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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie en de etikettering 
van gedistilleerde dranken
(COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0125)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0440/2005),

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Visum 1

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

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

Motivering

In het voorstel voor een verordening zelf wordt gewezen op het belang van de 
landbouwproducten. Met dat belang moet ook in de nieuwe verordening rekening worden 
gehouden door een dubbele rechtgrond. In de huidige verordening werd overigens ook al 
uitgegaan van een dubbele rechtgrond: interne markt en landbouw. 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 2
Overweging 1

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

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

Motivering

Het is van essentieel belang dat in de nieuwe verordening rekening wordt gehouden met de 
traditionele productiemethoden. Dit moet dan ook uitdrukkelijk worden vermeld in de 
overwegingen. Bovendien vervangt de nieuwe verordening niet een, maar de twee vigerende 
verordeningen.

Amendement 3
Overweging 2

(2) De sector gedistilleerde dranken is 
belangrijk voor zowel de consumenten als 
de producenten in de Gemeenschap. De 
voor die sector geldende maatregelen 
moeten bijdragen tot een hoog niveau van 
consumentenbescherming, het voorkomen 
van bedrog, de doorzichtigheid van de 

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

van de markt en eerlijke mededinging. In 
het kader van die maatregelen zal de 
reputatie die gedistilleerde dranken uit de 
Gemeenschap in de Gemeenschap zelf en 
op de wereldmarkt genieten, worden 
hooggehouden door rekening te blijven 
houden met de traditionele methoden die 
bij de productie van gedistilleerde dranken 
worden gebruikt en met de toegenomen 
behoefte aan bescherming en voorlichting 
van de consument. Ook met technologische 
innovatie moet rekening worden gehouden 
voorzover deze de kwaliteit helpt te 
verbeteren.

Motivering

In het voorstel voor een verordening zelf wordt het belang van de landbouwproducten 
onderstreept. Ook in de nieuwe verordening moet dat belang uit de verf komen. Bovendien 
berustte de tot nu toe geldende verordening op een dubbele rechtsgrond (interne markt en 
landbouw). 

Amendement 4
Overweging 3

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

(3) De betrokken regelgeving moet 
welomschreven productie- en 
etiketteringscriteria omvatten.

Motivering

Het basisbeginsel van de verordening is te zorgen voor een hoge kwaliteit van alle
gedistilleerde dranken. In het voorstel worden alleen" de zuiverste producten" in categorie 1 
opgenomen. Dit suggereert dat de andere categorieën minderwaardige producten omvatten, 
hetgeen niet aanvaardbaar is.

Amendement 5
Overweging 7

(7) Om de kwaliteit van de gedistilleerde 
dranken en de verscheidenheid in de sector 
te bevorderen moeten de lidstaten op het 

(7) Om de kwaliteit van de gedistilleerde 
dranken en de verscheidenheid in de sector 
te bevorderen moeten de lidstaten op het 
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gebied van de productie, de aanduiding, de 
presentatie en de bijzondere etikettering 
van op hun grondgebied geproduceerde 
gedistilleerde dranken regels kunnen 
vaststellen die strenger zijn dan of een 
aanvulling vormen op de bepalingen van 
deze verordening.

gebied van de productie, de aanduiding, de 
presentatie en de bijzondere etikettering 
van op hun grondgebied geproduceerde 
gedistilleerde dranken regels kunnen 
vaststellen die strenger zijn dan of een 
aanvulling vormen op de bepalingen van 
deze verordening, voor zover deze regels 
een duidelijk kwaliteitsbeleid op het oog 
hebben, verenigbaar zijn met het 
gemeenschapsrecht en betrekking hebben 
op gedistilleerde dranken met 
geografische aanduiding.

Motivering

De mogelijkheid bieden om naar believen strengere regels toe te passen zou indruisen tegen 
het basisbeginsel van de verordening, namelijk de harmonisering van de regels, zoals 
duidelijk vermeld in de rechtsgrondslag, artikel 95 van het EG-Verdrag.

Amendement 6
Overweging 12

(12) De voor de uitvoering van deze 
verordening benodigde maatregelen 
moeten worden vastgesteld 
overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van 
de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de uitoefening 
van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

(12) De voor de uitvoering van deze 
verordening benodigde maatregelen 
moeten worden vastgesteld 
overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van 
de Raad van 28 juni 1999, als gewijzigd 
door Besluit 2006/512/EG van de Raad 
van 17 juli 2006 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de nieuwe regels betreffende de comitologie die op 
17 juli 2006 zijn goedgekeurd.

Amendement 7
Artikel 1, subparagraaf 1, letter c)

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

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

De definitie van gedistilleerde dranken moet niet alleen gelden voor de onderhavige 
verordening maar in het algemeen voor alle levensmiddelen. Bovendien zouden door de 
voorgestelde bovengrens van 80% vol vele gedistilleerde dranken (vb. whisky en rum) worden 
uitgesloten.

Amendement 8
Bijlage II

Bijlage II Bijlage II wordt als volgt in artikel 1 
opgenomen:

Categorie A: Spiritualiën artikel 1, subparagraaf 2 bis: de punten 1 
t/m 12a

Categorie B: Specifieke gedistilleerde 
dranken

artikel 1, subparagraaf 2 ter: de punten 
13 t/m 45b

Categorie C: Andere gedistilleerde 
dranken

Motivering

Bijlage II wordt opgenomen in de tekst van artikel 1. De definities van de afzonderlijke 
gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van een medebeslissingsprocedure worden 
vastgesteld en horen bijgevolg thuis in het beschikkende gedeelte van de tekst.

Amendement 9
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw)

CATEGORIEËN VAN 
GEDISTILLEERDE DRANKEN
Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de in artikel 1, subparagraaf
2 bis, de punten 1-13 genoemde producten 
zijn vastgesteld, geldt dat "spiritualiën":
a) moeten zijn bereid door alcoholische 
vergisting en distillatie van uitsluitend de 
in artikel 1, subparagraaf 2 bis, de punten 
1-13 bepaalde grondstoffen;
b) geen toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of toegevoegd 
distillaat (uit landbouwproducten) mogen 
bevatten;
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c) geen aromastoffen mogen bevatten;
d) uitsluitend mogen worden verzoet om 
het product op smaak af te maken, 
waarbij de technische definities en eisen 
in bijlage I bij deze verordening in acht 
moeten worden genomen en rekening 
moet worden gehouden met de specifieke 
wetgeving van de lidstaten.

Motivering

De definities van de afzonderlijke gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld en horen bijgevolg thuis in het beschikkende 
gedeelte van de wettekst.

Amendement 10
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw) punt 1, Rum, letters a) t/m d)

a) Rum is: a) Voor de toepassing van deze 
verordening geldt als rum:

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

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

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

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

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

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

c) Rum bevat geen toegevoegde 
ethylalcohol uit landbouwproducten.

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

d) Bij de bereiding van rum mogen geen 
andere aroma’s dan natuurlijke 
aromastoffen en aromatiserende 

d) Rum bevat geen aromastoffen.
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preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, 
lid 2, onder b), punt i), en onder c), van 
Richtlijn 88/388/EEG worden gebruikt.

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 1, letters a) t/m d)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Daarom moet het algemeen toestaan van de toevoeging van 
ethylalcohol of van aromastoffen, ongeacht of voor de aromatisering natuurlijke dan wel 
natuuridentieke aromastoffen worden gebruikt, van de hand worden gewezen. Het actuele 
verbod op toevoeging van distillaten uit landbouwproducten heeft tot nu toe zijn nut bewezen 
en moet behouden blijven om de kwaliteit van de producten te garanderen.  

Amendement 11
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 2, Whisky of whiskey, letter a), inleiding

a) Whisky of whiskey is een gedistilleerde 
drank die als volgt wordt bereid:

a) Voor de toepassing van deze 
verordening geldt als whisky of whiskey 
een gedistilleerde drank die als volgt wordt 
bereid:

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 1)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Daarom moet het algemeen toestaan van de toevoeging van 
ethylalcohol of van het nieuwe proces van het op smaak afmaken van de hand worden 
gewezen. Het actuele verbod op toevoeging van distillaten uit landbouwproducten heeft tot nu 
toe zijn nut bewezen en moet behouden blijven om de kwaliteit van de producten te 
garanderen.  

Amendement 12
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 2, Whisky of whiskey, letters c) en d)

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

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

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

d) Whisky of whiskey wordt niet op smaak 
afgemaakt, verzoet of gearomatiseerd en 
bevat geen andere additieven dan zuivere 
karamel als kleurstof.
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(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 2)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Daarom moet het algemeen toestaan van de toevoeging van 
ethylalcohol of van het nieuwe proces van het op smaak afmaken van de hand worden 
gewezen. Het actuele verbod op toevoeging van distillaten uit landbouwproducten heeft tot nu 
toe zijn nut bewezen en moet behouden blijven om de kwaliteit van de producten te 
garanderen.

Amendement 13
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 3, Gedistilleerde drank van granen

Voor de toepassing van deze verordening 
geldt als gedistilleerde drank van granen 
een gedistilleerde drank 

a) Gedistilleerde drank van granen is een 
gedistilleerde drank die door distillatie van 
een gegist beslag van granen is verkregen 
en organoleptische kenmerken bezit die 
afkomstig zijn van de gebruikte 
grondstoffen.

a) Gedistilleerde drank van granen is een 
gedistilleerde drank die door distillatie van 
een gegist beslag van hele korrels van 
granen is verkregen en organoleptische 
kenmerken bezit die afkomstig zijn van de 
gebruikte grondstoffen.

b) Het alcoholvolumegehalte van 
gedistilleerde drank van granen bedraagt 
ten minste 35% vol.

b) Het alcoholvolumegehalte van 
gedistilleerde drank van granen bedraagt 
ten minste 35% vol, uitgezonderd voor 
Korn.

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

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

d) Bij de bereiding van gedistilleerde 
drank van granen mogen geen andere 
aroma’s dan natuurlijke aromastoffen en 
aromatiserende preparaten zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), 
punt i), en onder c), van Richtlijn 
88/388/EEG worden gebruikt.
e) Gedistilleerde drank van granen mag 
slechts "granen-eau-de-vie" of "grain 
brandy" worden genoemd als hij door 
distillatie tot minder dan 95% vol van een 
gegist beslag van granen is verkregen en 
organoleptische kenmerken bezit die 
afkomstig zijn van de gebruikte 

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

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 3)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. De beperking tot distillatie van een gegist beslag van volle korrels 
van granen heeft als doel te verhinderen dat reststoffen van granen of zetmeel worden 
gebruikt. Door het alcoholgehalte tot 35% te verhogen wordt niet aan de verwachtingen van 
de klanten voldaan. De smaak zou totaal verschillen. Het actuele verbod op toevoeging van 
distillaten uit landbouwproducten heeft tot nu toe zijn nut bewezen en moet behouden blijven 
om de kwaliteit van de producten te garanderen.

Amendement 14
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 4, Gedistilleerde drank van granen

a) Wijn-eau-de-vie is een gedistilleerde 
drank die:

a) Voor de toepassing van deze 
verordening geldt als wijn-eau-de-vie een 
gedistilleerde drank die:

1) is verkregen door distillatie tot minder 
dan 86% vol van wijn of van distillatiewijn 
of door herdistillatie tot minder dan 86% 
vol van een wijndistillaat,

1) uitsluitend is verkregen door distillatie 
tot minder dan 86% vol van wijn of van 
distillatiewijn of door herdistillatie tot 
minder dan 86% vol van een wijndistillaat,

2) een gehalte aan vluchtige stoffen heeft 
dat ten minste 125 gram per hectoliter 
alcohol van 100% vol bedraagt en

2) een gehalte aan vluchtige stoffen heeft 
dat ten minste 125 gram per hectoliter 
alcohol van 100% vol bedraagt en

3) een gehalte aan methylalcohol heeft dat 
ten hoogste 200 gram per hectoliter alcohol 
van 100% vol bedraagt.

3) een gehalte aan methylalcohol heeft dat 
ten hoogste 200 gram per hectoliter alcohol 
van 100% vol bedraagt.

b) Het alcoholvolumegehalte van wijn-eau-
de-vie bedraagt ten minste 37,5% vol.

b) Het alcoholvolumegehalte van wijn-eau-
de-vie bedraagt ten minste 37,5% vol.

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

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

d) Bij de bereiding van wijn-eau-de-vie 
mogen geen andere aroma’s dan 
natuurlijke aromastoffen en 
aromatiserende preparaten zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), 
punt i), en onder c), van Richtlijn 
88/388/EEG worden gebruikt.
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(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 4)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Het actuele verbod op toevoeging van distillaten uit 
landbouwproducten heeft tot nu toe zijn nut bewezen en moet behouden blijven om de 
kwaliteit van de producten te garanderen.

Amendement 15
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 5, Brandy of Weinbrand, letter a), inleidende 

formule

a) Brandy of Weinbrand is een 
gedistilleerde drank die:

a) Voor de toepassing van deze 
verordening geldt als Brandy of 
Weinbrand een gedistilleerde drank die:

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 5)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Aromatisering maakt bij de producten in kwestie deel uit van de 
traditionele productiemethoden. Daarbij zijn de soorten aromastoffen en de productie 
daarvan nauwkeurig begrensd.

Het actuele verbod op toevoeging van distillaten uit landbouwproducten heeft tot nu toe zijn 
nut bewezen en moet behouden blijven om de kwaliteit van de producten te garanderen.

Amendement 16
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 5, Brandy of Weinbrand, letters c) en d)

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

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

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

d) Voor het op smaak of geur afmaken 
van het product mag uitsluitend gebruik 
worden gemaakt van extracten die 
verkregen zijn uit:
- de opslag van wijndistillaat op eik of 
houtspaanders
- de opslag van wijndistillaat op 
gedroogde pruimen, groene (onrijpe) 
walnoten, ook gedroogd, of gedroogde 
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amandeldoppen (ook geroosterd).

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 5)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Aromatisering maakt bij de producten in kwestie deel uit van de 
traditionele productiemethoden. Daarbij zijn de soorten aromastoffen en de productie 
daarvan nauwkeurig begrensd.

Het actuele verbod op toevoeging van distillaten uit landbouwproducten heeft tot nu toe zijn 
nut bewezen en moet behouden blijven om de kwaliteit van de producten te garanderen.

Amendement 17
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 6, Druivendraf-eau-de-vie of marc, letter a) 

inleidende formule

a) Druivendraf-eau-de-vie of marc is een 
gedistilleerde drank die aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) Voor de toepassing van deze 
verordening geldt als druivendraf-eau-de-
vie of marc een gedistilleerde drank 

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 6)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Het actuele verbod op toevoeging van distillaten uit 
landbouwproducten heeft tot nu toe zijn nut bewezen en moet behouden blijven om de 
kwaliteit van de producten te garanderen.

Amendement 18
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 6, Druivendraf-eau-de-vie of marc, letters c) en d)

c) Het alcoholvolumegehalte van 
druivendraf-eau-de-vie of marc bedraagt 
ten minste 37,5% vol.

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

d) Druivendraf-eau-de-vie of marc bevat
geen toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten.
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(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 6)

Motivering

Zie motivering bij punt 6, letter a).

Amendement 19
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 7, Vruchtendraf-eau-de-vie, letter a)

a) Vruchtendraf-eau-de-vie is een 
gedistilleerde drank die aan de volgende 
voorwaarden voldoet:

a) Voor de toepassing van deze 
verordening geldt als vruchtendraf-eau-de-
vie een gedistilleerde drank die:

1) de drank wordt uitsluitend verkregen 
door vergisting en distillatie tot minder dan 
86% vol van vruchtendraf met uitzondering 
van druivendraf;

1) uitsluitend wordt verkregen door 
vergisting en distillatie tot minder dan 86% 
vol van vruchtendraf met uitzondering van 
druivendraf;

2) de drank heeft een gehalte aan vluchtige 
stoffen dat ten minste 200 gram per 
hectoliter alcohol van 100% vol bedraagt;

2) een gehalte aan vluchtige stoffen heeft 
dat ten minste 200 gram per hectoliter 
alcohol van 100% vol bedraagt;

3) het gehalte aan methylalcohol bedraagt 
ten hoogste 1.500 gram per hectoliter 
alcohol van 100% vol;

3) een gehalte aan methylalcohol heeft dat 
ten hoogste 1.500 gram per hectoliter 
alcohol van 100% vol;

4) voor vruchtendraf-eau-de-vie van 
steenvruchten bedraagt het gehalte aan 
cyaanwaterstof ten hoogste 10 gram per 
hectoliter alcohol van 100% vol;

4) voor vruchtendraf-eau-de-vie van 
steenvruchten bedraagt het gehalte aan 
cyaanwaterstof ten hoogste 7 gram per 
hectoliter alcohol van 100% vol;

5) herdistillatie tot het onder 1) genoemde 
alcoholgehalte is toegestaan.

5) herdistillatie tot het onder 1) genoemde 
alcoholgehalte is toegestaan.

b) Het alcoholvolumegehalte van 
vruchtendraf-eau-de-vie bedraagt ten 
minste 37,5% vol.

b) Het alcoholvolumegehalte van
vruchtendraf-eau-de-vie bedraagt ten 
minste 37,5% vol.

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

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

d) Bij de bereiding van vruchtendraf-eau-
de-vie mogen geen andere aroma’s dan 
natuurlijke aromastoffen en 
aromatiserende preparaten zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), 
punt i), en onder c), van Richtlijn 
88/388/EEG worden gebruikt.
e) De verkoopbenaming van dit product is 
"draf-eau-de-vie", voorafgegaan door de 

e) De verkoopbenaming van dit product is 
"draf-eau-de-vie", voorafgegaan door de 
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naam van de betrokken vrucht. Als draf 
van verschillende soorten vruchten is 
gebruikt, luidt de verkoopbenaming 
"vruchtendraf-eau-de-vie".

naam van de betrokken vrucht. Als draf 
van verschillende soorten vruchten is 
gebruikt, luidt de verkoopbenaming 
"vruchtendraf-eau-de-vie".

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 7)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Het actuele verbod op toevoeging van distillaten uit 
landbouwproducten heeft tot nu toe zijn nut bewezen en moet behouden blijven om de 
kwaliteit van de producten te garanderen.

Amendement 20
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 8, Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin 

brandy, letter a)

a) Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin 
brandy is een gedistilleerde drank die is 
verkregen door het product van de 
alcoholische vergisting van een extract van 
krenten van het ras "zwarte van Corinthe"
of rozijnen van het ras "muscaat van 
Málaga" tot minder dan 94,5% vol te 
distilleren op zodanige wijze dat het 
distillatieproduct een aroma en een smaak 
heeft die afkomstig zijn van de gebruikte 
grondstof.

a) Voor de toepassing van deze 
verordening geldt als rozijnen- of krenten-
eau-de-vie of raisin brandy een 
gedistilleerde drank die is verkregen door 
het product van de alcoholische vergisting 
van een extract van krenten van het ras 
"zwarte van Corinthe" of rozijnen van het 
ras "Moscatel of the Alexandria" tot 
minder dan 94,5% vol te distilleren op 
zodanige wijze dat het distillatieproduct 
een aroma en een smaak heeft die 
afkomstig zijn van de gebruikte grondstof.

b) Het alcoholvolumegehalte van rozijnen-
of krenten-eau-de-vie of raisin brandy 
bedraagt ten minste 37,5% vol.

b) Het alcoholvolumegehalte van rozijnen-
of krenten-eau-de-vie of raisin brandy 
bedraagt ten minste 37,5% vol.

c) Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin 
brandy bevat geen toegevoegde 
ethylalcohol uit landbouwproducten.

c) Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin 
brandy bevat geen toegevoegde 
ethylalcohol of enig ander distillaat uit 
landbouwproducten.

d) Bij de bereiding van rozijnen- of 
krenten-eau-de-vie of raisin brandy 
mogen geen andere aroma’s dan 
natuurlijke aromastoffen en 
aromatiserende preparaten zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), 
punt i), en onder c), van Richtlijn 
88/388/EEG worden gebruikt.
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(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 8)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Het actuele verbod op toevoeging van distillaten uit 
landbouwproducten heeft tot nu toe zijn nut bewezen en moet behouden blijven om de 
kwaliteit van de producten te garanderen.

Amendement 21
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 9, Vruchten-eau-de-vie, letter a)

a) Vruchten-eaux-de-vie zijn gedistilleerde 
dranken die:

a) Voor de toepassing van deze 
verordening gelden als vruchten-eaux-de-
vie gedistilleerde dranken die:

1) zijn verkregen door alcoholische 
vergisting en distillatie van vlezige 
vruchten of most van dergelijke vruchten, 
al dan niet met stenen ervan,

1) uitsluitend zijn verkregen door 
alcoholische vergisting en distillatie van 
vlezige vruchten of most van dergelijke 
vruchten, al dan niet met stenen ervan,

2) tot minder dan 86% vol zijn gedistilleerd 
op zodanige wijze dat het distillatieproduct 
een aroma en een smaak heeft die van de 
gedistilleerde vruchten afkomstig zijn,

2) tot minder dan 86% vol zijn gedistilleerd 
op zodanige wijze dat het distillatieproduct 
een aroma en een smaak heeft die van de 
gedistilleerde vruchten afkomstig zijn,

3) een gehalte aan vluchtige stoffen hebben 
dat ten minste 200 gram per hectoliter 
alcohol van 100% vol bedraagt, en

3) een gehalte aan vluchtige stoffen hebben 
dat ten minste 200 gram per hectoliter 
alcohol van 100% vol bedraagt, en

4) in het geval van eaux-de-vie van 
steenvruchten, een gehalte aan 
cyaanwaterstof hebben dat ten hoogste 
10 gram per hectoliter alcohol van 100% 
vol bedraagt.

4) in het geval van eaux-de-vie van 
steenvruchten, een gehalte aan 
cyaanwaterstof hebben dat ten hoogste 
7 gram per hectoliter alcohol van 100% vol 
bedraagt.

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 9)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Aromatiseren of verzoeten van de vruchtendraf moet uitdrukkelijk 
worden uitgesloten. Het actuele verbod op toevoeging van distillaten uit landbouwproducten 
heeft tot nu toe zijn nut bewezen en moet behouden blijven om de kwaliteit van de producten 
te garanderen. Op basis van de praktijk moeten abrikozen en perziken aan de lijst worden 
toegevoegd.

Amendement 22
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Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 9, Vruchten-eau-de-vie, letter b)

b) Vruchten-eaux-de-vie bevatten ten 
hoogste 1 000 gram methylalcohol per 
hectoliter alcohol van 100% vol.

b) Vruchten-eaux-de-vie bevatten ten 
hoogste 1 000 gram methylalcohol per 
hectoliter alcohol van 100% vol.

Het maximumgehalte aan methylalcohol 
bedraagt evenwel:

Voor de volgende vruchten-eaux-de-vie 
bedraagt het maximumgehalte aan 
methylalcohol evenwel:

i) 1 200 gram per hectoliter alcohol van 
100% vol die is verkregen uit de volgende 
vruchten:

i) 1 200 gram per hectoliter alcohol van 
100% vol die is verkregen uit de volgende 
vruchten:

– pruimen (Prunus domestica L.), – pruimen (Prunus domestica L.),
– mirabellen (Prunus domestica L. var. 
syriaca),

– mirabellen (Prunus domestica L. var. 
syriaca),

– kwetsen (Prunus domestica L.), – kwetsen (Prunus domestica L.),

– appelen (Malus domestica Borkh.), – appelen (Malus domestica Borkh.),
– peren (Pyrus communis L.) met 
uitzondering van Williams-peren (Pyrus 
communis Williams),

– peren (Pyrus communis L.) met 
uitzondering van Williams-peren (Pyrus 
communis Williams),

– frambozen (Rubus idaeus L.), – frambozen (Rubus idaeus L.),
– bramen (Rubus fruticosus L.); – bramen (Rubus fruticosus L.),

– perziken (Prunus persica L),
– abrikozen (Prunus armeniaca L);

ii) 1 350 gram per hectoliter alcohol van 
100% vol die is verkregen uit de volgende 
vruchten:

ii) 1 350 gram per hectoliter alcohol van 
100% vol die is verkregen uit de volgende 
vruchten of bessen:

– Williams-peren (Pyrus communis 
Williams),

– Williams-peren (Pyrus communis 
Williams),

– rode en zwarte bessen (Ribes species), – rode en zwarte bessen (Ribes species),

– lijsterbessen (Sorbus aucuparia), – lijsterbessen (Sorbus aucuparia),
– vlierbessen (Sambucus nigra). – vlierbessen (Sambucus nigra),

– kweeperen (Cydonia oblonga).

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 9)

Motivering

Zie motivering bij punt 9, letter a).
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Amendement 23
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 9, Vruchten-eau-de-vie, letter d)

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

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

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 9)

Motivering

Zie motivering bij punt 9, letter a).

Amendement 24
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 9, Vruchten-eau-de-vie, letter e)

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

schrappen

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 9)

Motivering

Zie motivering bij punt 9, letter a).

Amendement 25
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 10, Appelcider-eau-de-vie of cider brandy en 

perencider-eau-de-vie

a) Appelcider-eau-de-vie of cider brandy
en perencider-eau-de-vie zijn gedistilleerde 
dranken die:

a) Voor de toepassing van deze 
verordening gelden als appelcider-eau-de-
vie of cider brandy en perencider-eau-de-
vie gedistilleerde dranken die:

1) uitsluitend zijn verkregen door 
appelcider of perencider tot minder dan 
86% vol te distilleren op zodanige wijze 
dat het distillatieproduct een aroma en een 
smaak heeft die afkomstig zijn van de 
gedistilleerde vruchten,

1) uitsluitend zijn verkregen door 
appelcider of perencider tot minder dan 
86% vol te distilleren op zodanige wijze 
dat het distillatieproduct een aroma en een 
smaak heeft die afkomstig zijn van de 
gedistilleerde vruchten,

2) een gehalte aan vluchtige stoffen hebben 2) een gehalte aan vluchtige stoffen hebben 
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dat ten minste 200 gram per hectoliter 
alcohol van 100% vol bedraagt, en

dat ten minste 200 gram per hectoliter 
alcohol van 100% vol bedraagt, en

3) een gehalte aan methylalcohol hebben 
dat ten hoogste 1.000 gram per hectoliter 
alcohol van 100% vol bedraagt.

3) een gehalte aan methylalcohol hebben 
dat ten hoogste 1.000 gram per hectoliter 
alcohol van 100% vol bedraagt.

b) Het alcoholvolumegehalte van 
appelcider-eau-de-vie of cider brandy en 
perencider-eau-de-vie bedraagt ten minste 
37,5% vol.

b) Het alcoholvolumegehalte van 
appelcider-eau-de-vie of cider brandy en 
perencider-eau-de-vie bedraagt ten minste 
37,5% vol.

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

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

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

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 10)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Het actuele verbod op toevoeging van distillaten uit 
landbouwproducten heeft tot nu toe zijn nut bewezen en moet behouden blijven om de 
kwaliteit van de producten te garanderen.

Amendement 26
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 11, Hefebrand

a) Hefebrand is een gedistilleerde drank die 
is verkregen uit wijnmoer of uit moer van 
vergiste vruchten.

a) Voor de toepassing van deze richtlijn 
geldt als Hefebrand een gedistilleerde 
drank die uitsluitend is verkregen uit 
distillatie van wijnmoer of moer van 
vergiste vruchten.

b) Het alcoholvolumegehalte van 
Hefebrand bedraagt ten minste 38% vol.

b) Het alcoholvolumegehalte van 
Hefebrand bedraagt ten minste 38% vol.

c) Hefebrand bevat geen toegevoegde 
ethylalcohol uit landbouwproducten.

c) Hefebrand bevat geen toegevoegde 
ethylalcohol of enig ander distillaat uit 
landbouwproducten.
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d) Bij de bereiding van Hefebrand mogen 
geen andere aroma’s dan natuurlijke 
aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, 
lid 2, onder b), punt i), en onder c), van 
Richtlijn 88/388/EEG worden gebruikt.
e) In de verkoopbenaming van dit product 
mag de term "Hefebrand" worden 
aangevuld met de naam van de gebruikte 
grondstof.

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

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 11)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Het actuele verbod op toevoeging van distillaten uit 
landbouwproducten heeft tot nu toe zijn nut bewezen en moet behouden blijven om de 
kwaliteit van de producten te garanderen.

Amendement 27
Artikel 1, subparagraaf 2 bis (nieuw), punt 12, Bierbrand of eau de vie de bière

a) Bierbrand of eau de vie de bière is een 
gedistilleerde drank die uitsluitend is 
verkregen door vers bier rechtstreeks tot 
een alcoholvolumegehalte van minder dan 
86% vol te distilleren op zodanige wijze 
dat het verkregen distillaat organoleptische 
kenmerken bezit die te danken zijn aan het 
bier.

a) Voor de toepassing van deze 
verordening geldt als Bierbrand of eau de 
vie de bière een gedistilleerde drank die 
uitsluitend is verkregen door vers bier 
rechtstreeks tot een alcoholvolumegehalte 
van minder dan 86% vol te distilleren op 
zodanige wijze dat het verkregen distillaat 
organoleptische kenmerken bezit die te 
danken zijn aan het bier.

b) Het alcoholvolumegehalte van 
Bierbrand of eau de vie de bière bedraagt 
ten minste 38% vol.

b) Het alcoholvolumegehalte van 
Bierbrand of eau de vie de bière bedraagt 
ten minste 38% vol.

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

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

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

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie A, punt 12)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Het actuele verbod op toevoeging van distillaten uit 
landbouwproducten heeft tot nu toe zijn nut bewezen en moet behouden blijven om de 
kwaliteit van de producten te garanderen.

Amendement 28
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 12 bis, Topinambur (nieuw)

45. Topinambur 12 bis. Topinambur
a) Topinambur is een gedistilleerde drank 
die uitsluitend door vergisting en distillatie 
van knollen van de aardpeer (Helianthus 
tuberosus L.) is verkregen.

a) Voor de toepassing van deze 
verordening geldt als topinambur een 
gedistilleerde drank die uitsluitend door 
vergisting en distillatie van knollen van de 
aardpeer (Helianthus tuberosus L.) is 
verkregen.

b) Het alcoholvolumegehalte van 
topinambur bedraagt ten minste 38% vol.

b. Het alcoholvolumegehalte van 
topinambur bedraagt ten minste 38% vol.

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

c. Topinambur bevat geen toegevoegde 
ethylalcohol of enig ander distillaat uit 
landbouwproducten. 

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 45)

Motivering

Topinambur was fout ingedeeld. Deze drank behoort immers tot de categorie van artikel 1, 
paragraaf 2 bis, de punten 1-12 bis.

Amendement 29
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw)

1. Onverminderd de specifieke regels die 
voor de in artikel 1, paragraaf 2 ter, de 
punten 13 t/m 45 ter (nieuw) genoemde 
producten zijn vastgesteld, geldt dat zij:
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a) mogen zijn verkregen uit welk in 
bijlage I bij het EG-Verdrag genoemd 
landbouwproduct dan ook;
b) toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of toegevoegd 
distillaat (uit landbouwproducten) mogen 
bevatten;
c) natuurlijke of natuuridentieke 
aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, 
lid 2, onder b), punten i) en ii), en onder 
c), van Richtlijn 88/388/EEG mogen 
bevatten;
d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij 
de technische definities en eisen in bijlage 
I bij deze verordening in acht moeten 
worden genomen.

Motivering

De definities van de verschillende gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld en horen dan ook thuis in het beschikkend 
gedeelte van de tekst.

Amendement 30
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 13, Eau-de-vie (voorafgegaan door de naam van de 

vrucht), verkregen door maceratie en distillatie, letter a), punt 2)

2) voor de verkrijging ervan kunnen de 
volgende vruchten worden gebruikt:

2) voor de verkrijging ervan kunnen de 
volgende vruchten worden gebruikt:

– bramen (Rubus fruticosus L.), – bramen (Rubus fruticosus L.),
– aardbeien (Fragaria L.), – aardbeien (Fragaria L.),

– blauwe bosbessen (Vaccinium myrtillus 
L.),

– blauwe bosbessen (Vaccinium myrtillus 
L.),

– frambozen (Rubus idaeus L.), – frambozen (Rubus idaeus L.),
– aalbessen (Ribes vulgare Lam.), – aalbessen (Ribes vulgare Lam.),

– sleepruimen (Prunus spinosa L.), – sleepruimen (Prunus spinosa L.),
– peerlijsterbessen (Sorbus domestica L.), – peerlijsterbessen (Sorbus domestica L.),

– lijsterbes (Sorbus domestica L.), – lijsterbes (Sorbus domestica L.),
– hulstbessen (Ilex cassine L.), – hulstbessen (Ilex cassine L.),
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– elsbessen (Sorbus torminalis L.), – elsbessen (Sorbus torminalis L.),

– meelbes (Sorbus torminalis L.),
– peerlijsterbes (Sorbus domestica L.),

– vlierbessen (Sambucus nigra L.), – vlierbessen (Sambucus nigra L.),

– rozenbottels (Rosa canina L.), – rozenbottels (Rosa canina L.),
– zwarte bessen (Ribes nigrum L.), – zwarte bessen (Ribes nigrum L.),

– bananen (Musa paradisiaca), – bananen (Musa paradisiaca),
– passievruchten (Passiflora edulis), – passievruchten (Passiflora edulis),

– ambarella of kedondong (Spondias 
dulcis),

– ambarella of kedondong (Spondias 
dulcis),

– mombinpruim (Spondias mombin). – mombinpruim (Spondias mombin),
– abrikozen (prunus armeniaca),
– perziken (prunus persica).

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 13)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Het actuele verbod op aromatisering heeft tot nu toe zijn nut 
bewezen en moet behouden blijven om de kwaliteit van de producten te garanderen. Op basis 
van de praktijk moeten abrikozen en perziken aan de lijst worden toegevoegd.

Amendement 31
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 13, Eau-de-vie (voorafgegaan door de naam van de 

vrucht), verkregen door maceratie en distillatie, letter c)

c) De aromatisering van eau-de-vie 
(voorafgegaan door de naam van de 
vrucht), verkregen door maceratie en 
distillatie, mag worden aangevuld met 
aromastoffen en/of aromatiserende 
preparaten die niet afkomstig zijn van de 
gebruikte vrucht. Bij de bereiding van 
eau-de-vie (voorafgegaan door de naam 
van de vrucht), verkregen door maceratie 
en distillatie, mogen geen andere aroma’s 
dan natuurlijke aromastoffen en 
aromatiserende preparaten zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), 
punt i), en onder c), van Richtlijn 
88/388/EEG worden gebruikt. De 

c) Vruchten-eau-de-vie (voorafgegaan 
door de naam van de gebruikte vrucht), 
verkregen door maceratie en distillatie,
mag niet gearomatiseerd worden.



PE 374.473v02-00 26/56 PR\634038NL.doc

NL

kenmerkende smaak en de kleur van de 
drank moeten echter uitsluitend afkomstig 
zijn van de gebruikte vrucht.

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 13)

Motivering

Zie motivering bij punt 13, letter a), punt 2).

Amendement 32
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 14, Geist (voorafgegaan door de naam van de 

vrucht)

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

a) Geist (voorafgegaan door de naam van 
de vrucht) is een gedistilleerde drank die 
wordt verkregen door niet-vergiste bessen, 
vruchten en/of groenten, noten of andere 
plantaardige stoffen, zoals kruiden of 
rozenblaadjes, te macereren in 
ethylalcohol uit landbouwproducten, welke 
maceratie wordt gevolgd door distillatie tot 
minder dan 86% vol.

b) Het alcoholvolumegehalte van geist 
(voorafgegaan door de naam van de 
vrucht) bedraagt ten minste 37,5% vol.

b) Het alcoholvolumegehalte van geist 
(voorafgegaan door de naam van de 
vrucht) bedraagt ten minste 37,5% vol.

c) De aromatisering van geist 
(voorafgegaan door de naam van de 
vrucht) mag worden aangevuld met 
aromastoffen en/of aromatiserende 
preparaten die niet afkomstig zijn van de 
gebruikte vrucht. Bij de bereiding van 
geist (voorafgegaan door de naam van de 
vrucht) mogen geen andere aroma’s dan 
natuurlijke aromastoffen en 
aromatiserende preparaten zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), 
punt i), en onder c), van Richtlijn 
88/388/EEG worden gebruikt. De 
kenmerkende smaak en de kleur van de 
drank moeten echter uitsluitend afkomstig 
zijn van de gebruikte vrucht.

c) Geist (voorafgegaan door de naam van 
de gebruikte vrucht) mag niet 
gearomatiseerd worden.
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(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 14)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Het actuele verbod op aromatisering heeft tot nu toe zijn nut 
bewezen en moet behouden blijven om de kwaliteit van de producten te garanderen. De 
vruchten die bij de bereiding van eau-de-vie worden gebruikt, worden traditioneel ook 
gebruikt voor geist.

Amendement 33
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 16, Gentiaan-eau-de-vie, letter c)

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

c) Gentiaan-eau-de-vie mag niet 
gearomatiseerd worden.

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 16)

Motivering

Door de bescherming van de traditionele productiemethoden wordt de kwaliteit van de 
producten gegarandeerd. Het actuele verbod op aromatisering heeft tot nu toe zijn nut 
bewezen en moet behouden blijven om de kwaliteit van de producten te garanderen. 

Amendement 34
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 17, Met jeneverbessen gearomatiseerde 

gedistilleerde drank

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

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

b) Het alcoholvolumegehalte van met 
jeneverbessen gearomatiseerde 
gedistilleerde drank bedraagt ten minste 
15% vol.

b) Het alcoholvolumegehalte van met 
jeneverbessen gearomatiseerde 
gedistilleerde drank bedraagt ten minste 
30% vol.

c) Als aanvulling mogen andere natuurlijke c) Als aanvulling mogen andere natuurlijke 
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en/of natuuridentieke aromastoffen zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), 
punten i) en ii), van Richtlijn 88/388/EEG 
en/of aromatiserende preparaten zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder c), 
van die richtlijn en/of planten of 
plantendelen met aromatische 
eigenschappen worden gebruikt, maar de 
organoleptische kenmerken van de 
jeneverbes moeten waarneembaar blijven, 
zij het soms in mindere mate.

en/of natuuridentieke aromastoffen zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), 
punten i) en ii), van Richtlijn 88/388/EEG 
en/of aromatiserende preparaten zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder c), 
van die richtlijn en/of planten of 
plantendelen met aromatische 
eigenschappen worden gebruikt, maar de 
organoleptische kenmerken van de 
jeneverbes moeten waarneembaar blijven, 
zij het soms in mindere mate.

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

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

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 17)

Motivering

"Genevere" wordt als verkoopbenaming gebruikt. De term moet bijgevolg ook in de nieuwe 
verordening dezelfde status hebben. 

Amendement 35
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 22, Akvavit of aquavit, letter c)

c) Als aanvulling mogen andere 
aromastoffen worden gebruikt, maar het 
aroma van deze drank moet grotendeels 
afkomstig zijn van distillaten van 
karwijzaad en/of dillezaad (Anethum 
graveolens L.), waarbij het gebruik van 
etherische oliën is verboden.

c) Als aanvulling mogen andere 
aromastoffen worden gebruikt, maar het 
aroma van deze drank moet grotendeels 
afkomstig zijn van distillaten van 
karwijzaad (Carum carvi L.) en/of 
dillezaad (Anethum graveolens L.), waarbij 
het gebruik van etherische oliën is 
verboden.

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 22)

Motivering

De definities van de verschillende gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld en horen dan ook thuis in het beschikkende
gedeelte van de tekst.

Amendement 36
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Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 23, Met anijs gearomatiseerde gedistilleerde drank, 
letter a), inleidende formule

a) Met anijs gearomatiseerde gedistilleerde 
drank is een gedistilleerde drank die is 
verkregen door ethylalcohol uit 
landbouwproducten met natuurlijke 
extracten van steranijs (Illicium verum), 
groene anijs (Pimpinella anisum), venkel 
(Foeniculum vulgare) of welke andere 
plant ook die hetzelfde aromatische 
hoofdbestanddeel bevat, te aromatiseren 
met behulp van een van de volgende 
procédés of een combinatie daarvan:

a) Voor de toepassing van deze 
verordening geldt als met anijs 
gearomatiseerde gedistilleerde drank een 
gedistilleerde drank die is verkregen door 
ethylalcohol uit landbouwproducten met 
natuurlijke extracten van steranijs (Illicium 
verum), groene anijs (Pimpinella anisum), 
venkel (Foeniculum vulgare) of welke 
andere plant ook die hetzelfde aromatische 
hoofdbestanddeel bevat, te aromatiseren 
met behulp van een van de volgende 
procédés of een combinatie daarvan:

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 23)

Motivering

De definities van de verschillende gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld en horen dan ook thuis in het beschikkend 
gedeelte van de tekst.

Amendement 37
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 23, Met anijs gearomatiseerde gedistilleerde drank, 

letter c)

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

schrappen

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 23)

Motivering

Zie motivering bij punt 23, letter a).

Amendement 38
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 24, Pastis, letter c)
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c) Bij de bereiding van pastis mogen geen 
andere aroma’s dan natuurlijke 
aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, 
lid 2, onder b), punt i), en onder c), van 
Richtlijn 88/388/EEG worden gebruikt.

schrappen

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 24)

Motivering

De definities van de verschillende gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld en horen dan ook thuis in het beschikkend 
gedeelte van de tekst.

Amendement 39
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 27, Gedistilleerde anis, letter c)

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

schrappen

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 27)

Motivering

De definities van de verschillende gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld en horen dan ook thuis in het beschikkend 
gedeelte van de tekst.

Amendement 40
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 29, Vodka, letters d) en d bis) (nieuw)

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

d) Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 
2000/13/EG moet in de aanduiding, 
presentatie of etikettering van vodka die 
niet met aardappelen, granen of melasse 
van suikerbieten is vervaardigd, in een 
gezichtsveld als dat waarin de 
verkoopbenaming voorkomt, de 
vermelding "vervaardigd met..." worden 
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letters mogen niet groter zijn dan de helft 
en niet breder dan een derde van de voor 
de verkoopbenaming gebruikte letters.

aangegeven, aangevuld met de grondstof 
die is gebruikt voor de productie van de 
ethylalcohol uit landbouwproducten. De 
etikettering beantwoordt aan Richtlijn 
2000/13/EG. De letters mogen niet kleiner 
zijn dan een tweederde van de voor de 
verkoopbenaming gebruikte letters.

d bis) Indien de uit ethylalcohol verkregen 
vodka vervaardigd is met twee of meer 
landbouwproducten moet hij de benaming 
"vodka blended" dragen, onverminderd 
het bepaalde in artikel 1, paragraaf 2 bis, 
punt 5.

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 29)

Motivering

Vodka op basis van granen, aardappelen en melasse van suikerbieten kan beschouwd worden 
als een traditioneel product. Daarom zou dit product de naam "vodka" moeten dragen, 
zonder verdere specificering. Aangezien de ethylalcohol van vodka echter ook verkregen kan 
worden uit andere landbouwproducten, moet dat product in kwestie worden vermeld voor alle 
duidelijkheid. Tal van speciale vodkasoorten bestaan uit ethylalcohol van verschillende 
landbouwproducten. Om deze vodka te onderscheiden van de zogenaamd traditioneel 
vervaardigde vodka moet duidelijk worden gemaakt dat het om een mengsel gaat.

Amendement 41
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 31, Likeur, letter c) punt 1, tabel, (nieuw)

– Ananas,
– Bramen,
– Bananen.

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 31)

Motivering

Amendement 42
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 31, Likeur, letter d), inleidende formule

d) De volgende samengestelde termen 
mogen in de presentatie van in de 
Gemeenschap geproduceerde likeuren 
worden gebruikt in het geval dat 

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

ethylalcohol uit landbouwproducten is 
gebruikt volgens traditionele 
productiemethoden:

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 31)

Motivering

De definities van de verschillende gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld en horen dan ook thuis in het beschikkend 
gedeelte van de tekst.

Amendement 43
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 32, Crème de (gevolgd door de naam van de 

betrokken vrucht of van de gebruikte grondstof), letters c) en c bis) (nieuw)

c) De in punt 31 vastgestelde regels 
betreffende aromastoffen en 
aromatiserende preparaten in likeuren 
gelden voor dit product.

c) De in artikel 1, paragraaf 2b, punt 31 
vastgestelde regels betreffende 
aromastoffen en aromatiserende preparaten 
in likeuren gelden voor dit product.

c bis) De verkoopbenaming kan worden 
uitgebreid met de term "likeur".

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 32)

Motivering

De definities van de verschillende gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld en horen dan ook thuis in het beschikkend 
gedeelte van de tekst.

Amendement 44
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 33, Crème de cassis, letters c) en c bis) (nieuw)

c) De in punt 31 vastgestelde regels 
betreffende aromastoffen en 
aromatiserende preparaten in likeuren 
gelden voor crème de cassis.

c) De in artikel 1, paragraaf 2 ter, punt 31 
vastgestelde regels betreffende 
aromastoffen en aromatiserende preparaten 
in likeuren gelden voor crème de cassis.

c bis) De verkoopbenaming kan worden 
uitgebreid met de term "likeur".
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(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 33)

Motivering

De definities van de verschillende gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld en horen dan ook thuis in het beschikkend 
gedeelte van de tekst.

Amendement 45
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 34, Guignolet, letters c) en c bis) (nieuw)

c) De in punt 31 vastgestelde regels 
betreffende aromastoffen en 
aromatiserende preparaten in likeuren 
gelden voor guignolet.

c) De in artikel 1, paragraaf 2 ter, punt 31 
vastgestelde regels betreffende 
aromastoffen en aromatiserende preparaten 
in likeuren gelden voor guignolet.

c bis) De verkoopbenaming kan worden 
uitgebreid met de term "likeur".

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 34)

Motivering

De definities van de verschillende gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld en horen dan ook thuis in het beschikkend 
gedeelte van de tekst.

Amendement 46
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 35, Punch au rhum, letters c) en c bis) (nieuw)

c) De in punt 31 vastgestelde regels 
betreffende aromastoffen en 
aromatiserende preparaten in likeuren 
gelden voor punch au rhum.

c) De in artikel 1, paragraaf 2 ter, punt 31 
vastgestelde regels betreffende 
aromastoffen en aromatiserende preparaten 
in likeuren gelden voor punch au rhum.

c bis) De verkoopbenaming kan worden 
uitgebreid met de term "likeur".

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 35)

Motivering

Het toevoegen van de term "likeur" aan de verkoopbenaming is een gebruikelijke procedure. 

Amendement 47
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Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 36, Sloe gin, letters c) en c bis) (nieuw)

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

schrappen

c bis) De verkoopbenaming kan worden 
uitgebreid met de term "likeur".

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 36)

Motivering

Het toevoegen van de term "likeur" aan de verkoopbenaming is een gebruikelijke procedure.

Amendement 48
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 37, Sambuca, letters c) en c bis) (nieuw)

c) De in punt 31 vastgestelde regels 
betreffende aromastoffen en 
aromatiserende preparaten in likeuren 
gelden voor sambuca.

c) De in punt 31 vastgestelde regels 
betreffende aromastoffen en 
aromatiserende preparaten in likeuren 
gelden voor sambuca.

c bis) De verkoopbenaming kan worden 
uitgebreid met de term "likeur".

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 37)

Motivering

Het toevoegen van de term "likeur" aan de verkoopbenaming is een gebruikelijke procedure.

Amendement 49
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 38, Mistrà, letters c) en c bis) (nieuw)

c) De in punt 31 vastgestelde regels 
betreffende aromastoffen en 
aromatiserende preparaten in likeuren 
gelden voor mistrà.

schrappen

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

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 38)

Motivering

Het algemeen principe van een verbod op of een vermindering van het gebruik van 
aromatiserende preparaten moet ook gelden voor mistrà.

Amendement 50
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 39, Maraschino of marrasquino, letters c) en c bis) 

(nieuw)

c) De in punt 31 vastgestelde regels 
betreffende aromastoffen en 
aromatiserende preparaten in likeuren 
gelden voor maraschino of marrasquino.

c) De in artikel 1, subparagraaf 2 ter, punt 
31 vastgestelde regels betreffende 
aromastoffen en aromatiserende preparaten 
in likeuren gelden voor maraschino of 
marrasquino.

c bis) De verkoopbenaming kan worden 
uitgebreid met de term "likeur".

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 39)

Motivering

Het toevoegen van de term "likeur" aan de verkoopbenaming is een gebruikelijke procedure.

Amendement 51
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 40, Nocino, letters c) en c bis) (nieuw)

c) De in punt 31 vastgestelde regels 
betreffende aromastoffen en 
aromatiserende preparaten in likeuren 
gelden voor nocino.

c) De in artikel 1, subparagraaf 2 ter, punt 
31 vastgestelde regels betreffende 
aromastoffen en aromatiserende preparaten 
in likeuren gelden voor nocino.

c bis) De verkoopbenaming kan worden 
uitgebreid met de term "likeur".

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 40)

Motivering

Het toevoegen van de term "likeur" aan de verkoopbenaming is een gebruikelijke procedure.
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Amendement 52
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 41, Eierlikeur of advocaat of avocat of Advokat, 

letter c)

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

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

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 41)

Motivering

Om juridische discussies te vermijden, moet nauwkeurig worden omschreven wat bedoeld 
wordt met hoogwaardig eigeel. Om juridisch coherent te zijn moet de tekst worden afgestemd 
op de bestaande EU-regelingen.

Omwille van de hoogstaande kwaliteit en de traditionele productiemethoden moet het gebruik 
van gedroogde eiproducten verboden worden.

Amendement 53
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 42, Likeur met ei, letter c)

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

schrappen

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 42)

Motivering

De definities van de verschillende gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld en horen dan ook thuis in het beschikkend 
gedeelte van de tekst.

Amendement 54
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 43, Vaekevae gloegi of spritgloegg, letter d)

d) Het gehalte aan wijn of d) Het gehalte aan wijn of 
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wijnbouwproducten mag niet meer dan 
50% bedragen.

wijnbouwproducten mag niet meer dan 
50% van het eindproduct bedragen.

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 43)

Motivering

De definities van de verschillende gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld en horen dan ook thuis in het beschikkend 
gedeelte van de tekst.

Amendement 55
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 44, Berenburg of beerenburg, letter c)

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

schrappen

(Zie amendement 8, bijlage II, categorie B, punt 44)

Motivering

De definities van de verschillende gedistilleerde dranken moeten verder in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden vastgesteld en horen dan ook thuis in het beschikkend 
gedeelte van de tekst.

Amendement 56
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 45 bis (nieuw)

a) Rum-Verschnitt is een gedistilleerde 
drank:
1) die in Duitsland wordt bereid,
2) die is verkregen door vermenging van 
rum en alcohol,
b) Rum-Verschnitt kan bereid worden met 
welk landbouwproduct in de zin van 
bijlage I van het EG-Verdrag en/of 
levensmiddel dan ook;
c) ten minste 5% van de in het 
eindproduct aanwezige alcohol moet  
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afkomstig zijn van rum. 
d) Rum-Verschnitt mag aromastoffen en 
aromatische preparaten overeenkomstig 
Richtlijn 88/388/EEG bevatten.
e) wat de etikettering en de presentatie 
van het product Rum-Verschnitt betreft, 
moet het woord Verschnitt in de 
aanduiding, de presentatie of de 
etikettering in letters van hetzelfde type, 
dezelfde grootte en dezelfde kleur als die 
van, en op dezelfde regel als, het woord 
"Rum" voorkomen, waarbij dit in het 
geval van flessen op het buiketiket moet 
zijn. 
f) Indien dit product buiten de Duitse 
markt wordt verkocht, moet de 
alcoholische samenstelling ervan op het 
etiket zijn vermeld.

(Zie amendement 8)

Motivering

"Rum-Verschnitt" moet een specifieke verkoopbenaming blijven. In de huidige verordening 
wordt "Rum-Verschnitt" als verkoopbenaming erkend. Dat niet doen, zou indruisen tegen 
Verordening (EG)nr. 1576/89.

Amendement 57
Artikel 1, subparagraaf 2 ter (nieuw), punt 45 ter (nieuw)

a) Slivovice is een gedistilleerde drank:
1) die in de Republiek Tsjechië wordt 
bereid,
2) die is verkregen door aan 
pruimendistillaat vóór de laatste distillatie 
ten hoogste 30 volumeprocenten 
ethylalcohol uit landbouwproducten toe te 
voegen. 
b) Dit product moet als "gedistilleerde 
drank" of "gedistilleerd" worden 
aangeduid en daarbij mag op het 
buiketiket in hetzelfde gezichtsveld ook de 
benaming slivovice worden gebruikt.
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c) Slivovice mag aromastoffen en 
aromatische preparaten overeenkomstig 
Richtlijn 88/388/EEG bevatten.
d) Indien deze Tsjechische slivovice in de 
Gemeenschap in de handel wordt 
gebracht, moet de alcoholische 
samenstelling ervan op het etiket zijn 
vermeld. 

(Zie amendement 8)

Motivering

"Slivovice" moet een specifieke verkoopbenaming blijven. In de huidige verordening wordt 
"Rum-Verschnitt" als verkoopbenaming erkend. Dat niet doen, zou indruisen tegen 
Verordening (EG)nr. 1576/89.

Amendement 58
Artikel 2, subparagraaf 1

Bij de bereiding van gedistilleerde dranken 
en van alle bestanddelen daarvan mag geen 
andere ethylalcohol dan ethylalcohol uit 
landbouwproducten worden gebruikt.

Bij de bereiding van gedistilleerde dranken 
en van alle bestanddelen daarvan mag geen 
andere ethylalcohol dan ethylalcohol uit 
landbouwproducten worden gebruikt, die 
bovendien verkregen is overeenkomstig 
bijlage I van het EG-Verdrag.

Motivering

De beperking dat alleen ethylalcohol uit landbouwproducten mag worden gebruikt volstaat 
niet. De precisering is nodig om te vermijden dat bijvoorbeeld bieralcohol wordt gebruikt. 

Amendement 59
Artikel 2, subparagraaf 2

Ethylalcohol waarmee bij de bereiding van 
gedistilleerde dranken gebruikte 
kleurstoffen, aroma’s of andere toegestane 
additieven worden verdund of opgelost, 
moet ethylalcohol uit landbouwproducten 
zijn.

Ethylalcohol waarmee bij de bereiding van 
gedistilleerde dranken gebruikte 
kleurstoffen, aroma’s of andere toegestane 
additieven worden verdund of opgelost, 
moet verkregen zijn uit 
landbouwgrondstoffen in de zin van 
bijlage I van het EG-Verdrag. 
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Motivering

De beperking dat alleen ethylalcohol uit landbouwproducten mag worden gebruikt volstaat 
niet. De precisering is nodig om te vermijden dat bijvoorbeeld bieralcohol wordt gebruikt.

Amendement 60
Artikel 2, subparagraaf 3

Onverminderd de beperkingen die voor 
specifieke producten zijn vastgesteld in 
bijlage II bij deze verordening, moet de 
gebruikte ethylalcohol zijn verkregen uit 
in bijlage I bij het Verdrag genoemde 
landbouwproducten.

Onverminderd de beperkingen die voor 
specifieke producten zijn vastgesteld in 
artikel 1, de leden 2 bis en 2 ter van deze 
verordening, moet de gebruikte 
ethylalcohol uit landbouwproducten 
beantwoorden aan de criteria van 
bijlage I bij het Verdrag.

Motivering

De beperking dat alleen ethylalcohol uit landbouwproducten mag worden gebruikt volstaat 
niet. Het uitdrukkelijke verbod is nodig om van meet af aan misbruiken te vermijden.

Amendement 61
Artikel 2, subparagraaf 3 bis (nieuw)

Alcoholische dranken bevatten geen 
ethylalcohol van synthetische oorsprong.

Motivering

De beperking dat alleen ethylalcohol uit landbouwproducten mag worden gebruikt volstaat 
niet. Het uitdrukkelijke verbod is nodig om van meet af aan misbruiken te vermijden.

Amendement 62
Artikel 3

Categorieën gedistilleerde dranken schrappen
De gedistilleerde dranken worden 
ingedeeld in de volgende categorieën:
a) "spiritualiën": de in bijlage II tot 
categorie A gerekende producten;
b) "specifieke gedistilleerde dranken": de 
in bijlage II tot categorie B gerekende 
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producten;
c) "andere gedistilleerde dranken": de in 
bijlage II tot categorie C gerekende
producten.

Motivering

Het basisbeginsel van de verordening is te zorgen voor een hoge kwaliteit van alle
gedistilleerde dranken. In het voorstel worden alleen" de zuiverste producten" in categorie 1 
opgenomen. Dit suggereert dat de andere categorieën minderwaardige producten omvatten, 
hetgeen niet aanvaardbaar is.

Amendement 63
Artikel 4

Algemene regels betreffende de 
categorieën gedistilleerde dranken

schrappen

1. Onverminderd de specifieke regels die 
voor elk van de in bijlage II tot 
categorie A gerekende producten zijn 
vastgesteld, geldt dat "spiritualiën":
a) moeten zijn bereid door alcoholische 
vergisting en distillatie van uitsluitend de 
in de definities in bijlage II bepaalde 
grondstoffen;
b) geen toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of toegevoegd 
distillaat (uit landbouwproducten) mogen 
bevatten;
c) geen andere aroma’s mogen bevatten 
dan natuurlijke aromastoffen en 
aromatiserende preparaten zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), 
punt i), en onder c), van Richtlijn 
88/388/EEG;
d) uitsluitend mogen worden verzoet om 
het product op smaak af te maken, 
waarbij de technische definities en eisen 
in bijlage I bij deze verordening in acht 
moeten worden genomen en rekening 
moet worden gehouden met de specifieke 
wetgeving van de lidstaten.
2. Onverminderd de specifieke regels die 
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voor elk van de in bijlage II tot 
categorie B gerekende producten zijn 
vastgesteld, geldt dat "specifieke 
gedistilleerde dranken":
a) mogen zijn verkregen uit welk in 
bijlage I bij het Verdrag genoemd 
landbouwproduct dan ook;
b) toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of toegevoegd 
distillaat (uit landbouwproducten) mogen 
bevatten;
c) natuurlijke of natuuridentieke 
aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, 
lid 2, onder b), punten i) en ii), en 
onder c), van Richtlijn 88/388/EEG 
mogen bevatten;
d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij 
de technische definities en eisen in 
bijlage I bij deze verordening in acht 
moeten worden genomen.
3. Onverminderd de specifieke regels die 
voor de in bijlage II tot categorie C 
gerekende producten zijn vastgesteld, 
geldt dat "andere gedistilleerde dranken":
a) mogen zijn verkregen uit welk in 
bijlage I bij het Verdrag genoemd 
landbouwproduct en/of welk voor 
menselijke consumptie bestemd 
levensmiddel dan ook;
b) toegevoegde ethylalcohol uit 
landbouwproducten of toegevoegd 
distillaat (uit landbouwproducten) mogen 
bevatten;
c) aromastoffen en aromatiserende 
preparaten zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 88/388/EEG mogen bevatten;
d) mogen worden verzoet om de specifieke 
productkenmerken te verkrijgen, waarbij 
de technische definities en eisen in 
bijlage I bij deze verordening in acht 
moeten worden genomen.
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Motivering

Aangezien bijlage II in artikel 1 wordt opgenomen, moet omwille van de juridische 
duidelijkheid ook artikel 4 in artikel 1 worden opgenomen.

Amendement 64
Artikel 5

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

Met het oog op een op kwaliteit gericht 
beleid mogen de lidstaten voor de 
productie, de aanduiding, de etikettering, 
de verpakking en de presentatie van op hun 
eigen grondgebied geproduceerde 
gedistilleerde dranken regels vaststellen die 
strenger zijn dan of een aanvulling vormen 
op de bepalingen in artikel 1, de leden 2 
bis en 2 ter, voorzover die regels 
verenigbaar zijn met het 
Gemeenschapsrecht.

Motivering

De algemene mogelijkheid die de lidstaten geboden wordt om wettelijke bepalingen voor 
gedistilleerde dranken uit te vaardigen, moet in het belang van een goed functionerende 
interne markt beperkt worden tot kwaliteitsaspecten.

Amendement 65
Artikel 7, lid 1

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

a) Een gedistilleerde drank die voldoet aan 
de in artikel 1, de leden 2 bis en 2 ter 
vastgestelde specificaties, draagt de 
verkoopbenaming die in die specificaties 
aan dat product is toegekend.

Motivering

Redactionele wijziging als gevolg van de opname van bijlage II in artikel 1.

Amendement 66
Artikel 7, lid 2

2. Een gedistilleerde drank die voldoet aan 
de in bijlage II vastgestelde specificaties 

b) Een gedistilleerde drank die niet voldoet 
aan de specificaties van de in artikel 1, de 
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voor een product van categorie C, draagt 
de verkoopbenaming "gedistilleerde drank"
of "gedistilleerd". Deze verkoopbenaming 
mag niet worden vervolledigd, aangevuld 
of gewijzigd.

leden 2 bis en 2 ter genoemde producten, 
mag de aldaar vermelde 
verkoopbenamingen niet dragen. Hij moet 
in dat geval de verkoopbenaming 
"gedistilleerde drank" of "alcoholische 
drank" dragen. Onverminderd het 
bepaalde in artikel 5 mag deze 
verkoopbenaming niet worden 
vervolledigd, aangevuld of gewijzigd.

Motivering

Aangezien de voorgestelde indeling in categorieën van de hand wordt gewezen, moet 
hetzelfde gebeuren met de verkoopbenaming. De status quo verdient aanbeveling.

De wijziging in lid 2 is louter ter verduidelijking. 

Amendement 67
Artikel 7, lid 3

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

3. Indien een gedistilleerde drank voldoet 
aan de definities van meer dan één 
specifiek type van gedistilleerde drank, 
moet hij worden verkocht onder een of 
meer van de benamingen die in artikel 1, 
de leden 2 bis en 2 ter voor die specifieke 
typen van gedistilleerde drank zijn 
vermeld.

Motivering

Redactionele wijziging als gevolg van de opname van bijlage II in artikel 1.

Amendement 68
Artikel 7, lid 4

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

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

Redactionele wijziging die voortvloeit uit de onderbrenging van bijlage II in artikel 1.

Amendement 69
Artikel 7, lid 8

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

8. De in artikel 1, de leden 2 bis en 2 ter
vermelde benamingen mogen worden 
opgenomen in een lijst van ingrediënten 
indien zij worden gebruikt in 
overeenstemming met 
Richtlijn 2000/13/EG.

Motivering

Omdat alle overige verwijzingen naar Richtlijn 2000/13/EG rechtstreeks betrekking hebben 
op de richtlijn en niet op de nationale omzettingsmaatregelen, moet omwille van de 
coherentie en het begrip ook hier voor de rechtstreekse verwijzing worden gekozen.

Amendement 70
Artikel 8, lid 1

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

1. Het gebruik van de verkoopbenaming 
overeenkomstig artikel 1, de leden 2 bis en 
2 ter of van een in bijlage III vermelde 
geografische aanduiding of een zinspeling 
erop in een samengestelde benaming is 
alleen geoorloofd als de alcohol voor 
100% afkomstig is van de gedistilleerde 
drank waarnaar wordt verwezen in de 
samengestelde benaming.

Het gebruik van dergelijke samengestelde 
termen dient eveneens verboden te zijn 
indien een gedistilleerde drank met water 
is verdund zodat het alcoholpercentage 
onder het minimumpercentage van de 
definitie voor deze gedistilleerde drank 
ligt.

Motivering

Voor het mengen van gedistilleerde dranken is een bijzondere regeling nodig. Met het oog op 
innovatie moet het gebruik van bekende benamingen ook bij mengsels mogelijk zijn. Om wille 
van de consumentenbescherming moet een hoge kwaliteitsnorm worden gewaarborgd. De 
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verwijzing naar verdunning met water houdt verband met de jongste jurisprudentie.

Amendement 71
Artikel 8, lid 3

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

3. In afwijking van lid 1 mogen, om 
rekening te houden met traditionele 
productiemethoden, de in punt 31, onder 
d), van artikel 1, subparagraaf 2 bis, punt 
31 vermelde samengestelde termen onder 
de in die laatstgenoemde bepaling 
vastgestelde voorwaarden worden gebruikt 
in de presentatie van in de Gemeenschap 
geproduceerde likeuren.

Motivering

Redactionele wijziging die voortvloeit uit de onderbrenging van bijlage II in artikel 1.

Amendement 72
Artikel 9, lid 1, inleidende formule

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

1. Op een in het oog vallende plaats op het 
etiket wordt duidelijk en zichtbaar de 
verkoopbenaming "gedistilleerde drank" of 
"gedistilleerd" aangebracht indien een in 
artikel 1, subparagraaf 2 bis gerekende 
gedistilleerde drank is vermengd met:

Motivering

Redactionele wijziging die voortvloeit uit de onderbrenging van bijlage II in artikel 1.

Amendement 73
Artikel 9, lid 1, alinea 2

Deze verkoopbenaming mag niet worden 
vervolledigd, aangevuld of gewijzigd.

Deze verkoopbenaming mag niet worden 
vervangen, aangevuld of gewijzigd.

Motivering

Redactionele wijziging die voortvloeit uit de onderbrenging van bijlage II in artikel 1.
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Amendement 74
Artikel 9, lid 2

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

schrappen

Motivering

Redactionele wijziging die voortvloeit uit de onderbrenging van bijlage II in artikel 1.

Amendement 75
Artikel 9, lid 3

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

3. Onverminderd Richtlijn 2000/13/EG, 
mag een in artikel 1, de leden 2 bis en 2 
ter vermelde term slechts in de aanduiding, 
de presentatie of de etikettering van een 
door vermenging verkregen product zoals 
bedoeld in lid 1 voorkomen, indien die 
term geen deel uitmaakt van de 
verkoopbenaming, maar slechts is 
opgenomen in een in hetzelfde 
gezichtsveld staande lijst van alle 
alcoholhoudende bestanddelen van het 
door vermenging verkregen product, welke 
lijst wordt voorafgegaan door de tekst 
"door vermenging verkregen gedistilleerd"
of "melange van gedistilleerd".

Motivering

Redactionele wijziging die voortvloeit uit de onderbrenging van bijlage II in artikel 1.

Amendement 76
Artikel 12, lid 2

2. De in bijlage II cursief vermelde termen 
en de in bijlage III opgenomen 
geografische aanduidingen worden op het 
etiket niet vertaald.

2. De in artikel 1, de leden 2 bis en 2 ter 
cursief vermelde termen en de in bijlage III 
opgenomen geografische aanduidingen 
worden noch op het etiket, noch bij de 
presentatie vertaald.
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Motivering

Redactionele wijziging die voortvloeit uit de onderbrenging van bijlage II in artikel 1.

Amendement 77
Artikel 13, lid 3

3. Benamingen die een soortnaam zijn 
geworden, kunnen niet in bijlage III
worden geregistreerd.

3. Indien een geografische aanduiding 
een soortnaam wordt, verliest zij de status 
van geografische aanduiding en wordt zij 
geschrapt in bijlage III.

In bijlage III opgenomen geografische 
aanduidingen kunnen geen soortnaam 
worden.

In bijlage III opgenomen geografische 
aanduidingen kunnen geen soortnaam 
worden.

Onder een benaming die een soortnaam is 
geworden, wordt verstaan de benaming van 
een gedistilleerde drank die weliswaar 
verband houdt met de plaats of regio waar 
dit product oorspronkelijk werd 
geproduceerd of in de handel werd 
gebracht, maar die de gangbare naam van 
een product is geworden.

Onder een benaming die een soortnaam is 
geworden, wordt verstaan de benaming van 
een gedistilleerde drank die weliswaar 
verband houdt met de plaats of regio waar 
deze gedistilleerde drank oorspronkelijk 
werd geproduceerd of in de handel werd 
gebracht, maar die de gangbare naam van 
een gedistilleerde drank in de 
Gemeenschap is geworden.

Motivering

Redactionele wijziging die voortvloeit uit de onderbrenging van bijlage II in artikel 1. 
Bovendien is de term gedistilleerde drank nauwkeuriger dan product.

Amendement 78
Artikel 14, lid 1, inleidende formule en letter a)

1. Onverminderd artikel 8, worden de in 
bijlage III opgenomen geografische 
aanduidingen beschermd tegen welke 
vormen ook van de hierna genoemde 
praktijken:

1. Geografische aanduidingen worden 
beschermd tegen welke vormen ook van de 
hierna genoemde praktijken:

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

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

de reputatie van de geregistreerde 
geografische aanduiding te profiteren;

Motivering

Redactionele wijziging die voortvloeit uit de onderbrenging van bijlage II in artikel 1.

Amendement 79
Artikel 15, lid 1, alinea 2

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

Een geografische aanduiding in de 
Gemeenschap moet worden aangemeld 
door de lidstaat waarin een gedistilleerde 
drank wordt geproduceerd.

Een geografische aanduiding in een derde 
land moet rechtstreeks bij de Commissie 
worden aangemeld of door de bevoegde 
autoriteiten van het derde land. In de 
aanmelding moet worden aangetoond dat 
de aanduiding in het land van oorsprong 
beschermd is. 

Motivering

De formaliteiten  bij de aanmelding van geografische aanduidingen moeten duidelijk in de 
wetstekst worden vastgelegd.

Amendement 80
Artikel 15, lid 2, letter b)

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

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

Motivering

Microbiologische kenmerken zijn niet van belang voor de beschrijving van een gedistilleerde 
drank.
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Amendement 81
Artikel 15, lid 3

3. Het besluit tot opneming van de 
geografische aanduiding in bijlage III 
wordt genomen volgens de in artikel 19, 
lid 2, bedoelde procedure met 
inachtneming van de eventueel 
overeenkomstig lid 1 van het onderhavige 
artikel aangetekende bezwaren.

3. Het besluit tot opneming van de 
geografische aanduiding in bijlage III 
wordt door de Commissie genomen 
volgens de in artikel 19, lid 2, bedoelde 
procedure met inachtneming van de 
eventueel overeenkomstig lid 5 van het 
onderhavige artikel aangetekende 
bezwaren.

Motivering

Redactionele wijziging die voortvloeit uit de onderbrenging van bijlage II in artikel 1.

Amendement 82
Artikel 15, lid 5

5. Geschillen over de registratie van een 
bepaalde geografische aanduiding worden 
formeel aan de Commissie voorgelegd. 
Dergelijke geschillen worden geregeld 
volgens de in artikel 19, lid 2, bedoelde 
procedure op basis van de bepalingen van 
dit hoofdstuk en de traditionele rechten.

5. Binnen zes maanden na de publicatie 
kan iedere natuurlijke of rechtspersoon 
die een legitiem belang heeft wegens niet-
nakoming van de in deze Verordening 
vastgestelde bepalingen bezwaar 
aantekenen tegen  de geplande registratie 
van de geografische aanduiding in bijlage 
III. Het bezwaar moet met redenen 
omkleed zijn.

Motivering

De termijn waarbinnen bezwaar aangetekend kan worden tegen de registratie van 
geografische aanduidingen moet worden verlengd tot zes maanden na de publicatie.

Amendement 83
Artikel 15, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Indien de Commissie van mening is 
dat aan de voorwaarden voor een 
geografische aanduiding niet langer 
wordt voldaan, wordt de procedure 
overeenkomstig artikel 19, lid 2 bis 
ingeleid.
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Motivering

De mogelijkheid moet bestaan om volgens een passende pocedure registraties van 
traditionele producten te beëindigen.

Amendement 84
Artikel 16

Voor elke geografische aanduiding die bij 
de inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening is beschermd op grond van 
Verordening (EG) nr. 1576/89, wordt 
binnen zeven jaar te rekenen vanaf de 
datum van inwerkingtreding van de 
onderhavige verordening een technisch 
dossier ingediend bij de Commissie.

De op grond van Verordening (EG) 
nr. 1576/89 beschermde geografische 
aanduidingen blijven van kracht. Er is 
geen nieuwe aanvraag of onderzoek 
nodig. De lidstaten moeten onderzoeken 
of de tot dusverre beschermde 
geografische aanduidingen 
overeenkomstig Verordening (EG) 
1576/89 voldoen aan de in artikel 13, lid 3 
gestelde voorwaarden.

Het technische dossier wordt, na door de 
Commissie te zijn onderzocht, 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie, reeks C.

Indien de bestaande geografische 
aanduidingen niet in overeenstemming 
zijn met de onderhavige verordening, 
moet de gedistilleerde drank uit bijlage III 
worden geschrapt of moet er 
overeenkomstig artikel 15 een 
registratieprocedure worden gestart.

Indien niet binnen zeven jaar te rekenen 
vanaf de inwerkingtreding van de 
onderhavige verordening een technisch 
dossier is bekendgemaakt, wordt de 
geografische aanduiding niet langer 
beschermd.

Motivering

De volgens de huidige verordening geldende geografische aanduidingen moeten van kracht 
blijven. Een hernieuwde registratie zou neerkomen op onnodige bureaucratie. Er valt niet in 
te zien welke meerwaarde hernieuwde aanmelding zou kunnen hebben. Zie ook de 
mogelijkheden van artikel 15, lid 6.

Amendement 85
Artikel 17, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De Commissie dient er, in overleg 
met de lidstaten, voor te zorgen dat deze 
verordening uniform wordt toegepast en 



PE 374.473v02-00 52/56 PR\634038NL.doc

NL

zo nodig maatregelen overeenkomstig de 
procedure  krachtens artikel 19, lid 2 bis 
te treffen.

Amendement 86
Artikel 18

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

schrappen

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 87
Artikel 19, lid 1

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

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Regelgevend Comité voor gedistilleerde 
dranken, hierna "het comité" genoemd.

Amendement 88
Artikel 19, lid 2, alinea 1

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

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

Amendement 89
Artikel 19, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, zijn de artikelen 5 bis en 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, als 
geamendeerd bij Besluit 2006/512/EG.
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Amendement 90
Artikel 20

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

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

Amendement 91
Artikel 21

De uitvoeringsbepalingen voor deze 
verordening worden vastgesteld volgens de 
in artikel 19, lid 2, bedoelde procedure.

De uitvoeringsbepalingen voor deze 
verordening, andere dan die van algemene 
aard die bedoeld zijn om niet-essentiële 
elementen ervan te amenderen in het 
kader van Besluit 2006/512/EG, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde procedure.

Amendement 92
Artikel 22, alinea 1 bis (nieuw)

Gedistilleerde dranken die niet voldoen 
aan de eisen van deze verordening maar 
in overeenstemming met Verordening 
(EEG) nr. 1576/89 zijn geproduceerd, 
mogen nog gedurende een 
overgangsperiode van drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
de markt worden gebracht.

Motivering

Ter vermijding van schrijnende gevallen.

Amendement 93
Artikel 23

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

Verordeningen (EEG) nrs. 1576/89 en 
(EEG) 1014/90 worden ingetrokken.
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Motivering

De onderhavige verordening vervangt beide bestaande verordeningen.

Amendement 94
Bijlage I, punt 1, Verzoeting, letter g) 

g) zoetstoffen zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 94/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1.
____________
1 PB L 237 van 10.9.1994, blz. 3.

g) overeenkomstig artikel 19 van deze 
verordening wordt de maximale 
hoeveelheid van de onder a) tot en met f) 
voor op smaak afmaken opgevoerde 
producten vastgelegd.

Motivering

De toevoeging van zoetstoffen moet op het etiket worden vermeld om de consument beter te 
informeren. Bovendien zijn maatregelen nodig om de toevoeging van suiker te beperken. 
Compensatie van slechte kwaliteit door versterkte verzoeting moet worden vermeden.

Amendement 95
Bijlage I, punt 1, Verzoeting, letter g bis) (nieuw) 

g bis) de toegevoegde verzoeting moet op 
het etiket worden vermeld door het 
product dat voor de verzoeting is gebruikt 
kenbaar te maken. 

Motivering

Zie amendement op punt 1, letter g).

Amendement 96
Bijlage I, punt 4, Toevoeging van water, alinea 1

Bij de bereiding van gedistilleerde dranken 
mag water, dat eventueel gedistilleerd of 
gedemineraliseerd is, worden toegevoegd 
op voorwaarde dat de kwaliteit van het 
water in overeenstemming is met de ter 
uitvoering van Richtlijn 80/777/EEG van 
de Raad en Richtlijn 80/778/EEG van de 
Raad1 vastgestelde nationale bepalingen en 
dat het toegevoegde water de aard van het 

Bij de bereiding van gedistilleerde dranken 
mag water, dat eventueel gedistilleerd of 
gedemineraliseerd is, worden toegevoegd 
op voorwaarde dat de kwaliteit van het 
water in overeenstemming is met de ter 
uitvoering van Richtlijn 80/777/EEG van 
de Raad en Richtlijn 98/83/EEG van de 
Raad2 vastgestelde nationale bepalingen en 
dat het toegevoegde water de aard van het 
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product niet verandert.
___________
1 PB L 229 van 30.8.1980, blz. 11.

product niet verandert.
_____________
1 PB L 229 van 30.8.1980, blz. 11.

Motivering

Zie amendement op punt 1, letter g).

Amendement 97
Bijlage I, punt 16 bis (nieuw)

16 bis. Indicatoren voor de authenticiteit 
Gedistilleerde dranken mogen sporen van 
authenticiteitsindicatoren bevatten, indien 
het daarbij om stoffen gaat die 
oorspronkelijk in het product voorkomen.

Motivering

Om vervalsingen en ongeoorloofde namaak te voorkomen moet het mogelijk zijn indicatoren 
te gebruiken.

Amendement 98
Bijlage III, categorie A, punt 2, tabel, geografische aanduiding, row 2

Irish whisky schrappen

Amendement 99
Bijlage III, categorie A, punt 3

Voorstel van de Commissie

3. Gedistilleerde 
drank van granen 
(in de Duitse versie 
staat hier 
Getreidebrand)

Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Luxemburg

Korn / Kornbrand Oostenrijk, Duitsland
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Amendement van het Parlement

3. Gedistilleerde 
drank van granen

Getreidebrand, Eau-de-vie de seigle de marque 
nationale luxembourgeoise

Luxemburg

Korn / Kornbrand uit Oostenrijk Oostenrijk
Korn / Kornbrand uit Duitsland Duitsland

Motivering

Korn en Kornbrand behoren tot de gedistilleerde dranken van granen en zouden ook in deze 
productcategorie moeten worden opgevoerd. Korn voldoet traditioneel aan de 
distillatievoorwaarden van een gedistilleerde drank van granen en zou derhalve niet onder de 
categorie Getreidebrand moeten worden opgevoerd. [motivering niet van toepassing op de 
Nederlandse versie]

Amendement 100
Bijlage III, categorie A, punt 5, titel

5. Brandy 5. Brandy/Weinbrand

Amendement 101
Bijlage III, categorie A, punt 14 (nieuw)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist

Motivering

Het product Schwarzwälder Himbeergeist is een geografische aanduiding en zou ook in 
bijlage III moeten worden opgenomen.


