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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definitioner, 
beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker
(KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0125)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0440/2005),

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet 
för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Beaktandemening 1

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

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

Motivering

I förslaget till förordning betonas jordbruksprodukternas betydelse. Denna betydelse måste 
beaktas genom en dubbel rättslig grund även i den nya förordningen. Dessutom grundade den 
hittillsvarande förordningen sig på en dubbel rättslig grund (inre marknaden och jordbruk).

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
Skäl 1

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

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

Motivering

Att beakta traditionella tillverkningsmetoder är en grundläggande del i den nya förordningen 
och måste nämnas i skälen. Dessutom ersätter den nya förordningen båda de gällande 
förordningarna.

Ändringsförslag 3
Skäl 2

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

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

konsumentinformation. Tekniska 
innovationer bör också beaktas i de fall de 
leder till högre kvalitet.

Motivering

I förslaget till förordning betonas jordbruksprodukternas betydelse. Denna betydelse måste 
beaktas även i den nya förordningen. Dessutom grundade den hittillsvarande förordningen 
sig på en dubbel rättslig grund (inre marknaden och jordbruk).

Ändringsförslag 4
Skäl 3

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

(3) Lagstiftningen på detta område bör 
omfatta väl definierade kriterier för 
framställning och märkning av dessa 
drycker.

Motivering

Förordningens huvudtanke är att behålla samtliga spritdryckers höga kvalitet. Den 
föreslagna klassificeringen inför i kategori 1 ”den renaste formen”. Denna klassificering 
antyder att de övriga två kategorierna är av lägre kvalitet och bör därför avvisas.

Ändringsförslag 5
Skäl 7

(7) För att få hög kvalitet och mångfald 
inom sektorn bör medlemsstaterna ha en 
möjlighet att införa regler som är strängare 
än eller som kompletterar reglerna i den 
här förordningen i fråga om produktion, 
beskrivning, presentation och märkning av 
spritdrycker som framställs i det egna 
landet.

(7) För att få hög kvalitet och mångfald 
inom sektorn bör medlemsstaterna ha en 
möjlighet att införa regler som är strängare 
än eller som kompletterar reglerna i den 
här förordningen i fråga om produktion, 
beskrivning, presentation och märkning av 
spritdrycker som framställs i det egna 
landet, under förutsättning att de strävar 
efter en viss kvalitetsstrategi, är förenliga 
med gemenskapsrätten och avser 
spritdrycker med geografisk 
ursprungsbeteckning.

Motivering

Om det vore möjligt att fritt införa strängare regler skulle det stå i strid med förordningens 
grundprincip nämligen harmonisering av lagstiftningen, som framgår av den rättsliga 
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grunden artikel 95 i EG-fördraget.

Ändringsförslag 6
Skäl 12

(12) De åtgärder som behövs för att
genomföra den här förordningen bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter.

(12) De åtgärder som behövs för att 
genomföra den här förordningen bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 som ändrats genom 
rådets beslut 2006/516/EG av den 
17 juli 2006 om de förfaranden som skall 
tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter.

Motivering

Nya bestämmelser om kommittéförfarandena antogs den 17 juli 2006 och måste beaktas.

Ändringsförslag 7
Artikel 1, led c

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

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

Motivering

Definitionen på spritdrycker skall inte bara gälla denna förordning utan generellt samtliga 
livsmedel. Dessutom skulle de föreslagna högsta 80 procenten utesluta ett stort antal 
spritdrycker (exempelvis whiskey och rom).

Ändringsförslag 8
Bilaga II

(Översättarens anmärkning: Hela bilaga II 
skall flyttas in under artikel 1, men 
ändringsförslagen som följer berör endast 
de delar av dessa ändringsförslag som på 
något sätt ändras.)

Bilaga II Bilaga II skall föras in i artikel 1 under 
följande punkter:

Kategori A: Spritdrycker Artikel 1, stycke 1a, punkterna 1-12a
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Kategori B: Särskilda spritdrycker Artikel 1, stycke 1b, punkterna 13-45b
Kategori C: Övriga spritdrycker

Motivering

Bilaga II skall föras till artikel 1. Beslut om definitionerna på de olika spritdryckerna måste 
fortsätta att fattas enligt medbeslutandeförfarandet och hör därför till den normativa delen.

Ändringsförslag 9
Artikel 1, stycke 1a (nytt)

KATEGORIER AV SPRITDRYCKER
Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i 
artikel 1 stycke 1a, punkterna 1-13 skall 
följande gälla för kategorin spritdrycker:
a) de skall uteslutande vara framställda 
genom alkoholjäsning och destillering av 
råvaror enligt definitionerna i 
artikel 1, stycke 1a, punkterna 1-13.
b) de får inte innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).
c) de får inte innehålla aromämnen.
d) de får endast sötas för att runda av den 
slutliga smaken, i enlighet med de 
tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I till den här förordningen, med 
beaktande av lagstiftningen i respektive 
medlemsstat.

Motivering

Beslut om definitionerna på de olika spritdryckerna måste fortsätta att fattas enligt 
medbeslutandeförfarandet och hör därför till den normativa delen.

Ändringsförslag 10
Bilaga II, kategori A, punkt 1

Artikel 1, stycke 1a, punkt 1 (ny)
1. Rom 1. För denna förordnings syften gäller 

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

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

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

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

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

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

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller något annat 
jordbruksdestillat får inte tillsättas.

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

d) Rom får inte smaksättas.

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

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

(Se ändringsförslag 7, Bilaga II, kategori A, punkt 1)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Därför skall en 
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generell tillåtelse att tillsätta etylalkohol eller aromämnen avvisas, oberoende av om 
smaksättningen sker med naturliga eller med naturidentiska aromämnen. Det gällande 
förbudet mot tillsats av jordbruksdestillat har visat sig fungera väl och bör behållas, för att en 
första klassens produkt skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 11
Bilaga II, kategori A, stycke 1a, punkt 2, led a, inledningen

Artikel 1, stycke 1a, punkt 2, led a, 
inledningen

a) En spritdryck a) För denna förordnings syften gäller
whisky eller whiskey som en spritdryck 

(Se ändringsförslag 7, Bilaga II, kategori A, punkt 1)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Därför skall en 
generell tillåtelse att tillsätta etylalkohol eller att tillämpa den nya metoden med avrundning 
avvisas i detta sammanhang. Det gällande förbudet mot tillsats av jordbruksdestillat har visat 
sig fungera väl och bör behållas, för att en första klassens produkt skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 12
Bilaga II, kategori A, punkt 2, led c och d

Artikel 1, stycke 1a, punkt 2, led c och d

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller något annat 
jordbruksdestillat får inte tillsättas.

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

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

(Se ändringsförslag 7, Bilaga II, kategori A, punkt 2)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Därför skall en 
generell tillåtelse att tillsätta etylalkohol eller att tillämpa den nya metoden med avrundning 
avvisas i detta sammanhang. Det gällande förbudet mot tillsats av jordbruksdestillat har visat 
sig fungera väl och bör behållas, för att en första klassens produkt skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 13
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Bilaga II, kategori A, stycke 1a, punkt 3

Artikel 1, stycke 1a, punkt 3

För denna förordnings syften gäller 
sädessprit som

a) En spritdryck som framställts genom 
destillering av jäst mäsk från spannmål och 
som har de organoleptiska egenskaper som 
härrör från de råvaror som använts.

a) En spritdryck som framställts genom 
destillering av jäst mäsk från hela korn av 
spannmål och som har de organoleptiska 
egenskaper som härrör från de råvaror som 
använts.

b) Alkoholhalten skall vara lägst 35 % vol. b) Med undantag för korn skall
alkoholhalten vara lägst 35 % vol.

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller annat 
jordbruksdestillat får inte tillsättas.

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

utgår

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

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

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 3)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Genom begränsningen 
till destillation av jäst mäsk från hela korn av spannmål skall användning av spannmåls- och 
stärkelserester förhindras. Om man höjde alkoholhalten till 35 procent skulle kunderna bli 
besvikna. Smaken skulle bli en helt annan. Det gällande förbudet mot tillsats av 
jordbruksdestillat har visat sig fungera väl och bör behållas, för att en första klassens 
produkt skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 14
Bilaga II, kategori A, punkt 4
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Artikel 1, stycke 1a, punkt 4
4. Vinsprit 4. Vinsprit

a) En spritdryck a) För denna förordnings syften gäller 
vinsprit som en spritdryck 

1. som framställts genom destillering till en 
alkoholhalt som är lägre än 86 % vol. av 
vin eller av vin som är uppspritat för 
destillering, eller genom omdestillering av 
ett vindestillat till en alkoholhalt som är 
lägre än 86 % vol.,

1. som framställts uteslutande genom 
destillering till en alkoholhalt som är lägre 
än 86 % vol. av vin eller av vin som är 
uppspritat för destillering, eller genom 
omdestillering av ett vindestillat till en 
alkoholhalt som är lägre än 86 % vol.,

2. som har en halt av flyktiga ämnen på 
minst 125 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.),

2. som har en halt av flyktiga ämnen på 
minst 125 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.),

3. som har en metanolhalt på högst 
200 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.),

3. som har en metanolhalt på högst 
200 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.),

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

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

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller annat destillat
får inte tillsättas.

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

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 4)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Det gällande förbudet 
mot tillsats av jordbruksdestillat har visat sig fungera väl och bör behållas, för att en första 
klassens produkt skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 15
Bilaga II, kategori A, punkt 5, led a, inledningen

Artikel 1, stycke 1a, punkt 5, led a, 
inledningen

a) En spritdryck a) För denna förordnings syften gäller 
brandy eller weinbrand som en spritdryck
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(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 5)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Det hör till de 
traditionella metoderna för dessa produkter att de smaksätts. Typen av aromämne och hur det 
tillverkas är dock noga begränsade.
Det gällande förbudet mot tillsats av jordbruksdestillat har visat sig fungera väl och bör 
behållas, för att en första klassens produkt skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 16
Bilaga II, kategori A, punkt 5, led c och d

Artikel 1, stycke 1 a, punkt 5, led c och d

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller annat
jordbruksdestillat får inte tillsättas.

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

d) För att avrunda doft- och 
smakegenskaper får endast användas: 
extrakt som framställts

- genom lagring av vindestillat på ekträ 
eller spån,
- genom lagring av vindestillat på torkade 
plommon, gröna (omogna) valnötter, även 
torkade, eller torkade mandelskal (även 
rostade).

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 5)

Motivering
Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Det hör till de 
traditionella metoderna för dessa produkter att de smaksätts. Typen av aromämne och hur det 
tillverkas är dock noga begränsade.
Det gällande förbudet mot tillsats av jordbruksdestillat har visat sig fungera väl och bör 

behållas, för att en första klassens produkt skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 17
Bilaga II, kategori A, punkt 6, led a, inledningen

Artikel 1, stycke 1a, punkt 6, led a, 
inledningen
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a) En spritdryck a) För denna förordnings syften gäller 
druvsprit eller sprit av druvrester som en 
spritdryck

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 6)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Det gällande förbudet 
mot tillsats av jordbruksdestillat har visat sig fungera väl och bör behållas, för att en första 
klassens produkt skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 18
Bilaga II, kategori A, punkt 6, led c och d

Artikel 1, stycke 1a, punkt 6, led c och d

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller annat 
jordbruksdestillat får inte tillsättas sprit av 
fruktrester.

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

utgår

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 6)

Motivering

Se motiveringen till punkt 6, led a.

Ändringsförslag 19
Bilaga II, kategori A, punkt 7

Artikel 1, stycke 1a, punkt 7 
a) En spritdryck a) För denna förordnings syften gäller 

sprit av fruktrester som en spritdryck
1) som uteslutande framställts genom att 
andra fruktrester än druvrester jästs och 
destillerats till en alkoholhalt som är lägre 
än 86 % vol.,

1) som uteslutande framställts genom att 
andra fruktrester än druvrester jästs och 
destillerats till en alkoholhalt som är lägre 
än 86 % vol.,

2) som har en halt av flyktiga ämnen på 
lägst 200 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.),

2) som har en halt av flyktiga ämnen på 
lägst 200 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.),
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3) som har en metanolhalt på högst 
1 500 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.),

3) som har en metanolhalt på högst 
1 500 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.),

4) som, i fråga om stenfruktsprit, har en 
cyanvätesyrahalt på högst 10 gram per 
hektoliter alkohol (100 % vol.),

4) som, i fråga om stenfruktsprit, har en 
cyanvätesyrahalt på högst 10 gram per 
hektoliter alkohol (100 % vol.),

5) som får omdestilleras, under 
förutsättning att alkoholhalten inte ändras.

5) som får omdestilleras, under 
förutsättning att alkoholhalten inte ändras.

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

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

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller annat 
jordbruksdestillat får inte tillsättas.

d) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.
e) Det namn under vilket drycken säljs 
skall vara namnet på frukten, följt av ”sprit 
av fruktrester”. Om rester av flera olika 
frukter använts skall försäljningsnamnet 
vara ”sprit av fruktrester”.

e) Det namn under vilket drycken säljs 
skall vara namnet på frukten, följt av ”sprit 
av fruktrester”. Om rester av flera olika 
frukter använts skall försäljningsnamnet 
vara ”sprit av fruktrester”.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 7)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Det gällande förbudet 
mot tillsats av jordbruksdestillat har visat sig fungera väl och bör behållas, för att en första 
klassens produkt skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 20
Bilaga II, kategori A, punkt 8

Artikel 1, stycke 1a, punkt 8
a) En spritdryck som framställts genom 
destillering av den produkt som erhållits 
genom alkoholjäsning av extrakt av 
torkade druvor av sorterna ”Corinth Black” 
eller ”Malaga muscat”, och som har 
destillerats till en alkoholhalt som är lägre 
än 94,5 % vol. så att destillatet fått en arom 
och smak som härrör från de råvaror som 
använts.

a) För denna förordnings syften gäller 
russinsprit eller russinbrandy som en 
spritdryck som framställts genom 
destillering av den produkt som erhållits 
genom alkoholjäsning av extrakt av 
torkade druvor av sorterna ”Corinth Black” 
eller ”Moscatel of the Alexandria”, och 
som har destillerats till en alkoholhalt som 
är lägre än 94,5 % vol. så att destillatet fått 
en arom och smak som härrör från de 
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råvaror som använts.
b) Alkoholhalten skall vara lägst 
37,5 % vol.

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

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller annat 
jordbruksdestillat får inte tillsättas.

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

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 8 )

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Det gällande förbudet 
mot tillsats av jordbruksdestillat har visat sig fungera väl och bör behållas, för att en 
första klassens produkt skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 21
Bilaga II, kategori A, punkt 9, led a

Artikel 1, led 1a, punkt 9, led a
a) En spritdryck a) För denna förordnings syften gäller 

fruktsprit som en spritdryck

1) som framställts genom alkoholjäsning 
och destillering av frukter med fruktkött 
eller saft av sådana frukter, med eller utan
kärnor,

1) som framställts uteslutande genom 
alkoholjäsning och destillering av frukter 
med fruktkött eller saft av sådana frukter, 
med eller utan kärnor,

2) som destillerats till en alkoholhalt som 
är lägre än 86 % vol. så att destillatet fått 
en arom och smak som härrör från de 
frukter som destillerats,

2) som destillerats till en alkoholhalt som 
är lägre än 86 % vol. så att destillatet fått 
en arom och smak som härrör från de 
frukter som destillerats,

3) som har en halt av flyktiga ämnen på 
minst 200 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.),

3) som har en halt av flyktiga ämnen på 
minst 200 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.),

4) som, i fråga om stenfruktsprit, har en 
cyanvätesyrahalt på högst 10 gram per 
hektoliter alkohol (100 % vol.).

4) som, i fråga om stenfruktsprit, har en 
cyanvätesyrahalt på högst 1 gram per 
hektoliter alkohol (100 % vol.).
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(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 9)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Smaksättning eller 
sötning av mäsken av frukt skall uttryckligen förbjudas. Det gällande förbudet mot tillsats av 
jordbruksdestillat har visat sig fungera väl och bör behållas, för att en första klassens 
produkt skall kunna garanteras. Att införa aprikoser och persikor har resulterat av de 
praktiska erfarenheterna.

Ändringsförslag 22
Bilaga II, kategori A, punkt 9, led b

Artikel 1, stycke 1a, punkt 9, led b
b) Metanolhalten får vara högst 1 000 gram 
per hektoliter alkohol (100 % vol.).

b) Metanolhalten får vara högst 1 000 gram 
per hektoliter alkohol (100 % vol.).

Metanolhalten får emellertid vara högst Metanolhalten för följande typer av 
fruktsprit får emellertid vara högst

i) 1 200 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.) som erhållits från följande 
frukter eller bär:

i) 1 200 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.) som erhållits från följande 
frukter eller bär:

- plommon (Prunus domestica L.), - plommon (Prunus domestica L.),
- mirabell (Prunus domestica L. var. 
syriaca),

- mirabell (Prunus domestica L. var. 
syriaca),

- quetsch (Prunus domestica L.), - quetsch (Prunus domestica L.),

- äpple (Malus domestica Borkh.), - äpple (Malus domestica Borkh.),
- päron (Pyrus communis L.), dock ej 
Williamspäron (Pyrus communis 
Williams),

- päron (Pyrus communis L.), dock ej 
Williamspäron (Pyrus communis 
Williams),

- hallon (Rubus idaeus L.), - hallon (Rubus idaeus L.),
- björnbär (Rubus fruticosus L.); - björnbär (Rubus fruticosus L.);

- persika (Prunus persica L)
- aprikos (Prunus armeniaca L)

ii) 1 350 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.) som erhållits från följande 
frukter eller bär, eller frukter eller bär av 
följande arter:

ii) 1 350 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.) som erhållits från följande 
frukter eller bär, eller frukter eller bär av 
följande arter:

- Williamspäron (Pyrus communis 
Williams),

- Williamspäron (Pyrus communis 
Williams),

- röda eller svarta vinbär (Ribes spp.), - röda eller svarta vinbär (Ribes spp.),
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- rönn (Sorbus aucuparia), - rönn (Sorbus aucuparia),
- fläder (Sambucus nigra). - fläder (Sambucus nigra).

- kvitten (Cydonia oblonga)

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 10)

Motivering

Se motiveringen till punkt 9, led a.

Ändringsförslag 23
Bilaga II, kategori A, punkt 9, led d

Artikel 1, led 1a, punkt 9, led d
d) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. d) Jordbruksalkohol eller annat 

jordbruksdestillat får inte tillsättas.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 9)

Motivering

Se motivering till punkt 9, led a.

Ändringsförslag 24
Bilaga II, kategori A, punkt 9, led e

Artikel 1, stycke 1a, punkt 9, led e
e) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

utgår

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 9)

Motivering

Se motiveringen till punkt 9, led a.

Ändringsförslag 25
Bilaga II, kategori A, punkt 10

Artikel 1, stycke 1a, punkt 10
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a) En spritdryck a) För denna förordnings syften gäller 
cidersprit, ciderbrandy eller päronsprit 
som en spritdryck

1) som uteslutande framställts genom att 
cider eller päronvin destillerats till en 
alkoholhalt som är lägre än 86 % vol. så att 
destillatet fått en arom och smak som 
härrör från de frukter som använts,

1) som uteslutande framställts genom att 
cider eller päronvin destillerats till en 
alkoholhalt som är lägre än 86 % vol. så att 
destillatet fått en arom och smak som 
härrör från de frukter som använts,

2) som har en halt av flyktiga ämnen på 
minst 200 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.),

2) som har en halt av flyktiga ämnen på 
minst 200 gram per hektoliter alkohol
(100 % vol.),

3) som har en metanolhalt på högst 
1 000 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.).

3) som har en metanolhalt på högst 
1 000 gram per hektoliter alkohol 
(100 % vol.).

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

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

c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller annat 
jordbruksdestillat får inte tillsättas.

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

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 10)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Det gällande förbudet 
mot tillsats av jordbruksdestillat har visat sig fungera väl och bör behållas, för att en första 
klassens produkt skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 26
Bilaga II, kategori A, punkt 11

Artikel 1, punkt 1a, punkt 11

a) En spritdryck som framställts av 
jäsningsrester av vin eller av jäst frukt.

a) För denna förordnings syften gäller 
hefebrand som en spritdryck som 
uteslutande framställts genom destillering
av jäsningsrester av vin eller av jäst frukt.

b) Alkoholhalten skall vara lägst 38 % vol. b) Alkoholhalten skall vara lägst 38 % vol.

c) Jordbruksalkohol år inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller annat 
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jordbruksdestillat får inte tillsättas.

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

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

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

(Se ändringsförslag, bilaga II, kategori A, punkt 11)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Det gällande förbudet 
mot tillsats av jordbruksdestillat har visat sig fungera väl och bör behållas, för att en första 
klassens produkt skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 27
Bilaga II, kategori A, punkt 12

Artikel 1, stycke 1a, punkt 12
a) En spritdryck som uteslutande 
framställts genom direkt destillering av 
färskt öl till en alkoholhalt på lägre än 
86 % så att destillatet fått organoleptiska 
egenskaper som härrör från öl.

a) För denna förordnings syften gäller 
bierbrand eller eau de vie de bière som en 
spritdryck som uteslutande framställts 
genom direkt destillering av färskt öl till en 
alkoholhalt på lägre än 86 % så att 
destillatet fått organoleptiska egenskaper 
som härrör från öl.

b) Alkoholhalten skall vara lägst 38 % vol. b) Alkoholhalten skall vara lägst 38 % vol.
c) Jordbruksalkohol får inte tillsättas. c) Jordbruksalkohol eller annat 

jordbruksdestillat får inte tillsättas.

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

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori A, punkt 12)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Det gällande förbudet 
mot tillsats av jordbruksdestillat har visat sig fungera väl och bör behållas, för att en första 
klassens produkt skall kunna garanteras.
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Ändringsförslag 28
Bilaga II, kategori A, punkt 12a (ny)

Artikel 1, stycke 1a, punkt 12a 
45. Topinambur 12a. Topinambur
a) En spritdryck som uteslutande 
framställts genom jäsning av 
jordärtskockor (Helianthus tuberosus L.).

a) För denna förordnings syfte gäller 
topinambur som en spritdryck som 
uteslutande framställts genom jäsning av 
jordärtskockor (Helianthus tuberosus L.).

b) Alkoholhalten skall vara lägst 38 % vol. b) Alkoholhalten skall vara lägst 38 % vol.

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

c) Jordbruksalkohol eller annat 
jordbruksdestillat får inte tillsättas 
topinambur.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 45)

Motivering

Topinamur har klassificerats fel. Det hör till spritdrycksgruppen enligt artikel 1, stycke 1a, 
punkterna 1 - 12a. 

Ändringsförslag 29
Artikel 1, stycke 1b (nytt)

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
särskilda reglerna för produkter i 
artikel 1, stycke 1b, punkterna 13 -
45b(ny) gäller följande:
a) de får framställas av sådana 
jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till EG-fördraget.
b) de får innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).
c) de får innehålla naturliga eller 
naturidentiska aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och ii) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG.
d) de får sötas för att få de egenskaper 
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som är typiska för produkten i fråga, i 
enlighet med de tekniska definitionerna 
och kraven i bilaga I till den här 
förordningen.

Motivering

Beslut om definitionerna på de olika spritdryckerna måste fortsätta att fattas enligt 
medbeslutandeförfarandet och hör därför till den normativa delen.

Ändringsförslag 30
Bilaga II, kategori B, punkt 13, led a, punkt 2

Artikel 1, stycke 1b, punkt 13, led a, 
punkt 2

2) som framställts av följande frukter eller
bär, eller frukter eller bär av följande arter:

2) som framställts av följande frukter eller 
bär, eller frukter eller bär av följande arter:

- björnbär (Rubus fruticosus L.), - björnbär (Rubus fruticosus L.),
- jordgubbar (Fragaria L.), - jordgubbar (Fragaria L.),

- blåbär (Vaccinium myrtillus L.), - blåbär (Vaccinium myrtillus L.),
- hallon (Rubus idaeus L.), - hallon (Rubus idaeus L.),

- röda vinbär (Ribes vulgare Lam.), - röda vinbär (Ribes vulgare Lam.),
- plommon (Prunus domestica L.), - plommon (Prunus domestica L.),

- äppelrönn (Sorbus domestica L.), - äppelrönn (Sorbus domestica L.),
- rönn (Sorbus domestica L.), - rönn (Sorbus domestica L.),

- järnek (Ilex cassine L.), - järnek (Ilex cassine L.),
- tyskoxel (Sorbus turminalis L.), - tyskoxel (Sorbus turminalis L.),

- tyskoxel (Sorbus torminalis L.),
- äppelrönn (Sorbus domestica L.),

- fläder (Sambucus nigra). - fläder (Sambucus nigra).
- stenros (Rosa canina L.), - stenros (Rosa canina L.),

- svarta vinbär (Ribes nigrum L.). - svarta vinbär (Ribes nigrum L.).
- banan (Musa paradisiaca), - banan (Musa paradisiaca),

- passionsfrukt (Passiflora edulis), - passionsfrukt (Passiflora edulis),
- sött balsamplommon (Spondias dulcis), - sött balsamplommon (Spondias dulcis),

- gult balsamplommon (Spondias mombin). - gult balsamplommon (Spondias mombin).

- aprikos (Prunus armeniaca)
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- persika (Prunus Persica)

(Se ändringsförslag 7 , bilaga II, kategori B, punkt 13)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Det gällande förbudet 
mot smaksättning har visat sig fungera väl och bör behållas, för att en första klassens produkt 
skall kunna garanteras. Införande av aprikoser eller persikor beror på de traditioner som 
funnits.

Ändringsförslag 31
Bilaga II, kategori B, punkt 13, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 13, led c
c) För smaksättning får andra 
aromämnen och/eller arompreparat än 
sådana som kommer från den använda 
frukten användas. Endast naturliga 
aromämnen och arompreparat enligt 
definitionerna i artikel 1.2 b i) och 
artikel 1.2 c i direktiv 88/388/EEG får 
användas. Dryckens karakteristiska smak 
och färg skall emellertid uteslutande 
härröra från den frukt som använts.

c) Fruktsprit (föregånget av namnet på 
den använda frukten) får inte smaksättas.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 13)

Motivering

Se motiveringen till punkt 13, led a, punkt 2.

Ändringsförslag 32
Bilaga II, kategori B, punkt 14

Artikel 1, stycke 1b, punkt 14
a) En spritdryck som framställts genom att 
ojästa bär, t.ex. hallon, björnbär eller 
blåbär, fått macerera i jordbruksalkohol, 
följt av destillering.

a) Geist (tillsammans med namnet på 
frukten) är en spritdryck som framställts 
genom att ojästa bär, frukt och/eller 
grönsaker, nötter eller andra växtämnen 
som örter eller rosenblad, fått macerera i 
jordbruksalkohol, följt av destillering upp 
till högst 86 % vol..

b) Alkoholhalten skall vara lägst b) Alkoholhalten skall vara lägst 
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37,5 % vol. 37,5 % vol.
c) För smaksättning får andra 
aromämnen eller arompreparat än 
sådana som kommer från den amvända 
frukten användas. Endast naturliga 
aromämnen och arompreparat enligt 
definitionerna i artikel 1.2 b i) och 
artikel 1.2 c i direktiv 88/388/EEG får 
användas. Dryckens karakteristiska smak 
och färg skall emellertid uteslutande 
härröra från den frukt som använts.

c) Geist (tillsammans med namnet på 
frukten) får inte smaksättas.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 14)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Det gällande förbudet 
mot smaksättning har visat sig fungera väl och bör behållas, för att en första klassens produkt 
skall kunna garanteras. De frukter som använts för att framställa brännvin används 
traditionellt också för att framställa geist.

Ändringsförslag 33
Bilaga II, kategori B, punkt 16, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 16, led c
c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

c) Gentianasprit får inte smaksättas.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 16)

Motivering

Genom att skydda traditionella metoder skyddas produkternas kvalitet. Det gällande förbudet 
mot smaksättning har visat sig fungera väl och bör behållas, för att en första klassens produkt 
skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 34
Bilaga II, kategori A, punkt 17

Artikel 1, stycke 1b, punkt 17
a) Brännvin som har framställts genom att 
jordbruksalkohol och/eller sädessprit 

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

och/eller sädesdestillat smaksatts med 
enbär (Juniperus communis och/eller 
Juniperus oxicedris).

b) Alkoholhalten skall vara lägst 15 % vol. b) Alkoholhalten skall vara lägst 15 % vol.

c) Andra naturliga eller naturidentiska 
aromämnen enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och 1.2 b ii) i 
direktiv 88/388/EEG och/eller 
arompreparat enligt definitionen i 
artikel 1.2 c i det direktivet, och/eller 
aromatiska växter eller delar av aromatiska 
växter, får dessutom användas, men de 
organoleptiska egenskaperna för enbär 
skall kunna urskiljas, även om de ibland är 
försvagade.

c) Andra naturliga eller naturidentiska 
aromämnen enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och 1.2 b ii) i 
direktiv 88/388/EEG och/eller 
arompreparat enligt definitionen i 
artikel 1.2 c i det direktivet, och/eller 
aromatiska växter eller delar av aromatiska 
växter, får dessutom användas, men de 
organoleptiska egenskaperna för enbär 
skall kunna urskiljas, även om de ibland är 
försvagade.

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

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

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 17)

Motivering

Genevere har använts hittills som produktnamn och bör också få denna status i den nya 
lagstiftningen.

Ändringsförslag 35
Bilaga II, kategori B, punkt 22, led c

Artikel 1, stycke 1a, punkt 22, led c
c) Andra aromämnen får också användas, 
men smaken skall till stor del härröra från 
destillat av kummin och/eller dillfrön 
(Anethum graveolens L.); eteriska oljor får 
inte användas.

c) Andra aromämnen får också användas, 
men smaken skall till stor del härröra från 
destillat av kummin (Carum carvi L.)
och/eller dillfrön (Anethum graveolens L.); 
eteriska oljor får inte användas.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 22)

Motivering

Beslut om definitionerna på de olika spritdryckerna måste fortsätta att fattas enligt 
medbeslutandeförfarandet och hör därför till den normativa delen.

Ändringsförslag 36



PR\634038SV.doc 27/53 PE 374.473v02-00

SV

Bilaga II, kategori B, punkt 23, led a, inledningen

Artikel 1, stycke 1b, punkt 23, led a, 
inledningen

a) En spritdryck som framställts genom att 
jordbruksalkohol smaksatts med naturliga 
extrakt av stjärnanis (Illicium verum), anis 
(Pimpinella anisum), fänkål 
(Foeniculum vulgare) eller andra växter 
som innehåller samma aromatiska 
huvudbeståndsdelar, samt enligt en av 
följande metoder eller en kombination av 
dessa:

a) För denna förordnings syften gäller 
aniskryddat brännvin som en spritdryck 
som framställts genom att jordbruksalkohol 
smaksatts med naturliga extrakt av 
stjärnanis (Illicium verum), anis 
(Pimpinella anisum), fänkål 
(Foeniculum vulgare) eller andra växter 
som innehåller samma aromatiska 
huvudbeståndsdelar, samt enligt en av 
följande metoder eller en kombination av 
dessa:

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 23)

Motivering

Beslut om definitionerna på de olika spritdryckerna måste fortsätta att fattas enligt 
medbeslutandeförfarandet och hör därför till den normativa delen.

Ändringsförslag 37
Bilaga II, kategori B, punkt 23, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 23, led c

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

utgår

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 23)

Motivering

Se motiveringen till punkt 23, led a.

Ändringsförslag 38
Bilaga II, kategori B, punkt 24, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 24, led c
c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 

utgår
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direktiv 88/388/EEG får användas.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 24 )

Motivering

Beslut om definitionerna på de olika spritdryckerna måste fortsätta att fattas enligt 
medbeslutandeförfarandet och hör därför till den normativa delen.

Ändringsförslag 39
Bilaga II, kategori B, punkt 27, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 27, led c
c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

utgår

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 27)

Motivering

Beslut om definitionerna på de olika spritdryckerna måste fortsätta att fattas enligt 
medbeslutandeförfarandet och hör därför till den normativa delen.

Ändringsförslag 40
Bilaga II, kategori B, punkt 29, led d

Artikel 1, stycke 1b, punkt 29, led d
d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall de råvaror som 
använts för att framställa 
jordbruksalkoholen anges i beskrivningen, 
presentationen eller märkningen, i samma
synfält som försäljningsnamnet. 
Bokstävernas storlek får inte vara mindre 
än en tredjedel och inte större än hälften av 
den storlek som används för 
försäljningsnamnet.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG skall vid 
beskrivningen, presentationen och
märkningen av vodka som inte framställts 
av potatis, spannmål eller melass av 
sockerbeta i ett synfält som 
försäljningsnamnet anteckningen 
”framställd av ...”, kompletterad med 
ursprungsprodukten som använts för att 
framställa jordbruksalkoholen, tillfogas.
Märkningen skall genomföras enligt 
direktiv 2000/13/EG. Bokstävernas storlek 
får inte vara mindre än två tredjedelar och 
inte större än hälften av den storlek som 
används för försäljningsnamnet.
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da) Om spritdrycken vodka består av 
etylalkohol som framställts av två eller 
fler jordbruksprodukter skall den märkas
”Wodka blended” utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 1, stycke 1a, 
punkt 5.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 29)

Motivering

Vodka av spannmål, potatis och melass av sockerbetor kan betecknas som traditionellt 
framställd produkt. Därför bör denna produkt kallas för vodka utan ytterligare beteckningar. 
Eftersom etylalkohol av vodka även kan framställas av andra jordbruksprodukter måste en 
uppgift om jordbruksprodukten anges för att man skall kunna göra bättre åtskillnad. Många 
speciella vodkasorter består av alkohol av olika jordbruksprodukter. På grund av 
differentiering mellan de s.k. traditionellt framställda vodkasorterna måste en blandning 
kännetecknas.

Ändringsförslag 41
Bilaga II, kategori B, punkt 31, punkt 1

Artikel 1, stycke 1b, punkt 31, punkt 1
1) Fruktlikörer: 1) Fruktlikörer:

- svarta vinbär, - svarta vinbär,
- körsbär, - körsbär,

- hallon, - hallon,
- mullbär, - mullbär,

- blåbär, - blåbär,
- citrusfrukter, - citrusfrukter,

- hjortron, - hjortron,
- åkerbär, - åkerbär,

- tranbär, - tranbär,
- lingon, - lingon,

- havtorn. - havtorn.

- ananas
- björnbär
- banan
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( Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 31)

Motivering

Beslut om definitionerna på de olika spritdryckerna måste fortsätta att fattas enligt 
medbeslutandeförfarandet och hör därför till den normativa delen.

Ändringsförslag 42
Bilaga II, kategori, B, punkt 31, led d, inledningen

Artikel 1, stycke 1b, punkt 31, led d, 
inledningen

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

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

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 31)

Motivering

Beslut om definitionerna på de olika spritdryckerna måste fortsätta att fattas enligt 
medbeslutandeförfarandet och hör därför till den normativa delen.

Ändringsförslag 43
Bilaga II, kategori B, punkt 32, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 32, led c
c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i punkt 31.

c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i artikel 1.1b, 
punkt 31.

ca) Försäljningsnamnet får kompletteras 
med beteckningen ”likör”.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 32)

Motivering

Beslut om definitionerna på de olika spritdryckerna måste fortsätta att fattas enligt 
medbeslutandeförfarandet och hör därför till den normativa delen.

Ändringsförslag 44
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Bilaga II, kategori B, punkt 33, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 33, led c
c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i punkt 31.

c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i artikel 1, 
stycke 1b, punkt 31.

ca) Försäljningsnamnet får kompletteras 
med beteckningen ”likör”.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 33)

Motivering

Beslut om definitionerna på de olika spritdryckerna måste fortsätta att fattas enligt 
medbeslutandeförfarandet och hör därför till den normativa delen.

Ändringsförslag 45
Bilaga II, kategori B, punkt 34, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 34, led c
c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i punkt 31.

c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i artikel 1, 
stycke 1b, punkt 31.

ca) Försäljningsnamnet får kompletteras 
med beteckningen ”likör”.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 34)

Motivering

Beslut om definitionerna på de olika spritdryckerna måste fortsätta att fattas enligt 
medbeslutandeförfarandet och hör därför till den normativa delen.

Ändringsförslag 46
Bilaga II, kategori B, punkt 35, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 35, led c
c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i punkt 31.

c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i artikel 1, 
stycke 1b, punkt 31.

ca) Försäljningsnamnet får kompletteras 
med beteckningen ”likör”.
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(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 35)

Motivering

Beslut om definitionerna på de olika spritdryckerna måste fortsätta att fattas enligt 
medbeslutandeförfarandet och hör därför till den normativa delen.

Ändringsförslag 47
Bilaga II, kategori B, punkt 36, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 36, led c
c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

c) Försäljningsnamnet får kompletteras 
med beteckningen ”likör”.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 36)

Motivering

Tillsatsen av likör är en metod som varit vanlig hittills.

Ändringsförslag 48
Bilaga II, kategori B, punkt 37, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 37, led c
c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i punkt 31.

c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i artikel 1, 
stycke 1b, punkt 31.

ca) Försäljningsnamnet får kompletteras 
med beteckningen ”likör”.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 37)

Motivering

Tillsatsen av likör är en metod som varit vanlig hittills.

Ändringsförslag 49
Bilaga II, kategori B, punkt 38, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 38, led c
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c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i punkt 31.

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

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 38)

Motivering

Den allmänna principen att det är förbjudet att smaksätta eller att smaksättning skall 
minimeras bör även gälla spritdrycken mistrà.

Ändringsförslag 50
Bilaga II, kategori B, punkt 39, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 39, led c
c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i punkt 31.

c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i artikel 1, 
stycke 1b, punkt 31.

ca) Försäljningsnamnet får kompletteras 
med beteckningen ”likör”.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 39)

Motivering

Tillsatsen av likör är en metod som varit vanlig hittills.

Ändringsförslag 51
Bilaga II, kategori B, punkt 40, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 40, led c
c) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i punkt 31.

c ) Aromämnen och arompreparat får 
användas enligt reglerna i artikel 1, 
stycke 1b, punkt 31.

ca) Försäljningsnamnet får kompletteras 
med beteckningen ”likör”.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt )

Motivering

Tillsatsen av likör är en metod som varit vanlig hittills.



PE 374.473v02-00 34/53 PR\634038SV.doc

SV

Ändringsförslag 52
Bilaga II, kategori B, punkt 41, led c

Artikel 1, led 1b, punkt 41, led c
c) Endast naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG får användas.

c) Vid framställning av ägglikör eller 
advocaat eller avocat eller Advokat får 
torkade äggprodukter inte användas.

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 41)

Motivering

För att undvika rättslig osäkerhet måste det definieras exakt vad som avses med 
kvalitetsäggula. För att åstadkomma rättslig samstämdhet följer man här befintliga 
EU-regler.

För kvalitetsprodukter måste det i enlighet med det traditionella framställningssättet vara 
förbjudet att använda torkade äggprodukter.

Ändringsförslag 53
Bilaga II, kategori B, punkt 42, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 42, led c

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

utgår

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 42)

Motivering

Definitionerna av de enskilda spritdryckerna måste även i fortsättningen fastställas inom 
ramen för medbeslutandeförfarandet och hör därför hemma i lagtexten.

Ändringsförslag 54
Bilaga II, kategori B, punkt 43, led d

Artikel 1, stycke 1b, punkt 43, led d
d) Halten av vin eller vinprodukter får vara 
högst 50 %.

d) Halten av vin eller vinprodukter får vara 
högst 50 % i slutprodukten.
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(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 43)

Motivering

Definitionerna av de enskilda spritdryckerna måste även i fortsättningen fastställas inom 
ramen för medbeslutandeförfarandet och hör därför hemma i lagtexten.

Ändringsförslag 55
Bilaga II, kategori B, punkt 44, led c

Artikel 1, stycke 1b, punkt 44, led c

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

utgår

(Se ändringsförslag 7, bilaga II, kategori B, punkt 44)

Motivering

Definitionerna av de enskilda spritdryckerna måste även i fortsättningen fastställas inom 
ramen för medbeslutandeförfarandet och hör därför hemma i lagtexten.

Ändringsförslag 56
Artikel 1, stycke 1b, punkt 45a (ny)

a) Romblandning är en spritdryck som
1. framställs i Tyskland och
2. framställs genom att man blandar rom 
med alkohol.
b) Romblandning kan framställas med 
hjälp av varje jordbruksprodukt i enlighet 
med bilaga I till EG-fördraget och/eller 
livsmedel.
c) Halten av alkohol från rom måste vara 
lägst 5 procent av den färdiga produkten.
d) Romblandning får innehålla 
aromämnen och aromextrakt i enlighet 
med direktiv 88/388/EEG.
e) I samband med märkning och 
presentation av den romblandning som 
kallas Rum-Verschnitt skall ordet 
”Verschnitt” ha samma typsnitt, storlek 
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och färg som ordet ”Rum” i 
beskrivningen (på flaskan, förpackningen 
eller höljet). Det skall stå på samma rad 
som ordet ”Rum” tillsammans med detta 
ord och, när det gäller flaskor, på 
framsidans etikett.
f) Om produkten säljs utanför den tyska 
marknaden skall 
alkoholsammansättningen anges på 
etiketten.

(Se ändringsförslag 7)

Motivering

Den tyska romblandningen Rum-Verschnitt måste också i framtiden få finnas kvar som 
självständigt försäljningsnamn. I den gällande förordningen används Rum-Verschnitt som 
försäljningsnamn. Att ta bort detta vore ett omotiverat brott mot förordning (EEG) 
nr 1576/89.

Ändringsförslag 57
Artikel 1, stycke 1b, punkt 45b (ny)

a) Slivovice är en spritdryck som
1. framställs i Tjeckien,
2. framställs genom att man före den 
slutliga destilleringen tillsätter 
jordbruksalkohol till plommondestillatet 
till en andel av högst 30 % vol.
b) Produkten skall beskrivas som 
”spritdryck”, och namnet Slivovice får 
också anges i samma synfält på 
framsidesetiketten.
c) Slivovice får innehålla aromämnen och 
aromextrakt i enlighet med 
direktiv 88/388/EEG.
d) Om denna tjeckiska Slivovice säljs 
inom EU skall alkoholsammansättningen 
anges på etiketten.
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(Se ändringsförslag 7)

Motivering

Slivovice måste också i framtiden få finnas kvar som självständigt försäljningsnamn. I den 
gällande förordningen används Rum-Verschnitt som försäljningsnamn. Att ta bort detta vore 
ett omotiverat brott mot förordning (EEG) nr 1576/89.

Ändringsförslag 58
Artikel 2, stycke 1

Den alkohol som används för att framställa 
spritdrycker, samt alla ingredienser i dessa 
drycker, får inte vara framställd av något 
annat än jordbruksprodukter.

Den alkohol som används för att framställa 
spritdrycker, samt alla ingredienser i dessa 
drycker, får inte vara framställd av något 
annat än jordbruksprodukter och i 
överensstämmelse med bilaga I till 
EG-fördraget.

Motivering

Det räcker inte med enbart en begränsning till alkohol med jordbruksursprung. Den mer 
exakta begränsningen behövs för att förhindra användning av exempelvis ölalkohol.

Ändringsförslag 59
Artikel 2, stycke 2

Den alkohol som används för att späda ut 
eller lösa färgämnen, aromämnen eller 
andra godkända tillsatser som används i 
framställningen av spritdrycker skall också 
ha framställts av jordbruksprodukter.

Den alkohol som används för att späda ut 
eller lösa färgämnen, aromämnen eller 
andra godkända tillsatser som används i 
framställningen av spritdrycker skall också 
ha framställts av jordbruksråvaror i 
överensstämmelse med bilaga I till 
EG-fördraget.

Motivering

Det räcker inte med enbart en begränsning till alkohol med jordbruksursprung. Den mer 
exakta begränsningen behövs för att förhindra användning av exempelvis ölalkohol.

Ändringsförslag 60
Artikel 2, stycke 3

Om inte annat följer av de begränsningar 
som gäller för särskilda produkter enligt 
bilaga II till den här förordningen skall 

Om inte annat följer av de begränsningar 
som gäller för särskilda produkter enligt 
artikel 1, styckena 1a och 1b i den här 
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alkoholen ha framställts av sådana
jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget.

förordningen skall alkoholen ha framställts 
av jordbruksprodukter enligt kriterierna i
bilaga I till EG-fördraget.

Motivering

Det räcker inte med enbart en begränsning till alkohol med jordbruksursprung. Det behövs 
ett förbud för att från början förhindra sådan verksamhet.

Ändringsförslag 61
Artikel 2, stycke 3a (nytt)

Alkoholhaltiga drycker får inte innehålla 
etylalkohol av syntetiskt ursprung.

Motivering

Det räcker inte med enbart en begränsning till alkohol med jordbruksursprung. Det behövs 
ett förbud för att från början förhindra sådan verksamhet.

Ändringsförslag 62
Artikel 3

Artikel 3 utgår
Kategorier

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

Motivering

Förordningens princip är att upprätthålla den höga kvaliteten på alla spritdrycker. I den 
föreslagna kategoriindelningen ingår ”produktens renaste form” i kategori 1. Med denna 
kategorisering antyds en lägre kvalitet på de övriga båda kategorierna, varför den måste 
förkastas.
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Ändringsförslag 63
Artikel 4

Artikel 4 utgår
Allmänna regler för kategorierna

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de särskilda reglerna för produkter i 
kategori A i bilaga II skall följande gälla 
för kategorin ”spritdrycker”:
a) de skall uteslutande vara framställda 
genom alkoholjäsning och destillering av 
råvaror enligt definitionerna i bilaga II.
b) de får inte innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).
c) de får inte innehålla andra aromämnen 
än naturliga aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG.
d) de får endast sötas för att runda av den 
slutliga smaken, i enlighet med de 
tekniska definitionerna och kraven i 
bilaga I till den här förordningen, med 
beaktande av lagstiftningen i respektive 
medlemsstat.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de särskilda reglerna för produkter i 
kategori B i bilaga II skall följande gälla 
för kategorin ”särskilda spritdrycker”:
a) de får framställas av sådana 
jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget.
b) de får innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).
c) de får innehålla naturliga eller 
naturidentiska aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
artikel 1.2 b i) och ii) och artikel 1.2 c i 
direktiv 88/388/EEG.
d) de får sötas för att få de egenskaper 
som är typiska för produkten i fråga, i 
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enlighet med de tekniska definitionerna 
och kraven i bilaga I till den här 
förordningen.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de särskilda reglerna för produkter i 
kategori C i bilaga II skall följande gälla 
för kategorin ”övriga spritdrycker”:
a) de får framställas av sådana 
jordbruksprodukter som förtecknas i 
bilaga I till fördraget och/eller av 
livsmedel.
b) de får innehålla tillsatser av 
jordbruksalkohol eller destillat (av 
jordbruksprodukter).
c) de får innehålla aromämnen och 
arompreparat enligt definitionerna i 
direktiv 88/388/EEG.
d) de får sötas för att få de egenskaper 
som är typiska för produkten i fråga, i 
enlighet med de tekniska definitionerna 
och kraven i bilaga I till den här 
förordningen.

Motivering

På grund av den nya systematik som innebär att bilaga II flyttas till artikel 1 måste även 
artikel 4 höra till artikel 1. Härigenom bibehålls tydligheten i lagtexten.

Ändringsförslag 64
Artikel 5

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

I fråga om produktion, beskrivning, 
märkning, förpackning och presentation av 
spritdrycker som framställs i det egna 
landet får medlemsstaterna, i syfte att driva 
en särskild kvalitetspolitik, fastställa regler 
som är strängare än eller som kompletterar 
reglerna i artikel 1, styckena 1a och 1b, 
under förutsättning att sådana regler är 
förenliga med EU-lagstiftningen.

Motivering

Den allmänna möjligheten för medlemsstaterna att utfärda rättsliga bestämmelser för 
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spritdrycker måste begränsas för att gynna en fungerande inre marknad. Denna möjlighet får 
endast gälla kvalitetsfrågor.

Ändringsförslag 65
Artikel 7, punkt 1

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

a) En spritdryck som uppfyller kraven för 
produkter i artikel 1, styckena 1a och 1b
skall ha det försäljningsnamn som fastställs 
i den artikeln.

Motivering

Utgivningsteknisk ändring som följer av att bilaga II flyttats till artikel 1.

Ändringsförslag 66
Artikel 7, punkt 2

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

b) En spritdryck som inte uppfyller kraven 
för produkter i artikel 1, styckena 1a och 
1b får inte ha något av de 
försäljningsnamn som nämns där. Den 
skall ha försäljningsnamnet ”spritdryck”
eller ”alkoholhaltig dryck”. Utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 5 får 
detta försäljningsnamn inte kompletteras 
eller ändras.

Motivering

Eftersom den föreslagna kategoriindelningen avvisas, måste bestämmelserna om 
försäljningsnamn likaledes förkastas. Här skall status quo upprätthållas.

Ändringen i punkt 2 syftar endast till ett förtydligande.

Ändringsförslag 67
Artikel 7, punkt 3

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

3. Om en spritdryck uppfyller definitionen 
för mer än en typ måste den säljas under ett
eller flera av de namn som förtecknas för 
dessa typer i artikel 1, styckena 1a och 1b.



PE 374.473v02-00 42/53 PR\634038SV.doc

SV

Motivering

Utgivningsteknisk ändring som följer av att bilaga II flyttats till artikel 1.

Ändringsförslag 68
Artikel 7, punkt 4

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

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

Motivering

Utgivningsteknisk ändring som följer av att bilaga II flyttats till artikel 1.

Ändringsförslag 69
Artikel 7, punkt 8

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

8. De namn som anges i artikel 1, 
styckena 1a och 1b får ingå i en 
förteckning över ingredienser, under 
förutsättning att de används i 
överensstämmelse med 
direktiv 2000/13/EG.

Motivering

Eftersom samtliga övriga hänvisningar till direktiv 2000/13/EG syftar direkt på direktivet och 
inte på de nationella genomförandeåtgärderna bör man för samstämdhetens och 
begriplighetens skull även här använda en direkt hänvisning.

Ändringsförslag 70
Artikel 8, punkt 1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/13/EG får en term i 
kategori A eller B i bilaga II eller en 
geografisk beteckning i bilaga III inte 
användas i en sammansatt term, och i 
presentationen av ett livsmedel får det inte 

1. En term enligt artikel 1, styckena 1a 
och 1b eller en geografisk beteckning i 
bilaga III, eller en antydan om dessa i en 
sammansatt term skall vara tillåtna endast 
om alkoholen till 100 procent har sitt 
ursprung i den spritdryck som det hänvisas 
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finnas några antydningar om någon av 
dessa termer, såvida inte alkoholen har sitt 
ursprung uteslutande i den spritdryck som 
det hänvisas till.

till i den sammansatta termen.

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

Motivering

För blandningar av spritdrycker behövs egna regler. För att gynna nyskapande måste 
användningen av kända termer vara tillåten även i samband med blandningar. För 
konsumentsäkerhetens skull måste man emellertid säkra en hög kvalitetsstandard. Genom 
hänvisningen till blandning med vatten beaktas aktuell rättspraxis.

Ändringsförslag 71
Artikel 8, punkt 3

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

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

Motivering

Utgivningsteknisk ändring som följer av att bilaga II flyttats till artikel 1.

Ändringsförslag 72
Artikel 9, punkt 1, inledningen

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

1. Försäljningsnamnet ”spritdryck” skall 
klart och synligt anges på en framträdande 
plats på etiketten i de fall en spritdryck i 
artikel 1, stycke 1a mixas med

Motivering

Utgivningsteknisk ändring som följer av att bilaga II flyttats till artikel 1.
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Ändringsförslag 73
Artikel 9, punkt 1, stycke 2

Detta försäljningsnamn får inte 
kompletteras eller ändras.

Detta försäljningsnamn får inte ersättas, 
kompletteras eller ändras.

Motivering

Utgivningsteknisk ändring som följer av att bilaga II flyttats till artikel 1.

Ändringsförslag 74
Artikel 9, punkt 2

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

utgår

Motivering

Utgivningsteknisk ändring som följer av att bilaga II flyttats till artikel 1.

Ändringsförslag 75
Artikel 9, punkt 3, stycke 1

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

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

Motivering

Utgivningsteknisk ändring som följer av att bilaga II flyttats till artikel 1.

Ändringsförslag 76
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Artikel 12, punkt 2

2. De termer som anges med kursiverad stil 
i bilaga II och de geografiska beteckningar 
som förtecknas i bilaga III får inte 
översättas på etiketten.

2. De termer som anges med kursiverad stil 
i artikel 1, styckena 1a och 1b och de 
geografiska beteckningar som förtecknas i 
bilaga III får inte översättas vare sig på 
etiketten eller vid presentationen.

Motivering

Utgivningsteknisk ändring som följer av att bilaga II flyttats till artikel 1.

Ändringsförslag 77
Artikel 13, punkt 3

3. Namn som har blivit generiska får inte 
registreras i bilaga III.

3. Om en geografisk beteckning blivit ett 
generiskt namn förlorar detta sin ställning 
som geografisk beteckning och skall 
strykas ur bilaga III.

De geografiska beteckningarna i bilaga III 
får inte bli generiska.

De geografiska beteckningarna i bilaga III 
får inte bli generiska.

Med ett namn som blivit generiskt avses ett 
sådant namn på en spritprodukt som har 
blivit det vanliga namnet på produkten i 
fråga, även om det i och för sig hör ihop 
med den plats eller region där produkten i 
fråga en gång började framställas eller 
säljas.

Med ett namn som blivit generiskt avses ett 
sådant namn på en spritprodukt som har 
blivit det vanliga namnet i gemenskapen
på spritdrycken i fråga, även om det i och 
för sig hör ihop med den plats eller region 
där spritdrycken i fråga en gång började 
framställas eller säljas.

Motivering

Utgivningsteknisk ändring som följer av att bilaga II flyttats till artikel 1. Begreppet 
spritdryck är mer exakt än begreppet produkt.

Ändringsförslag 78
Artikel 14, punkt 1, inledningen och a

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 skall de geografiska 
beteckningarna i bilaga III vara skyddade 
mot

1. De geografiska beteckningarna i 
bilaga III skall vara skyddade mot

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

a) varje form av direkt eller indirekt 
användning i kommersiellt syfte när det 
gäller produkter som inte omfattas av 
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registreringen, i den mån en sådan produkt 
är jämförbar med en produkt som tidigare 
registrerats under den geografiska 
beteckningen i fråga, och i den mån en 
sådan användning drar fördel av den 
registrerade geografiska beteckningens 
rykte,

registreringen, i den mån en sådan produkt 
är jämförbar med en spritdryck som 
tidigare registrerats under den geografiska 
beteckningen i fråga, och i den mån en 
sådan användning drar fördel av den 
registrerade geografiska beteckningens 
rykte,

Motivering

Utgivningsteknisk ändring som följer av att bilaga II flyttats till artikel 1.

Ändringsförslag 79
Artikel 15, punkt 1, stycke 2

Inom tre månader efter ett sådant 
offentliggörande får berörda fysiska eller 
juridiska personer inkomma med 
invändningar mot att en viss geografisk 
beteckning förs in i bilaga III, om det som 
skäl anförs att de krav som fastställs i den 
här förordningen inte uppfylls. Dessa skäl 
skall redovisas.

När det gäller geografiska beteckningar 
inom gemenskapen skall anmälan göras 
av den medlemsstat där spritdrycken 
framställs.

När det gäller geografiska beteckningar i 
tredjeländer skall anmälan antingen 
sändas direkt till kommissionen eller 
göras av behöriga myndigheter i 
tredjelandet. Anmälan skall innehålla 
bevis på att namnet verkligen är skyddat i 
ursprungslandet.

Motivering

Formalia i samband med anmälan av geografiska beteckningar bör regleras tydligt i 
lagtexten.

Ändringsförslag 80
Artikel 15, punkt 2, led b

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

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

De mikrobiologiska egenskaperna är inte viktiga för beskrivningen av en spritdryck.

Ändringsförslag 81
Artikel 15, punkt 3

3. Ett beslut om att föra in en geografisk 
beteckning i bilaga III skall fattas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 19.2, med beaktande av eventuella 
invändningar som inkommit i enlighet med 
punkt 1 i den här artikeln.

3. Ett beslut om att föra in en geografisk 
beteckning i bilaga III skall fattas av 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2, med 
beaktande av eventuella invändningar som 
inkommit i enlighet med punkt 5 i den här 
artikeln.

Motivering

Utgivningsteknisk ändring som följer av att bilaga II flyttats till artikel 1.

Ändringsförslag 82
Artikel 15, punkt 5

5. Tvister i fråga om registrering av en 
viss geografisk beteckning skall formellt 
anmälas till kommissionen. Sådana tvister 
skall lösas med beaktande av 
bestämmelserna i det här kapitlet samt 
traditionella rättigheter, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2.

5. Inom sex månader efter ett sådant 
offentliggörande får berörda fysiska eller 
juridiska personer inkomma med 
invändningar mot att en viss geografisk 
beteckning förs in i bilaga III, om det som 
skäl anförs att de krav som fastställs i den 
här förordningen inte uppfylls. Dessa skäl 
skall redovisas.

Motivering

Fristen för invändningar mot införandet av geografiska beteckningar bör förlängas till 
sex månader efter offentliggörandet.

Ändringsförslag 83
Artikel 15, punkt 5a (ny)

5a. Om kommissionen kommer fram till 
uppfattningen att villkoren för en 
geografisk beteckning inte längre är 
uppfyllda skall förfarandet avslutas i 
enlighet med artikel 19.2a.
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Motivering

Det måste finnas en möjlighet att avsluta traditionella produkters registrering med hjälp av 
ett ordinarie förfarande.

Ändringsförslag 84
Artikel 16

För sådana geografiska beteckningar som 
är skyddade enligt förordning (EG) 
nr 1576/89 skall en kravspecifikation 
skickas in till kommissionen inom sju år 
efter ikraftträdandet.

Sådana geografiska beteckningar som är 
skyddade enligt förordning (EEG) 
nr 1576/89 skall fortsätta att vara 
skyddade. Några nya ansökningar och 
någon ny prövning skall inte göras. 
Medlemsstaterna skall undersöka om de 
geografiska beteckningar som hittills varit 
skyddade i enlighet med förordning 
(EEG) nr 1576/89 omfattas av villkoren i 
artikel 13.3.

Kommissionen skall granska 
kravspecifikationen och därefter 
offentliggöra den i Europeiska unionens 
officiella tidning, C-serien.

Om en befintlig geografisk beteckning 
inte överensstämmer med den här 
förordningen skall antingen spritdrycken 
strykas ur bilaga III eller ett 
anmälningsförfarande enligt artikel 15 
genomföras.

Om ingen kravspecifikation offentliggörs 
inom sju år efter det att den här 
förordningen trätt i kraft skall skyddet för 
den geografiska beteckningen i fråga 
upphöra.

Motivering

Sådana geografiska beteckningar som är skyddade enligt den gällande förordningen måste
fortsätta att vara skyddade. Att upprepa registreringen skulle innebära onödig byråkrati. 
Förnyade anmälningar verkar inte ge något mervärde. Se även möjligheterna enligt 
artikel 15.6.

Ändringsförslag 85
Artikel 17, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall i samråd med 
medlemsstaterna garantera att denna 
förordning tillämpas enhetligt och vid 
behov vidta åtgärder i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2a.
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Ändringsförslag 86
Artikel 18

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

utgår

Motivering

Syftet är att göra lagstiftningen tydligare.

Ändringsförslag 87
Artikel 19, punkt 1

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

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

Ändringsförslag 88
Artikel 19, punkt 2, stycke 1

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

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

Ändringsförslag 89
Artikel 19, punkt 2a (ny)

2a. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5a och 7 i beslut 1999/468/EG, 
ändrat genom beslut 2006/512/EG,
tillämpas.
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Ändringsförslag 90
Artikel 20

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

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

Ändringsförslag 91
Artikel 21

Genomförandebestämmelser för den här 
förordningen skall antas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2.

Genomförandebestämmelser för den här 
förordningen som inte är allmänt hållna 
och avsedda att ändra icke-centrala 
punkter enligt vad som avses i 
beslut 2006/512/EG skall antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 19.2.

Ändringsförslag 92
Artikel 22, stycke 2a (nytt)

Spritdrycker som inte uppfyller kraven i 
den här förordningen men som tillverkas i 
enlighet med förordning (EEG) 
nr 1576/89 får marknadsföras under en 
övergångsperiod på tre år efter det att den 
här förordningen trätt i kraft.

Motivering

Syftet är att undvika ömmande fall.

Ändringsförslag 93
Artikel 23

Förordning (EEG) nr 1576/89 skall 
upphöra att gälla.

Förordningarna (EEG) nr 1576/89 och 
(EEG) 1014/90 skall upphöra att gälla.

Motivering

Den här förordningen ersätter båda dessa befintliga förordningar.
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Ändringsförslag 94
Bilaga I, punkt 1, led g

g) sötningsmedel enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/35/EG.

g) i enlighet med artikel 19 i den här 
förordningen skall det fastställas en 
maximal mängd av de 
smakavrundningsprodukter som anges i 
a–f ovan,

Motivering

För att förbättra konsumentinformationen bör tillsatser av sötningsmedel anges på etiketten. 
Vidare krävs åtgärder för att begränsa sockertillsatser. Det måste undvikas att man försöker 
balansera dålig kvalitet med hjälp av ökad sötning.

Ändringsförslag 95
Bilaga I, punkt 1, led ga (nytt)

ga) sötning skall anges på etiketten 
genom uppgift om vilken produkt som 
använts för sötningen,

Motivering

Se ändringsförslag till punkt 1 led g.

Ändringsförslag 96
Bilaga I, punkt 4, stycke 1

Vatten får tillsättas, under förutsättning att 
kvaliteten överensstämmer med de 
nationella bestämmelser som antagits för 
genomförandet av rådets 
direktiv 80/777/EEG1 och rådets 
direktiv 80/778/EEG2; det tillsatta vattnet 
får inte ändra produktens karaktär.

Vatten får tillsättas, under förutsättning att 
kvaliteten överensstämmer med de 
nationella bestämmelser som antagits för 
genomförandet av rådets 
direktiv 80/777/EEG1 och rådets 
direktiv 98/83/EG2; det tillsatta vattnet får 
inte ändra produktens karaktär.

1 EGT L 229, 30.8.1980, s. 1. 1 EGT L 229, 30.8.1980, s. 1.
2 EGT L 229, 30.8.1980, s. 11. 2 EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.

Motivering

Se ändringsförslag till punkt 1 led g.
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Ändringsförslag 97
Bilaga I, punkt 16a (ny)

16a. Indikatorer för autentiskt ursprung
Spritdrycker får innehålla spår av 
indikatorer för autentiskt ursprung, under 
förutsättning att det rör sig om ämnen 
som ursprungligen ingår i produkten.

Motivering

Det måste vara möjligt att använda indikatorer för att förhindra förfalskningar och otillåtna 
kopior.

Ändringsförslag 98
Bilaga III, tabell, kategori A, punkt 2, rad 2

Irish Whisky utgår

Ändringsförslag 99
Bilaga III, tabell, kategori A, punkt 3

Kommissionens förslag

3. Sädessprit
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Luxemburg

Korn/Kornbrand Österrike, Tyskland

Parlamentets ändringar

3. Sädesspritdryck
Sädessprit, Eau-de-vie de seigle de marque 
nationale luxembourgeoise

Luxemburg

Korn/Kornbrand från Österrike Österrike
Korn/Kornbrand från Tyskland Tyskland
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Motivering

Korn och Kornbrand hör till sädesspritdryckerna och bör därför också tas med i denna 
produktkategori. Traditionellt uppfyller Korn destilleringsvillkoren för en sädesspritdryck och 
bör därför inte förtecknas under rubriken sädessprit.

Ändringsförslag 100
Bilaga III, tabell, kategori A, punkt 5, rubrik

5. Brandy 5. Brandy/Weinbrand

Ändringsförslag 101
Bilaga III, kategori A, punkt 14 (ny)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist

Motivering

Produkten Schwarzwälder Himbeergeist är en geografisk beteckning och bör listas även i 
bilaga III.


