter bilag II flyttes til artikel 1, er det nødvendigt, at 
artikel 4 også henføres til artikel 1. Dermed bevares klarheden i retsakten. 

Ændringsforslag 64
Artikel 5

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

Medlemsstaterne kan med henblik på at 
føre en bestemt kvalitetspolitik for 
produktion, betegnelse, mærkning, pakning 
og præsentation af spiritus, som er 
fremstillet på deres område, fastsætte 
regler, der supplerer eller er strengere end 
dem, der er fastsat i artikel 1, stk. 2a og 2b, 
hvis de er forenelige med EF-
retsforskrifterne.

Begrundelse

Medlemsstaternes generelle mulighed for at fastsætte regler for spiritus skal begrænses, for at 
det indre marked kan fungere, og må kun vedrøre spørgsmål omkring kvalitet. 

Ændringsforslag 65
Artikel 7, stk. 1

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

a) Spiritus, der svarer til 
produktspecifikationerne i artikel 1, stk. 2a 
og 2b, skal være forsynet med den 
varebetegnelse, som er fastsat for 
produkterne deri.
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Begrundelse

Redaktionel ændring som følge af, at bilag II flyttes til artikel 1.

Ændringsforslag 66
Artikel 7, stk. 2

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

b) Spiritus, der ikke svarer til 
specifikationerne for de i artikel 1, stk. 2a 
og 2b, definerede produkter, må ikke bære 
de der anførte betegnelser. De skal 
betegnes som "spiritus" eller 
"alkoholholdig væske". Den 
varebetegnelse må ikke komplementeres, 
suppleres eller ændres, jf. dog 
bestemmelserne i artikel 5.

Begrundelse

Da den foreslåede inddeling forkastes, skal bestemmelserne om varebetegnelsen også 
forkastes. Der skal her opretholdes status quo.

Ændringen af stk. 2 skal blot gøre teksten klarere.

Ændringsforslag 67
Artikel 7, stk. 3

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

3. Hvis en spiritus svarer til definitionen på 
mere end en særlig type spiritus, skal den 
sælges under en eller flere af de 
betegnelser, der er nævnt for disse særlige 
typer spiritus i artikel 1, stk. 2a og 2b.

Begrundelse

Redaktionel ændring som følge af, at bilag II flyttes til artikel 1.

Ændringsforslag 68
Artikel 7, stk. 4

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

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

betegnelser er nævnt for i artikel 1, stk. 2a 
og 2b, jf. dog stk. 8.

Begrundelse

Redaktionel ændring som følge af, at bilag II flyttes til artikel 1.

Ændringsforslag 69
Artikel 7, stk. 8

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

8. De betegnelser, der er nævnt i artikel 1, 
stk. 2a og 2b, kan anføres på en 
ingrediensliste, hvis de anvendes i henhold 
til direktiv 2000/13/EF.

Begrundelse

Da der alle andre steder henvises direkte til direktiv 2000/13/EF og ikke til de nationale 
gennemførelsesforanstaltninger, skal der af hensyn til sammenhængen og forståelsen også 
her henvises direkte til direktivet.

Ændringsforslag 70
Artikel 8, stk. 1

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

1. Anvendelse af en varebetegnelse i 
overensstemmelse med artikel 1, stk. 2a og 
2b, eller en geografisk betegnelse som 
nævnt i bilag III eller en hentydning hertil
i en sammensat betegnelse er kun tilladt, 
hvis 100 % af alkoholen stammer fra den i 
den sammensatte betegnelse nævnte 
spiritus.

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

Begrundelse

Der er behov for særlige regler for blandinger af spiritus. Af hensyn til nyskabelser skal det 
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også være tilladt at bruge kendte betegnelser i forbindelse med blandinger. Der skal dog af 
hensyn til forbrugernes sikkerhed sikres en høj kvalitetsstandard. Henvisningen til blandinger 
med vand er i overensstemmelse med seneste retspraksis. 

Ændringsforslag 71
Artikel 8, stk. 3

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

3. Uanset stk. 1 og for at tage hensyn til 
traditionelle produktionsmetoder kan de 
sammensatte udtryk i artikel 1, stk. 2b, nr. 
31, anvendes ved præsentation af likør, der 
er fremstillet i EF, på de deri beskrevne 
betingelser.

Begrundelse

Redaktionel ændring som følge af, at bilag II flyttes til artikel 1.

Ændringsforslag 72
Artikel 9, stk. 1, indledning

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

1. Varebetegnelsen "spiritus" skal stå klart 
og tydeligt på et fremtrædende sted på 
etiketten, hvis en spiritus, der er nævnt i 
artikel 1, stk. 2a,, blandes med:

Begrundelse

Redaktionel ændring som følge af, at bilag II flyttes til artikel 1.

Ændringsforslag 73
Artikel 9, stk. 1, afsnit 2

Den varebetegnelse må ikke 
komplementeres, suppleres eller ændres.

Den varebetegnelse må ikke erstattes, 
suppleres eller ændres.

Begrundelse

Redaktionel ændring som følge af, at bilag II flyttes til artikel 1.

Ændringsforslag 74
Artikel 9, stk. 2
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2. Stk. 1 gælder ikke for betegnelse, 
præsentation eller mærkning af blandinger, 
der er nævnt i det stykke, hvis de svarer til 
en af definitionerne i kategori A eller B i 
bilag II.

udgår

Begrundelse

Redaktionel ændring som følge af, at bilag II flyttes til artikel 1.

Ændringsforslag 75
Artikel 9, stk. 3

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

3. Medmindre andet gælder ifølge direktiv 
2000/13/EF, må der ved betegnelsen, 
præsentationen eller mærkningen af de 
produkter, der fremkommer ved de 
blandinger, som er nævnt i stk. 1, kun 
anvendes et af de udtryk, som er anført i 
artikel 1, stk. 2a og 2b, i denne forordning, 
hvis udtrykket ikke udgør en del af 
varebetegnelsen, men blot er anført i det 
samme synsfelt som listen over alle 
alkoholingredienser i blandingen efter 
udtrykket "blandet spiritus".

Begrundelse

Redaktionel ændring som følge af, at bilag II flyttes til artikel 1.

Ændringsforslag 76
Artikel 12, stk. 2

2. De udtryk, der står med kursiv i bilag II, 
og de geografiske betegnelser, der står i 
bilag III, skal ikke oversættes på etiketten.

2. De udtryk, der står med kursiv i artikel 
1, stk. 2a og 2b, og de geografiske 
betegnelser, der står i bilag III, skal 
hverken oversættes på etiketten eller ved 
præsentationen.

Begrundelse

Redaktionel ændring som følge af, at bilag II flyttes til artikel 1.

Ændringsforslag 77
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Artikel 13, stk. 3

3. Betegnelser, der er blevet 
artsbetegnelser, kan ikke registreres i 
bilag III.

3. Hvis en geografisk betegnelse bliver til 
en artsbetegnelse, mister den sin status 
som geografisk betegnelse og slettes i 
bilag III.

Geografiske betegnelser, der er anført i 
bilag III, kan ikke blive artsbetegnelser.

Geografiske betegnelser, der er anført i 
bilag III, kan ikke blive artsbetegnelser.

At en betegnelse er blevet til en
artsbetegnelse vil sige, at en 
produktbetegnelse, selv om den er knyttet 
til det sted eller det område, hvor produktet
oprindeligt blev fremstillet eller afsat, er 
blevet den almindelige betegnelse for et 
produkt.

At en betegnelse er blevet til en 
artsbetegnelse vil sige, at en 
produktbetegnelse, selv om den er knyttet 
til det sted eller det område, hvor 
spiritussen oprindeligt blev fremstillet eller 
afsat, er blevet den almindelige betegnelse 
for en spiritus i Fællesskabet.

Begrundelse

Redaktionel ændring som følge af, at bilag II flyttes til artikel 1. Desuden er begrebet spiritus 
mere præcist end produkt.

Ændringsforslag 78
Artikel 14, stk. 1, indledning og litra a

1. Under iagttagelse af artikel 8 beskyttes 
de geografiske betegnelser i bilag III mod 
følgende:

1. De geografiske betegnelser i bilag III 
beskyttes mod følgende:

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

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

Begrundelse

Redaktionel ændring som følge af, at bilag II flyttes til artikel 1.

Ændringsforslag 79
Artikel 15, stk. 1, afsnit 2
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Senest tre måneder efter offentliggørelsen 
kan fysiske eller juridiske personer, der 
har en legitim interesse, gøre indsigelse 
mod indsættelsen af den geografiske 
betegnelse i bilag III med den 
begrundelse, at betingelserne i denne 
forordning ikke er opfyldt. Indsigelsen 
skal være velbegrundet.

Når der er tale om en geografisk 
betegnelse i Fællesskabet, skal 
ansøgningen indgives af den medlemsstat, 
hvor spiritussen fremstilles.

Når der er tale om en geografisk 
betegnelse i et tredjeland, skal 
ansøgningen enten sendes direkte til 
Kommissionen eller gennem tredjelandets 
relevante myndigheder. Ansøgningen skal 
indeholde dokumentation for, at 
betegnelsen rent faktisk er beskyttet i 
oprindelseslandet.

Begrundelse

De formelle krav i forbindelse med ansøgningen om geografiske betegnelser bør klart fremgå 
af lovteksten.

Ændringsforslag 80
Artikel 15, stk. 2, litra b

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

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

Begrundelse

De mikrobiologiske egenskaber er ikke relevante for beskrivelsen af en spiritus.

Ændringsforslag 81
Artikel 15, stk. 3

3. Der træffes afgørelse om, hvorvidt en 
geografisk betegnelse skal indsættes i bilag 
III, efter proceduren i artikel 19, stk. 2, idet 
der tages hensyn til, om der er gjort 
indsigelse i henhold til denne artikels 
stk. 1.

3. Kommissionen træffer afgørelse om, 
hvorvidt en geografisk betegnelse skal 
indsættes i bilag III, efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, idet der tages hensyn til, 
om der er gjort indsigelse i henhold til 
denne artikels stk. 5.
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Begrundelse

Redaktionel ændring som følge af, at bilag II flyttes til artikel 1.

Ændringsforslag 82
Artikel 15, stk. 5

5. Tvister om registrering af en bestemt 
geografisk betegnelse forelægges formelt 
for Kommissionen. Tvisterne afgøres efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, på 
grundlag af bestemmelserne i dette kapitel 
og de traditionelle rettigheder.

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

Begrundelse

Fristen for indsigelser mod indsættelsen af geografiske betegnelser bør forlænges til seks 
måneder efter offentliggørelsen.

Ændringsforslag 83
Artikel 15, stk. 5 a (nyt)

5a. Når Kommissionen frem til, at 
betingelserne for en geografisk betegnelse 
ikke længere bliver opfyldt, indledes 
proceduren i artikel 19, stk. 2a.

Begrundelse

Der skal være mulighed for at bringe registreringer af traditionelle produkter til ophør efter 
en ordentlig procedure.

Ændringsforslag 84
Artikel 16

For hver af de geografiske betegnelser, 
der er beskyttet i henhold til forordning 
(EØF) nr. 1576/89 på det tidspunkt, hvor 
nærværende forordning træder i kraft, 
forelægges der et teknisk dossier for 
Kommissionen senest syv år efter 

De geografiske betegnelser, der er 
beskyttet i henhold til forordning (EØF) 
nr. 1576/89, gælder fortsat. Der foretages 
ikke en ny ansøgning og undersøgelse. 
Medlemsstaterne skal undersøge, om de 
hidtil beskyttede betegnelser i henhold til 
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nærværende forordnings ikrafttrædelse. forordning (EF) nr. 1576/89 er underlagt 
betingelserne i artikel 13, stk. 3.

Det tekniske dossier offentliggøres i C-
udgaven af Den Europæiske Unions 
Tidende efter at være blevet behandlet af 
Kommissionen.

Hvis de eksisterende geografiske 
betegnelser ikke er i overensstemmelse 
med nærværende forordning, skal 
spiritussen enten slettes i bilag III, eller 
der skal gennemføres en 
ansøgningsprocedure i overensstemmelse 
med artikel 15.

Offentliggøres der ikke noget teknisk 
dossier senest syv år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse, ophører den 
geografiske betegnelse med at være 
beskyttet.

Begrundelse

De i henhold til den gældende forordning beskyttede geografiske betegnelser skal fortsat 
gælde. En ny registrering ville være unødigt bureaukrati. En ny ansøgning ses ikke at 
indebære nogen fordele. Se også mulighederne i artikel 15, stk. 6.

Ændringsforslag 85
Artikel 17, stk. 2 a (nyt)

2a. Kommissionen sikrer i samråd med 
medlemsstaterne en ensartet anvendelse 
af denne forordning og træffer om 
fornødent foranstaltninger i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 19, stk. 2a.

Ændringsforslag 86
Artikel 18

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

udgår

Begrundelse

Af hensyn til en klarere lovgivning.
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Ændringsforslag 87
Artikel 19, stk. 1

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

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

Ændringsforslag 88
Artikel 19, stk. 2, afsnit 1

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

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

Ændringsforslag 89
Artikel 19, stk. 2 a (nyt)

2a. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 
2006/512/EF.

Ændringsforslag 90
Artikel 20

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

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

Ændringsforslag 91
Artikel 21

Gennemførelsesbestemmelserne til denne Gennemførelsesbestemmelserne til denne 
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forordning vedtages efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2.

forordning, bortset fra generelle 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser heri, 
jf. afgørelse 2006/512/EF, vedtages efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2.

Ændringsforslag 92
Artikel 22, stk. 2 a ((nyt))

Spiritus, der ikke opfylder kravene i denne 
forordning, men produceres i 
overensstemmelse med forordning (EØF) 
nr. 1576/89, kan fortsat markedsføres i en 
overgangsperiode på tre år efter denne 
forordnings ikrafttræden. 

Begrundelse

Formålet er at undgå urimelige tilfælde.

Ændringsforslag 93
Artikel 23

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

Begrundelse

Denne forordning erstatter begge de gældende forordninger.

Ændringsforslag 94
Bilag I, punkt 1, litra g

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

g) i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 19 fastlægges den 
maksimale mængde af de under a)-f) 
anførte produkter, der anvendes til 
afrunding
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Begrundelse

Tilsætning af sødestoffer bør angives på etiketten med henblik på bedre forbrugerinformation. 
Desuden er der behov for foranstaltninger, der fører til en begrænsning af tilsætningen af 
sukker. Det skal undgås, at dårlig kvalitet udlignes gennem sødning.

Ændringsforslag 95
Bilag I, punkt 1, litra g a (nyt)

ga) den foretagne sødning skal 
tydeliggøres på etiketten ved angivelse af 
det produkt, der er anvendt til sødningen.

Begrundelse

Se ændringsforslag til punkt 1, litra g.

Ændringsforslag 96
Bilag I, punkt 4 "Tilsætning af vang", afsnit 1

Ved fremstilling af spiritus er det tilladt at 
tilsætte vand, der eventuelt er destilleret 
eller demineraliseret, for så vidt 
vandkvaliteten er i overensstemmelse med 
de nationale bestemmelser, der er fastsat i 
medfør af Rådets direktiv 80/777/EØF1 og 
80/778/EØF2, og tilsætningen heraf ikke 
ændrer produktets karakter.

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

1 EFT L 229 af 30.8.1980, s. 1.
2 EFT L 229 af 30.8.1980, s. 11.

1 EFT L 229 af 30.8.1980, s. 1.

Begrundelse

Se ændringsforslag til punkt 1, litra g.

Ændringsforslag 97
Bilag I, punkt 16 a (nyt)

16a. Indikatorer for autenticiteten:
Spiritus kan indeholde spor af indikatorer 
for autenticiteten, hvis der er tale om 
stoffer, som oprindelig er indeholdt i 
produktet.
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Begrundelse

Med henblik på at forhindre forfalskninger og ulovlige efterligninger skal det være muligt at 
tilsætte indikatorer.

Ændringsforslag 98
Bilag III, kategori A, punkt 2, nr 2

Irish Whisky udgår

Ændringsforslag 99
Bilag III, A. Spiritus, punkt 3

Kommissionens forslag

Kornspiritus
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Luxembourg

Korn / Kornbrand Østrig, Tyskland

Ændringsforslag

Kornspiritus
Kornbrændevin, Eau-de-vie de seigle de 
marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

Korn / Kornbrand aus Österreich Østrig
Korn / Kornbrand aus Deutschland Tyskland

Begrundelse

Korn og Kornbrand må betegnes som kornspiritus og bør også opføres i den pågældende 
produktkategori. Korn opfylder traditionelt de destillationsbetingelser, der gælder for 
kornspiritus, og bør derfor ikke rubriceres i kategorien kornbrændevin.

Ændringsforslag 100
Bilag III, A. Spiritus, punkt 5, overskrift

5. Brandy 5. Brandy / Weinbrand
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Ændringsforslag 101
Bilag III, A. Spiritus, punkt 14 (nyt)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist

Begrundelse

Produktet Schwarzwälder Himbeergeist er en geografisk betegnelse og bør også opføres i 
bilag III.
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