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1 BESPREKING WERKDOCUMENT VOOR HET AMENDEREN VAN 
BIJLAGE II VAN VERORDENING 110/2008, CATEGORIE 9 
“VRUCHTEN EAU-DE-VIE” 

Categorie 9 van Verordening 110/2008 bepaalt dat de verkoopbenaming “eau-de-vie”, voorafgegaan wordt 
door de naam van de vrucht, bes of groente zoals: kersen- eau-de-vie of pruimen-eau-de-vie. 

In bepaalde lidstaten wordt echter gebruik gemaakt van een suffix om de vrucht uit te drukken. Vnl. in de 
Slavische talen is dit het geval. 

De Commissie stelt voor het gebruik van de suffix voor deze landen toe te laten.  

Verschillende landen kunnen zich niet vinden in het huidige voorstel daar dit de problematiek te 
algemeen benadert. Er zijn dan ook voorstellen om dit aan te passen enkel in de talen waar het gebruik 
van deze suffix van toepassing zijn. Een andere lidstaat zou dan weer de landen in kwestie benoemen in 
de Verordening. 

De Europese Commissie ziet 2 mogelijkheden. Ofwel dient dit zo snel mogelijk opgelost te worden (nog 
dit jaar), ofwel wordt de problematiek meegenomen in de alignering-oefening van Verordening 110/2008 
in 2017.  

2 INGEVOERDE RUM UIT DE DOMENICAANSE REPUBLIEK, STAND 
VAN ZAKEN 

Verschillende lidstaten hebben inbreuken geconstateerd bij ingevoerde rum m.b.t. aromatiseren, 
verzoeten, het vermelden van een valse ouderdom,... 

Ondertussen heeft DG AGRI het probleem gemeld aan DG TAXUD. Deze laatste heeft de problematiek 
besproken met de lidstaten, en opgeroepen tot het nemen van de nodige maatregelen. 
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Frankrijk meldt dat ze onlangs nog rum onderschept hebben met inbreuken inzake etikettering en rum 
die te veel suiker bevatte. De Commissie meldde nog dat deze rum op vele plaatsen te vinden is, 
waaronder in Belgische likeurwinkels. 

3 DIVERSEN 
1) Ethyl alcohol gemaakt van oud brood 

In Slovenië hebben onderzoekers een distillaat gemaakt van oud brood. Slovenië vraagt aan de Commissie 
of dit mag. Zo staat brood niet in de definitie van artikel 3 van Ver 110/2008, maar artikel 5§3a) laat dit 
schijnbaar wel toe. 

De Europese Commissie kent de problematiek en krijgt regelmatig dergelijke vragen. Hoewel bijlage I van 
het Verdrag de landbouwproducten bepaalt, zou het niet slecht zijn verder te preciseren wat juist wordt 
bedoeld met “een landbouwproduct”.  

Eenzelfde problematiek is er ook bij een gedistilleerde drank op basis van bieralcohol. Artikel 3 kijkt enkel 
naar het landbouwproduct (waarbij bier niet in bijlage I staat van het Verdrag) en kijkt niet verder. In 
artikel 2 lijkt de mogelijkheid dan weer wel te worden gegeven.  

De vergadering besluit om deze problematiek mee te nemen in de alignering-oefening van Verordening 
110/2008 in 2017. 

2) Definitie categorie 10 in bijlage II 
Frankrijk heeft 3 technische fiches ingediend voor de geografische indicaties rond Calvados. Ondertussen 
heeft zij een brief ontvangen van de Europese Commissie met de opmerking dat calvados niet kan 
worden geproduceerd uit een mengsel van appelcider en perencider, dit terwijl traditioneel calvados 
wordt gemaakt op basis van 4 processen: distillatie van appelcider, distillatie van perencider, mengsel van 
appelcider en perencider, mengsel van distillaat appelcider en perencider. 

Een aantal lidstaten geven aan dat in hun taalversie zij hadden begrepen dat het mengen niet mogelijk is. 
Het is ofwel 100% appelcider, ofwel 100% perencider. De 47 categorieën vermeld in de verordening dekken 
telkens 1 product. 

Spanje zegt dat cider niet wordt gedefinieerd in EU wetgeving. Daarom moet worden gekeken naar 
nationale wetgeving van Frankrijk, waar deze mogelijkheid tot mengen wel is toegestaan. 

De Europese Commissie geeft aan dat in categorie 10, punt d) in de Franstalige/Engelse versie naar 2 
verschillende producten wordt verwezen. Daartegenover staat dat calvados reeds sinds 1940 op eenzelfde 
manier wordt geproduceerd. Daarom aangewezen om deze categorie verder te verduidelijken. 

3) 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 aan dat de publicatie wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2017. 

4) Stand van zaken Ierse alcoholwet 
De Commissie samen met een aantal lidstaten hebben gereageerd op de notificatie door Ierland. 
Momenteel wordt gewacht op een antwoord van Ierland. 

5) Handelsnormen Indië 
Indië heeft handelsnormen opgemaakt rond gedistilleerde dranken die potentieel een handelsbelemmering 
kunnen betekenen voor Europa. De Europese Commissie heeft commentaren gegeven op de notificatie die 
Indië heeft gemaakt en wacht momenteel op een antwoord van Indië.  

 


