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1 INTERPRETATIE VAN ARTIKEL 9(3) VAN VERORDENING 
110/2008 

Indien een gedistilleerde drank voldoet aan de definities van meer dan één categorie, mag hij worden 
verkocht onder een of meer van de benamingen die in bijlage II van verordening 110/2008 zijn vermeld. Zo 
kan bv. een eau de vie op basis van granen, ook voldoen aan de vereisten van een whiskey en dit als 
zodanig vermelden. Er zijn ook een aantal geografische indicaties (GI) gekend die tevens “likeur” 
vermelden, hoewel deze niet tot de categorie likeur behoren. 

Een lidstaat geeft het voorbeeld van GI Mariazeller. Deze likeur is beschikbaar in 2 smaken: de ene is zoet, 
de andere legt meer nadruk op bitter, maar beide staan in de categorie likeur. Volgens Oostenrijk moet 
het mogelijk zijn om volgens artikel 9 (5) van de verordening ook “bitter” te vermelden op het etiket, om 
verwarring bij de consument te voorkomen (Bitter is een aparte categorie 32). 

Een andere lidstaat heeft een gelijkaardig geval met GI Kümmel, waarbij het gebruikte suiker historisch 
gedaald is. 
De Europese Commissie reageert hierop dat het de bedoeling is dat een GI een stabiel recept heeft zodat 
de consument dit kan herkennen. Het is niet de bedoeling om een GI naar meerdere categorieën te 
benoemen. Men zoekt echter een flexibele oplossing: het kan toch niet de bedoeling zijn om voor deze GI’s 
een nieuwe aanvraag in te dienen om van categorie te veranderen. 

2 UITWISSELING VAN GEDACHTEN MBT DISTILLATIE EN 
HERDISTILLATIE VAN BEPAALDE CATEGORIEËN IN 
VERORDENING 110/2008 

Dit punt komt voort uit de analyses die de Europese Commissie verricht m.b.t. de ingediende technische 
fiches van GI’s en heeft vooral betrekking op categorie 1-14 van verordening 110/2008. In artikel 2 van deze 
verordening alsook in artikel 5 is duidelijk beschreven aan wat een gedistilleerde drank moet voldoen. In 
bijlage II wordt vervolgens verder in detail gegaan van de beschrijving en om zeker te zijn, worden vaak 
nog zaken herhaald van in artikel 2 en 5.  
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Voor cat. 1-14 is vergisting en distillatie verplicht, terwijl voor sommige categorieën in de bijlage de 
mogelijkheid wordt gegeven voor herdistillatie (whiskey, brandy,…). 

De Commissie vraagt zich af waarom dit voor bepaalde categorieën is vermeld, en voor andere dan weer 
niet en hoe ze hiermee moet omgaan. 

Reacties van de lidstaten: 

- Staat niet in de verordening wat wordt bedoeld met herdistillatie. 
- Het doel is om de gewenste en ongewenste vloeistof te scheiden; distillatie is een scheikundige 

handeling, en geen juridische; het eindproduct primeert 
- Er bestaan heel eenvoudige apparaten om te distilleren, zoals bv. de pott still bij whiskey 

waarmee niet in één keer de giftige stoffen kunnen worden gescheiden en er dus herdistillatie 
nodig is. In een modernere opstelling is het mogelijk om meerdere distillaten in één stap te 
verkrijgen 

- Herdistillatie behoort tot het standaardproces, dus flexibele aanpak nodig 
- Als begrip herdistilleren voorkomt, heeft dit vaak te maken met volksgezondheid en/of 

duurzaamheid 
 

De Commissie neemt nota van de standpunten. 

3 PRESENTATIE FRANKRIJK M.B.T. INBREUKEN RUM EN BRANDY 
Frankrijk geeft een presentatie  van de vaststellingen die ze heeft gedaan met inbreuken op rum en 
brandy. 

Bij rum zouden er problemen zijn m.b.t. aromatiseren, verzoeten en het vermelden van een valse 
ouderdom. Bij brandy zijn er stalen opgedoken afkomstig van Georgië en Oekraïne waarbij de alcohol 
afkomstig is van aardappelen, vermelding van een valse ouderdom, gemengd met wijn. Deze producten 
worden tegen zeer lage prijs verkocht en verstoren op die manier de markt. 

Ook Italië meldt problemen in de brandewijnmarkt, waar door dergelijke voorvallen de productie op een 
aantal jaren is gedaald met 82%.  

De Commissie heeft een voorstel klaar om hier tegenop te treden. Zo zou naar analogie met de wijnsector 
in het EMCS systeem de mogelijk worden voorzien om een certificering toe te voegen dat de gedistilleerde 
drank voldoet aan verordening 110/2008. Hiervoor wordt contact opgenomen met DG TAXUD. 

Ondertussen heeft de EU een onderzoek geopend of de controles van de lidstaten adequaat zijn. OLAF is 
niet betrokken daar deze enkel kan optreden indien EU geld is gebruikt. 

4 DIVERSEN 
a) Stand van zaken technische files 

243 technische dossiers zijn ingediend. Voor een 100-tal dossiers is er reeds correspondentie met de 
lidstaten gebeurd; 25 dossier zijn gevalideerd (waarbij DG AGRI geen vragen meer heeft); 75 dossiers 
worden momenteel onderzocht en 42 dossiers die nog niet zijn bestudeerd. De planning is om tegen eind 
dit jaar voor elk dossier correspondentie op te starten 

b) Vruchten eau-de-vie 
Het is niet mogelijk om fruit en groenten samen te distilleren en dit zo te vermelden op het etiket (zie 
bijlage II, punt 9h)). In de tekst staat duidelijk “of” en niet “en” 

c) Gebruik van de verkoopbenaming “aardappel spirit” 
Aardappel wordt aanzien als een groente in het Verdrag waardoor het inderdaad mogelijk is om een 
aardappel te vermelden (zie bijlage II, punt 9 f)) 
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d) Gedistilleerde drank op basis van granen (bijlage II, punt 3): worden rijst en quinoa aanzien als een 
graan? 

Rijst wordt aanzien als een graan, quinoa niet waardoor hier enkel de vermelding “gedistilleerde drank” 
mag staan 

e) Stand van zaken rapport DG SANCO  
Volgens artikel 16 van verordening 1169/2011 moest de Commissie tegen december 2014 een rapport 
uitbrengen m.b.t. de uitzonderingen die alcoholische dranken hebben inzake het vermelden van de 
energetische waarde en het vermelden van de ingrediënten. Dit rapport is er nog steeds niet. 

De Commissie geeft mee dat het rapport nog in interne consultatie zit bij DG SANCO, maar dat er geen 
grote verrassingen zijn voor spirits 

f) Een aantal landen vraagt een amendering van categorie 9 punt f van bijlage II van verordening 
110/2008, m.b.t. traditionele benamingen in de specifieke taal.  

 

Datum volgend beheerscomité: begin oktober 
 


