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1 DIVERSEN 

Slovenië vraagt een wijziging van de definitie van categorie (30) en (31) van Verordening 

110/2008, opdat deze zou aansluiten bij de gangbare productie. De Commissie wil volgend jaar 

starten met de Lissabonisering van deze verordening, en wil deze opmerkingen op dat moment 

meenemen. Ze doet een oproep naar de andere lidstaten om gelijkaardige (kleine) aanpassingen 

over te maken. In de alignement van Verordening 110/2008 zullen de artikels die gaan over de 

procedure voor registratie van een GI uitgenomen worden en geplaatst worden in de horizontale 

verordening.  

Het VK vraagt wat de juridische status is van een technische fiche ingediend bij de Europese 

Commissie. De Commissie antwoordt dat de zij niet verantwoordelijk is voor dossiers die nog niet 

onderzocht zijn, en dat de verantwoordelijkheid op dat moment ligt bij de lidstaten, die eventueel 

nationale wetgeving hierover hebben. Over de validatie van deze technische fiches is eigenlijk geen 

procedure beschreven binnen de verordening. Een suggestie is om de lidstaten te informeren 

wanneer het onderzoek van DG Agri gedaan is. (daarna kunnen eventueel nog andere DG’s het 

dossier onderzoeken) 

Het is momenteel geen verplichting om de technische fiches publiek toegankelijk te maken. Het is 

aan de lidstaten zelf om hiervoor te opteren. De Commissie is echter aan het nadenken om deze 

dossiers op te nemen in een databank, dit om controledoeleinden te faciliteren.  

Duitsland vraagt zich af hoe wodka geproduceerd uit zetmeel geëtiketteerd moet worden. In de 

verordening staat dat wanneer wodka niet geproduceerd wordt volgens bepaalde voorschriften, dit 

op het etiket moet worden vermeld. In dit geval is het zetmeel afkomstig van granen, maar 

zetmeel en granen staan in een verschillende bijlage van Verordening 1308/2013 en kunnen dus 

niet als hetzelfde beschouwd worden. Een officieel antwoord zal aan Duitsland worden 

overgemaakt per brief.   

Frankrijk stelt dat het toevoegen van goud in wodka verboden is volgens 110/2008, maar in de US 

is dit wel toegelaten. Ook het alcoholgehalte kan daar een half procent lager zijn (37% ipv 37.5%). 

Hoe moeten we hier mee omgaan. Duitsland antwoordt dat Verordening 110/2008 hiervoor een 

uitzondering voorziet voor uitvoer naar derde landen. 

2 AMENDEREN VAN BIJLAGE III VAN VERORDENING 110/2008 

De bedoeling van de Commissie is om de geografische indicaties waarvoor op 20 februari 2015 

geen technisch dossier werd ingediend (cfr. artikel 20) in bijlage III te schrappen.  

Er zijn ondertussen een aantal opmerkingen opgestuurd door de lidstaten, waardoor de stemming 

wordt uitgesteld.  Ondermeer Polen heeft een opmerking over de namen in cursief. Volgens artikel 
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14 mogen deze niet vertaald worden. Het is volgens de Commissie aan de lidstaten zelf om te 

beslissen of deze vertaald mogen worden of niet. 

3 AMENDEREN VAN VERORDENING 2870/2000: ANALYSEMETHODE VOOR 

SPIRIT DRINKS 

De inter service consultation binnen de Commissie is afgelopen. Op de valreep zij er vanuit die kant 

nog een aantal opmerkingen gekomen om de bijlage aan te passen. Gezien de techniciteit van deze 

opmerkingen is het voor de lidstaten onmogelijk om te stemmen. De experten zullen deze 

wijzigingen nakijken en stemming is voor volgend beheerscomité gepland. 

4 CONTROLE VOOR SPIRIT DRINKS INZAKE VEROUDERING 

DE Commissie heeft een schriftelijke bevraging gedaan bij de lidstaten hoe zij artikel 12(3) van 

Verordening 110/2008 controleren, zijnde de controle inzake de rijpingsduur van een gedistilleerde 

drank. De Commissie heeft van 22 lidstaten een antwoord ontvangen. Hieruit kunnen een aantal 

conclusies gekoppeld worden: 

- Lidstaten die geen gedistilleerde dranken produceren oefenen vaak enkel een controle uit 

op basis van de algemene regels voor voedselveiligheid (Verordening 882/2004) 

- Tussen landen die wel spirits produceren is de controle er op basis van een  fiscale en/of 

kwaliteitscontrole.   

De Commissie is van plan om de samenwerking tussen de lidstaten te verhogen door een lijst op te 

stellen van bevoegde autoriteiten (analoog met wijnsector). Het idee is om deze lijst ook op de 

EUROPA website te publiceren. De bedoeling is om deze lijst zo eenvoudig mogelijk te houden door 

het opgeven van een centrale autoriteit, die desnoods de boodschap kan overhevelen naar de 

bevoegde (regionale) autoriteit.  
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