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LYHYET PERUSTELUT 

Asetusehdotuksen päätavoitteena on mukauttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) määräyksiin antamalla komissiolle valtuudet 

antaa delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä SEUT-sopimuksen 290 ja 

291 artiklan mukaisesti. 

 

Valmistelija katsoo kuitenkin, että komission ehdotuksella muutetaan joitakin perussäädöksen 

keskeisistä osista ja tuodaan siihen uusia säännöksiä, joilla voi olla vaikutusta kansainvälisen 

kaupan valiokunnan toimivaltaan. 

Tislattujen alkoholijuomien ala on yksi EU:n maatalouselintarvikealan tärkeimmistä 

vientialoista, jolla viennin arvo oli yli 10 miljardia euroa vuonna 2016, mikä vastaa 

8:a prosenttia EU:n koko maatalouselintarvikealan viennistä. 

Tässä yhteydessä on tärkeää muistaa, kuinka tärkeitä maantieteelliset merkinnät ovat myös 

tislattujen alkoholijuomien alalla välineenä, jolla suojellaan paikallisten, alueellisten ja 

kansallisten tuotteiden erityispiirteitä ja laatua sekä perinteisiä taitoja ja työpaikkoja ja 

annetaan kuluttajille selkeitä tietoja ominaisuuksista, jotka antavat näille tuotteille niiden 

lisäarvon. 

 

Niistä on tullut yksi Euroopan kauppapolitiikan tärkeimmistä offensiivisista eduista, jonka 

avulla pyritään saavuttamaan EU:n ulkopuolella samanlainen suojan taso kuin EU:n sisällä ja 

edistämään korkealaatuisten eurooppalaisten tuotteiden pääsyä kolmansien maiden 

markkinoille. 

Kuten kaikkia teollis- ja tekijänoikeuksien muotoja, myös suojattuja maantieteellisiä 

merkintöjä voidaan käyttää väärin. Jotta voidaan täysin turvata tislattujen alkoholijuomien 

maine sisämarkkinoilla ja maailmanmarkkinoilla, on tehostettava suojelua väärennöksiltä ja 

vilpillisiltä menettelyiltä. 

Tämän vuoksi valmistelija katsoo, että on syytä laatia asianmukaiset sääntelypuitteet, jotta 

lainsäädännön avulla voidaan suojautua väärennetyiltä maantieteellisiltä merkinnöiltä myös 

EU:n alueen läpi kulkevien tuotteiden yhteydessä, vaikka niitä ei olisi tarkoitettu EU:n 

markkinoille. 

Vuonna 2014 sellaisten tuotteiden arvo, joissa käytettiin vilpillisesti maantieteellisiä 

merkintöjä, oli noin 4,3 miljardia euroa, mikä vastaa noin 9:ä prosenttia EU:n 

maantieteellisillä merkinnöillä suojattujen tuotteiden kokonaismarkkinoista. Kyseisten 

tuotteiden kokonaisarvoon suhteutettuna alkoholijuomat ovat ala, jolla rikkomuksia on 

kaikkein eniten. 

Siksi on ratkaisevan tärkeää saattaa käsiteltävä lainsäädäntö ajan tasalle, jotta voidaan 

vähintäänkin säilyttää nykyinen suojelun taso ja varmistaa tarvittavat toimenpiteet alan 

optimoimiseksi. 

Tältä osin valmistelija pitää asianmukaisena ottaa uudelleen käyttöön säännös, jonka mukaan 

vientiin tarkoitetut tislatut alkoholijuomat varustetaan alkuperäisen maantieteellisen 

merkinnän lisäksi myös sen käännöksellä muulle kuin Euroopan unionin viralliselle kielelle, 



 

PE606.055v04-00 4/24 AD\1138154FI.docx 

FI 

jos kolmannen maan lainsäädäntö tätä edellyttää. Valmistelija katsoo, että menettely 

hidastuisi liikaa, jos tämä olisi mahdollista ainoastaan komission hyväksymällä delegoidulla 

säädöksellä. 

Ehdotuksen olennainen sisältö on epäilemättä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten 

merkintöjen rekisteri. Rekisteri voisi olla välineenä innovatiivinen, dynaaminen ja avoin sekä 

helppokäyttöisempi. Sillä on oltava sama oikeudellinen arvo kuin asetuksen (EY) N:o 

110/2008 liitteellä III, ja siihen olisi sisällytettävä automaattisesti rekisteröidyt 

maantieteelliset merkinnät siten kuin ne on eritelty liitteessä. Siihen voidaan lisäksi sisällyttää 

kansainvälisten sopimusten mukaisesti unionissa suojellut kolmansissa maissa käytetyt 

maantieteelliset merkinnät, jos kyseiset maat niin haluavat. Valmistelija katsoo, että tämä on 

tärkeä seikka, jota voitaisiin käyttää kauppaneuvottelujen yhteydessä kolmansien maiden 

kanssa, joista jotkut ovat jo antaneet merkkejä kiinnostuksestaan tällaiseen. 

Lopuksi valmistelija katsoo, että on aiheellista siirtää säädösvalta komissiolle viiden vuoden 

määräajaksi, jota voidaan tarvittaessa jatkaa vastaavalla ajalla. 

Säädösvallan siirto komissiolle on asetuksen keskeisiä osia, ja se edellyttää laajaa yhteistyötä 

ja sujuvaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja komission välillä, jotta 

voidaan paremmin vastata alan vaatimuksiin ja intresseihin. 

Valmistelija katsoo lopuksi, että SEUT-sopimukseen mukauttamisen yhteydessä on 

varmistettava, että suojelu ja hyödyntäminen ovat vähintään nykyisen asetuksen tasolla. 

Lisäksi valmistelija katsoo, että laajemmin olisi aiheellista luoda sääntelykehys, jonka 

mukaan EU:n maantieteelliset merkinnät ovat mahdollisimman yhdenmukaisia, pitäen 

mielessä eri alojen erityispiirteet. Tämä parantaisi EU:n kannan johdonmukaisuutta 

kansainvälisellä tasolla ja erityisesti kauppasopimusneuvotteluissa kolmansien maiden kanssa. 

 

TARKISTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Joissakin tapauksissa 

elintarvikealan toimijat voivat joutua 

ilmoittamaan tai haluta ilmoittaa tislatun 

alkoholijuoman alkuperän kiinnittääkseen 

kuluttajien huomion tuotteidensa 

(15) Joissakin tapauksissa 

elintarvikealan toimijat voivat joutua 

ilmoittamaan tai haluta ilmoittaa tislatun 

alkoholijuoman alkuperän kiinnittääkseen 

kuluttajien huomion tuotteidensa 
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ominaisuuksiin. Myös tällaisten tietojen 

olisi oltava yhdenmukaisten kriteerien 

mukaisia. Sen vuoksi olisi vahvistettava 

erityissäännökset, jotka koskevat 

alkuperämaan tai lähtöpaikan 

mainitsemista tislattujen alkoholijuomien 

esittelyssä ja merkinnöissä. 

ominaisuuksiin. Sen vuoksi olisi 

vahvistettava erityissäännökset, jotka 

koskevat alkuperämaan tai lähtöpaikan 

mainitsemista tislattujen alkoholijuomien 

esittelyssä ja merkinnöissä. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) On tärkeää ottaa asianmukaisesti 

huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien 

kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty 

sopimus, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, ja 

erityisesti sen 22 ja 23 artikla, sekä 

tullitariffeja ja kauppaa koskeva 

yleissopimus, jäljempänä ’GATT-

sopimus’, jotka on hyväksytty neuvoston 

päätöksellä 94/800/EY12. 

(17) On tärkeää ottaa asianmukaisesti 

huomioon neuvoston päätöksellä 

94/800/EY12 hyväksytyt teollis- ja 

tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 

näkökohdista tehty sopimus, jäljempänä 

’TRIPS-sopimus’, ja erityisesti sen 22 ja 

23 artikla, sekä tullitariffeja ja kauppaa 

koskeva yleissopimus, jäljempänä ’GATT-

sopimus’, ja erityisesti sen vapaata 

kauttakulkua koskeva V artikla. 

Tislattujen alkoholijuomien 

maantieteellisten merkintöjen suojaa 

koskevien vaatimusten täydellisen 

noudattamisen vahvistamiseksi myös 

pakkausten osalta ja väärentämisen 

tehokkaammaksi torjumiseksi näiden 

oikeudellisten kehysten puitteissa olisi 

otettava käyttöön väline, jolla voidaan 

takavarikoida alkoholijuomia, joiden 

epäillään olevan suojavaatimusten 

vastaisia ja jotka kulkevat unionin 

tullialueen kautta riippumatta niiden 

lopullisesta kohdemarkkinasta.  

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 
 

Komission teksti Tarkistus 
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(18) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EU) N:o 1151/201213 ei sovelleta 

tislattuihin alkoholijuomiin. Sen vuoksi 

olisi vahvistettava tislattujen 

alkoholijuomien maantieteellisten 

merkintöjen suojaa koskevat säännöt. 

Komission olisi rekisteröitävä 

maantieteelliset merkinnät, jotka osoittavat 

tislatun alkoholijuoman olevan peräisin 

tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta 

taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, 

jos tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, 

maine tai muu ominaisuus liittyy 

olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman 

maantieteelliseen alkuperään. 

(18) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EU) N:o 1151/201213 ei sovelleta 

tislattuihin alkoholijuomiin. Sen vuoksi 

olisi vahvistettava tislattujen 

alkoholijuomien maantieteellisten 

merkintöjen suojaa koskevat säännöt. 

Komission olisi rekisteröitävä 

maantieteelliset merkinnät, jotka osoittavat 

tislatun alkoholijuoman olevan peräisin 

tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta 

taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, 

jos tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, 

maine, perinteiset valmistus- ja 

tuotantomenetelmät tai muu ominaisuus 

liittyy olennaisella tavalla tislatun 

alkoholijuoman maantieteelliseen 

alkuperään. 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Olisi säädettävä menettelyistä 

unionin tai kolmannen maan 

maantieteellisten merkintöjen 

rekisteröimiseksi, muuttamiseksi ja 

mahdolliseksi peruuttamiseksi TRIPS-

sopimuksen mukaisesti, ja samalla olisi 

ilman eri toimenpiteitä tunnustettava 

olemassa olevien unionin maantieteellisten 

merkintöjen asema. Jotta maantieteellisiä 

merkintöjä koskevat menettelysäännöt 

yhdenmukaistettaisiin kaikilla 

asianomaisilla aloilla, tällaisten tislattuja 

alkoholijuomia koskevien menettelyjen 

mallina olisi oltava asetuksessa (EU) N:o 

1151/2012 säädetyt kattavammat ja 

laajemmin käytetyt maataloustuotteita ja 

elintarvikkeita koskevat menettelyt 

samalla kun otetaan huomioon tislattujen 

alkoholijuomien erityispiirteet. Olisi 

laadittava maantieteellisten merkintöjen 

sähköinen rekisteri 

rekisteröintimenettelyjen 

yksinkertaistamiseksi ja sen 

(19) Olisi säädettävä menettelyistä 

unionin tai kolmannen maan 

maantieteellisten merkintöjen 

rekisteröimiseksi, muuttamiseksi ja 

mahdolliseksi peruuttamiseksi TRIPS-

sopimuksen mukaisesti, ja samalla olisi 

ilman eri toimenpiteitä tunnustettava 

olemassa olevien unionin rekisteröityjen 

maantieteellisten merkintöjen asema. Jotta 

maantieteellisiä merkintöjä koskevat 

menettelysäännöt yhdenmukaistettaisiin 

kaikilla asianomaisilla aloilla, tällaisten 

tislattuja alkoholijuomia koskevien 

menettelyjen mallina olisi oltava 

asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 säädetyt 

samanlaiset maataloustuotteissa ja 

elintarvikkeissa käytetyt menettelyt 

samalla kun otetaan huomioon tislattujen 

alkoholijuomien erityispiirteet. Olisi 

laadittava maantieteellisten merkintöjen 

avoin, kattava ja helppokäyttöinen 

sähköinen rekisteri 

rekisteröintimenettelyjen 
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varmistamiseksi, että tiedot ovat 

elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien 

saatavilla sähköisessä muodossa. 

yksinkertaistamiseksi ja sen 

varmistamiseksi, että tiedot ovat 

elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien 

saatavilla sähköisessä muodossa, ja sillä 

olisi oltava sama oikeudellinen arvo kuin 

asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteellä III. 

Komission olisi automaattisesti 

rekisteröitävä asetuksen (EY) N:o 

110/2008 mukaisesti rekisteröidyt 

maantieteelliset merkinnät. Komission 

olisi ennen tämän asetuksen voimaan 

tuloa saatettava päätökseen asetuksen 

(EY) N:o 110/2008 liitteeseen III 

sisältyvien maantieteellisten merkintöjen 

tarkistaminen kyseisen asetuksen 

20 artiklan mukaisesti. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(22) Jotta voidaan ottaa huomioon 

kuluttajien muuttuvat tarpeet, teknologinen 

kehitys, asiaankuuluvien kansainvälisten 

standardien kehitys, tuotannon ja kaupan 

pitämisen taloudellisten edellytysten 

parantamistarve, perinteiset 

vanhentamisprosessit ja – 

poikkeustapauksissa – kolmansiin maihin 

kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö ja jotta 

voidaan varmistaa maantieteellisten 

merkintöjen suojaaminen, komissiolle olisi 

siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä sellaisten muutosten ja 

poikkeusten osalta, jotka koskevat 

seuraavia: tämän asetuksen I luvussa 

tarkoitetut tislattujen alkoholijuomien 

luokkia koskevat tekniset määritelmät ja 

vaatimukset, joitakin tämän asetuksen 

I luvussa tarkoitettuja tislattuja 

alkoholijuomia koskevat erityissäännöt, 

tämän asetuksen II luvussa tarkoitetut 

merkinnät ja esittely, tämän asetuksen 

(22) Jotta voidaan ottaa huomioon 

kuluttajien muuttuvat tarpeet, teknologinen 

kehitys, asiaankuuluvien kansainvälisten 

standardien kehitys, tuotannon ja kaupan 

pitämisen taloudellisten edellytysten 

parantamistarve, perinteiset 

vanhentamisprosessit ja – 

poikkeustapauksissa – kolmansiin maihin 

kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö ja jotta 

voidaan varmistaa maantieteellisten 

merkintöjen suojaaminen ja ottaa 

huomioon perinteisten käytäntöjen 

merkitys, komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä sellaisten 

muutosten ja poikkeusten osalta, jotka 

koskevat seuraavia: tämän asetuksen 

I luvussa tarkoitetut tislattujen 

alkoholijuomien luokkia koskevat tekniset 

määritelmät ja vaatimukset, joitakin tämän 

asetuksen I luvussa tarkoitettuja tislattuja 

alkoholijuomia koskevat erityissäännöt, 

tämän asetuksen II luvussa tarkoitetut 
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III luvussa tarkoitetut maantieteelliset 

merkinnät sekä tämän asetuksen IV luvussa 

tarkoitetut tarkastukset ja tietojenvaihto. 

merkinnät ja esittely, tämän asetuksen 

III luvussa tarkoitetut maantieteelliset 

merkinnät sekä tämän asetuksen IV luvussa 

tarkoitetut tarkastukset ja tietojenvaihto. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

7) ’tuote-eritelmällä’ maantieteellisen 

merkinnän suojahakemukseen liitettyä 

asiakirjaa, joka sisältää eritelmän, jonka 

mukainen tislatun alkoholijuoman on 

oltava; 

7) ’tuote-eritelmällä’ maantieteellisen 

merkinnän suojahakemukseen liitettyä 

asiakirjaa, joka sisältää eritelmän, jonka 

mukainen tislatun alkoholijuoman on 

oltava ja joka vastaa asetuksen (EY) 

N:o 110/2008 17 artiklan mukaista 

teknistä asiakirjaa; 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa 

tarkoitettujen delegoitujen säädösten on 

rajoituttava vain sellaisiin osoitettuihin 

tarpeisiin vastaamiseen, jotka johtuvat 

kuluttajien muuttuvista tarpeista, 

teknologisesta kehityksestä, 

asiaankuuluvien kansainvälisten 

standardien kehityksestä tai 

tuoteinnovoinnin tarpeista. 

Ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa 

tarkoitettujen delegoitujen säädösten on 

rajoituttava vain sellaisiin osoitettuihin 

tarpeisiin vastaamiseen, jotka johtuvat 

kuluttajien muuttuvista tarpeista, 

teknologisesta kehityksestä, 

asiaankuuluvien kansainvälisten 

standardien kehityksestä tai 

tuoteinnovoinnin tarpeista, samalla kun 

otetaan huomioon perinteisten 

käytäntöjen merkitys. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Jos tislattu alkoholijuoma täyttää 

vahvistetut vaatimukset useamman kuin 

yhden liitteessä II olevan I osassa 

mainittujen tislattujen alkoholijuomien 

luokkien 15–47 osalta, sitä voidaan myydä 

yhdellä tai useammalla asianomaisella 

myyntinimityksellä, joista säädetään 

kyseisissä luokissa. 

3. Jos tislattu alkoholijuoma täyttää 

vahvistetut vaatimukset useamman kuin 

yhden liitteessä II olevan I osassa 

mainittujen tislattujen alkoholijuomien 

luokkien 1–47 osalta, sitä voidaan myydä 

yhdellä tai useammalla asianomaisella 

myyntinimityksellä, joista säädetään 

kyseisissä luokissa. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) ilmaisuilla, jotka mainitaan 

asianomaisessa tuote-eritelmässä. 

b) millä tahansa ilmaisuilla, jotka 

sallitaan asianomaisessa tuote-eritelmässä. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 

myyntinimityksiä, joita on täydennetty 

ilmaisulla ”makuinen” tai muulla 

samanlaisella ilmaisulla, voidaan käyttää 

ainoastaan viitattaessa tislattua 

alkoholijuomaa jäljitteleviin aromeihin tai 

niiden käyttöön muun elintarvikkeen kuin 

juoman tuotannossa. Maantieteellisiä 

merkintöjä ei saa käyttää aromien 

kuvaamiseen. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Jos tislatun alkoholijuoman 

alkuperä ilmoitetaan, sen on vastattava 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 952/201316 

60 artiklan mukaista alkuperämaata tai -

aluetta. 

1. Jos tislatun alkoholijuoman 

alkuperä ilmoitetaan, sen on viitattava 

paikkaan tai alueeseen, jossa tislatulle 

alkoholijuomalle sen ominaispiirteet ja 

olennaiset laatuominaisuudet antava 

tuotantoprosessivaihe tapahtuu. 

_______________  

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 

päivänä lokakuuta 2013, unionin 

tullikoodeksista (EUVL L 269, 

10.10.2013, s. 1).  

 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kun on kyse unionissa tuotetusta 

ja vientiin tarkoitetusta tislatusta 

alkoholijuomasta, maantieteelliset 

merkinnät ja tämän asetuksen liitteessä II 

olevat kursiivilla merkityt termit voidaan 

toisintaa, mutta ei korvata muulla kuin 

unionin virallisella kielellä, jos se on 

tuovan kolmannen maan lakisääteinen 

vaatimus, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. 

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kuluttajien muuttuvien tarpeiden, 

teknologisen kehityksen, asiaankuuluvien 

kansainvälisten standardien kehityksen 

1. Kuluttajien muuttuvien tarpeiden, 

teknologisen kehityksen, asiaankuuluvien 

kansainvälisten standardien kehityksen 
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sekä tuotannon ja kaupan pitämisen 

taloudellisten edellytysten 

parantamistarpeen huomioon ottamiseksi 

siirretään komissiolle valta antaa 

43 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat seuraavia: 

sekä tuotannon ja kaupan pitämisen 

taloudellisten edellytysten 

parantamistarpeen huomioon ottamiseksi, 

varmistaen samalla kuluttajansuojan ja 

ottaen huomioon perinteiset käytännöt, 
siirretään komissiolle valta antaa 

43 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat seuraavia: 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Poikkeustapauksissa, joissa 

kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan 

lainsäädäntö edellyttää sitä, siirretään 

komissiolle valta antaa 43 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat poikkeuksia esittelyä ja 

merkintöjä koskevista tämän luvun 

säännöksistä. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kuka tahansa toimija, joka pitää 

kaupan tuote-eritelmän mukaisesti 

tuotettua tislattua alkoholijuomaa, voi 

käyttää suojattuja maantieteellisiä 

merkintöjä. 

1. Kuka tahansa toimija, joka pitää 

kaupan tuote-eritelmän mukaisesti 

tuotettua tislattua alkoholijuomaa, voi 

käyttää rekisteröityjä maantieteellisiä 

merkintöjä. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Suojatut maantieteelliset merkinnät 

sekä kyseisiä suojattuja nimiä käyttävät, 

asianomaisen tuote-eritelmän mukaisesti 

tuotetut tislatut alkoholijuomat on suojattu 

2. Rekisteröidyt maantieteelliset 

merkinnät sekä kyseisiä suojattuja nimiä 

käyttävät, asianomaisen tuote-eritelmän 

mukaisesti tuotetut tislatut alkoholijuomat 

on suojattu 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai 

mielleyhtymiltä, vaikka tuotteiden tai 

palveluiden oikea alkuperä on merkitty tai 

vaikka suojattu nimitys on käännetty tai 

siihen on liitetty esimerkiksi ilmaisu 

”tapa”, ”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu 

kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, 

”kaltainen” tai muu vastaava ilmaisu; 

b) väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai 

mielleyhtymiltä, vaikka tuotteiden tai 

palveluiden oikea alkuperä on merkitty tai 

vaikka suojattu nimitys on käännetty tai 

siihen on liitetty esimerkiksi ilmaisu 

”tapa”, ”tyyppi”, ”laji”, ”menetelmä”, 

”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, 

”kaltainen” tai muu vastaava ilmaisu; 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta 

merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen 

lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta tai 

olennaisia ominaisuuksia, jotka on 

merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, 

mainoksiin tai asianomaista tuotetta 

koskeviin asiakirjoihin, sekä tuotteen 

pakkaamiselta säiliöön tavalla, joka on 

omiaan antamaan väärän kuvan tuotteen 

alkuperästä; 

c) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta 

merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen 

lähtöpaikkaa, alkuperää, ainesosia, 

luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia, 

joita käytetään tuotteen esittelyssä tai 

merkinnöissä tavalla, joka on omiaan 

antamaan väärän kuvan tuotteen 

alkuperästä; 
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Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu 

maantieteellisten merkintöjen 

suojaaminen on laajennettava kattamaan 

tavarat ja niiden pakkaukset, jotka ovat 

peräisin kolmansista maista ja jotka on 

tuotu kaupankäynnissä unioniin 

luovuttamatta niitä vapaaseen liikkeeseen. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Suojatuista maantieteellisistä 

merkinnöistä ei saa tulla 32 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettuja yleisnimiä 

unionissa. 

3. Rekisteröidyistä maantieteellisistä 

merkinnöistä ei saa tulla 32 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettuja yleisnimiä 

unionissa. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet lopettaakseen 

suojattujen maantieteellisten merkintöjen 

2 kohdassa tarkoitetun lainvastaisen 

käytön. 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet lopettaakseen 

rekisteröityjen maantieteellisten 

merkintöjen 2 kohdassa tarkoitetun 

lainvastaisen käytön. 
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Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) suojattavan maantieteellisen 

merkinnän nimi sellaisena kuin sitä 

käytetään kaupassa tai yleisessä 

kielenkäytössä ja ainoastaan niillä kielillä, 

joita perinteisesti käytetään tai käytettiin 

tietyn tuotteen kuvaamiseen rajatulla 

maantieteellisellä alueella; 

a) rekisteröitävän maantieteellisen 

merkinnän nimi sellaisena kuin sitä 

käytetään kaupassa tai yleisessä 

kielenkäytössä ja ainoastaan niillä kielillä, 

joita perinteisesti käytetään tai käytettiin 

tietyn tuotteen kuvaamiseen rajatulla 

maantieteellisellä alueella; 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Jos hakemus koskee kolmannessa 

maassa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, 

hakemus on toimitettava komissiolle joko 

suoraan tai asianomaisen kolmannen maan 

viranomaisten välityksellä. 

5. Jos hakemus koskee kolmannessa 

maassa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, 

hakemus on toimitettava komissiolle 

asianomaisen kolmannen maan 

viranomaisten välityksellä. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  Komissio tutkii kaikki 21 artiklan 

mukaisesti sille toimitetut hakemukset 

asianmukaisin keinoin tarkastaakseen, että 

hakemus on perusteltu ja täyttää tämän 

luvun edellytykset. Tutkimus ei saisi 

kestää yli 12:ta kuukautta. Jos tämä 

määräaika ylittyy, komissio ilmoittaa 

viivästyksen syyt hakijalle kirjallisesti. 

1.  Komissio tutkii kaikki 21 artiklan 

mukaisesti sille toimitetut hakemukset 

asianmukaisin keinoin tarkastaakseen, että 

hakemus on perusteltu ja täyttää tämän 

luvun edellytykset. Tutkimus ei saa kestää 

yli kuutta kuukautta hakemuksen 

vastaanottamisesta. Jos tämä määräaika 

ylittyy, komissio ilmoittaa viivästyksen 

syyt hakijalle kirjallisesti. 
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Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1.  Rajoittamatta 18 artiklan 

soveltamista komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

myönnetään enintään viiden vuoden 

siirtymäkausi, jonka aikana toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

peräisin olevassa tislatussa 

alkoholijuomassa, jonka nimi on 

18 artiklan 2 kohdan vastainen, voidaan 

edelleen käyttää nimitystä, jolla sitä on 

pidetty kaupan, sillä ehdolla, että 

21 artiklan 3 kohdan tai 24 artiklan 

mukaisella tutkittavaksi otettavalla 

vastaväitteellä osoitetaan, että nimen 

rekisteröinti vaarantaisi 

1.  Rajoittamatta 18 artiklan 

soveltamista komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

myönnetään enintään kahden vuoden 

siirtymäkausi, jonka aikana toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

peräisin olevassa tislatussa 

alkoholijuomassa, jonka nimi on 

18 artiklan 2 kohdan vastainen, voidaan 

edelleen käyttää nimitystä, jolla sitä on 

pidetty kaupan, sillä ehdolla, että 

21 artiklan 3 kohdan tai 24 artiklan 

mukaisella tutkittavaksi otettavalla 

vastaväitteellä osoitetaan, että nimen 

rekisteröinti vaarantaisi 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jos komissio 23 artiklan 1 kohdan 

ensimmäisen alakohdan nojalla tehdystä 

tutkimuksesta saamiensa tietojen 

perusteella katsoo, etteivät 

rekisteröintiedellytykset täyty, se hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla hakemus 

hylätään. Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

1. Jos komissio 23 artiklan 1 kohdan 

ensimmäisen alakohdan nojalla tehdystä 

tutkimuksesta saamiensa tietojen 

perusteella katsoo, etteivät 

rekisteröintiedellytykset täyty, se hyväksyy 

43 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä 

asetusta, hakemuksen hylkäämiseksi. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jos komissiolle ei esitetä 24 artiklan 

mukaisia vastaväiteilmoituksia eikä 

tutkittavaksi otettavia perusteltuja 

vastaväitteitä, se hyväksyy 44 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 

soveltamatta täytäntöönpanosäädöksiä, 

joilla nimi rekisteröidään. 

2. Jos komissiolle ei esitetä 24 artiklan 

mukaisia vastaväiteilmoituksia eikä 

tutkittavaksi otettavia perusteltuja 

vastaväitteitä, se hyväksyy 43 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 

täydennetään tätä asetusta, nimen 

rekisteröimiseksi. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) rekisteröi nimen 

täytäntöönpanosäädöksillä, jotka on 

hyväksytty soveltamatta 44 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä, jos 

sopimukseen on päästy, ja muuttaa 

tarvittaessa 23 artiklan 2 kohdan nojalla 

julkaistuja tietoja edellyttäen, etteivät 

muutokset ole merkittäviä; tai 

a) jos sopimukseen on päästy, 

hyväksyy 43 artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 

tätä asetusta, nimen rekisteröimiseksi ja 

muuttaa tarvittaessa 23 artiklan 2 kohdan 

nojalla julkaistuja tietoja edellyttäen, 

etteivät muutokset ole merkittäviä; tai 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

rekisteröinnistä päätetään, jos 
sopimukseen ei ole päästy. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

b) jos sopimukseen ei ole päästy, 

hyväksyy 43 artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 

tätä asetusta, rekisteröinnistä 

päättämiseksi. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Jos muutoshakemus kuitenkin sisältää 

tuote-eritelmän yhden tai useamman 

muutoksen, joka liittyy tuotteen olennaisiin 

ominaispiirteisiin, muuttaa 19 artiklan 

f alakohdassa tarkoitettua yhteyttä, mukaan 

lukien tislatun alkoholijuoman nimen tai 

nimen jonkin osan muutos, vaikuttaa 

rajattuun maantieteelliseen alueeseen tai 

merkitsee tuotteella tai sen raaka-aineilla 

käytävän kaupan lisärajoituksia, 

jäsenvaltion on toimitettava 

muutoshakemus komissiolle 

hyväksyttäväksi, ja hakemuksen osalta on 

noudatettava 21–27 artiklassa vahvistettua 

menettelyä. 

Jos muutoshakemus kuitenkin sisältää 

tuote-eritelmän yhden tai useamman 

muutoksen, joka liittyy tuotteen olennaisiin 

ominaispiirteisiin, muuttaa 19 artiklan 

f alakohdassa tarkoitettua yhteyttä, mukaan 

lukien tislatun alkoholijuoman nimen tai 

nimen jonkin osan muutos, vaikuttaa 

rajattuun maantieteelliseen alueeseen tai 

merkitsee tuotteella tai sen raaka-aineilla 

käytävän kaupan lisärajoituksia, 

jäsenvaltion on toimitettava 

muutoshakemus komissiolle 

hyväksyttäväksi, ja hakemuksen osalta on 

noudatettava 21–27 artiklassa vahvistettua 

menettelyä. Kolmansien maiden osalta 

muutos on hyväksyttävä kyseisissä 

kolmansissa maissa käytössä olevien 

järjestelmien mukaisesti. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Hakemuksen tutkimisessa 

keskitytään yksinomaan ehdotettuun 

muutokseen. 

3. Hakemuksen tutkimisessa 

keskitytään pelkästään ehdotettuun 

muutokseen. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi omasta aloitteestaan taikka 

niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden 

pyynnöstä, joiden oikeutettua etua asia 

koskee, hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

peruutetaan maantieteellisen merkinnän 

rekisteröinti seuraavissa tapauksissa: 

Komissiolle siirretään valta antaa 

43 artiklan mukaisesti tätä asetusta 

täydentäviä delegoituja säädöksiä omasta 

aloitteestaan taikka niiden luonnollisten tai 

oikeushenkilöiden pyynnöstä, joiden 

oikeutettua etua asia koskee, jotta voidaan 

peruuttaa maantieteellisen merkinnän 

rekisteröinti seuraavissa tapauksissa: 
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Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Maantieteellisten merkintöjen 

rekisteröinnin peruuttamisesta annetut 

säädökset julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio hyväksyy 44 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä soveltamatta 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla perustetaan 

julkisesti saatavilla oleva, ajantasainen 

sähköinen rekisteri tämän järjestelmän 

mukaisista tislattujen alkoholijuomien 

maantieteellisistä merkinnöistä, jäljempänä 

’rekisteri’, ja ylläpidetään sitä. 

Komissio hyväksyy 44 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä soveltamatta 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla perustetaan 

avoin, julkisesti saatavilla oleva ja kattava 

sähköinen rekisteri tämän järjestelmän 

mukaisista tislattujen alkoholijuomien 

maantieteellisistä merkinnöistä, jäljempänä 

’rekisteri’, joka korvaa asetuksessa (EY) 

N:o 110/2008 olevan liitteen III ja jolla on 

sama oikeudellinen arvo kuin kyseisellä 

liitteellä, ja ylläpidetään ja päivitetään sitä. 
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Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Rekisteriin voidaan ottaa maantieteellisinä 

merkintöinä sellaisia kolmansissa maissa 

tuotettujen tislattujen alkoholijuomien 

maantieteellisiä merkintöjä, jotka on 

suojattu unionissa kansainvälisellä 

sopimuksella, jossa unioni on 

sopimuspuolena. 

Rekisteriin voidaan ottaa maantieteellisinä 

merkintöinä sellaisia kolmansissa maissa 

tuotettujen tislattujen alkoholijuomien 

maantieteellisiä merkintöjä, jotka on 

suojattu unionissa kansainvälisellä 

sopimuksella, jossa unioni on 

sopimuspuolena, vasta sen jälkeen kun 

komissio on antanut 

täytäntöönpanosäädöksen, jossa 

hyväksytään tällainen erilliseen osaan 

sisällyttäminen.  

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Nimeä ei saa suojata 

maantieteellisenä merkintänä, jos 

asianomaisen tislatun alkoholijuoman 

luokan kannalta pakollisia tuotanto- tai 

valmistusvaiheita ei suoriteta 

asianomaisella maantieteellisellä alueella. 

3. Nimeä ei saa suojata 

maantieteellisenä merkintänä, jos 

asianomaisen tislatun alkoholijuoman 

luokan kannalta pakollisia vaiheita ei 

suoriteta asianomaisella maantieteellisellä 

alueella. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Sellaisen tavaramerkin 

rekisteröinti, joka sisältää rekisteriin 

kirjatun maantieteellisen merkinnän tai 

muodostuu sellaisesta, on evättävä tai 

peruttava, jos kyseisen tavaramerkin käyttö 

johtaisi johonkin 18 artiklan 2 kohdassa 

1. Tavaramerkin rekisteröinti on 

evättävä tai peruttava, jos kyseisen 

tavaramerkin käyttö johtaisi johonkin 

18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 

tilanteista. 
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tarkoitetuista tilanteista. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Nykyisiä suojattuja maantieteellisiä 

merkintöjä koskevat 

täytäntöönpanovaltuudet 

Nykyisiä rekisteröityjä maantieteellisiä 

merkintöjä koskevat valtuudet 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Asetuksen (EY) N:o 110/2008 

mukaisesti suojatut tislattujen 

alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät 

ovat suojattuja maantieteellisinä 

merkintöinä tämän asetuksen mukaisesti 

ilman eri toimenpiteitä, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. 

Komissio kirjaa ne rekisteriin. 

1. Asetuksen (EY) N:o 110/2008 

mukaisesti rekisteröidyt tislattujen 

alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät 

ovat suojattuja maantieteellisinä 

merkintöinä tämän asetuksen mukaisesti 

ilman eri toimenpiteitä, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. 

Komissio kirjaa ne rekisteriin. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi kahden vuoden ajan 

tämän asetuksen voimaantulosta päättää 

omasta aloitteestaan peruuttaa 

täytäntöönpanosäädöksillä asetuksen (EY) 

N:o 110/2008 20 artiklassa tarkoitettujen 

maantieteellisten merkintöjen suojan, jos 

merkinnät eivät ole 2 artiklan 1 kohdan 

6 alakohdan mukaisia. Nämä 

2. Komissio voi tämän asetuksen 

voimaantuloon asti päättää omasta 

aloitteestaan peruuttaa 

täytäntöönpanosäädöksillä asetuksen (EY) 

N:o 110/2008 20 artiklassa tarkoitettujen 

maantieteellisten merkintöjen 

rekisteröinnin, jos merkinnät eivät ole 

2 artiklan 1 kohdan 6 alakohdan mukaisia. 
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täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 

tai elinten, jotka tarkastavat tuote-

eritelmien noudattamisen, on oltava 

objektiivisia ja puolueettomia. Niillä on 

oltava käytettävissään tehtäviensä 

hoitamiseen tarvittava asiantunteva 

henkilöstö ja voimavarat. 

5. Edellä 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 

tai elinten, jotka tarkastavat tuote-

eritelmien noudattamisen rekisteröidyissä 

maantieteellisissä merkinnöissä, on oltava 

objektiivisia ja puolueettomia. Niillä on 

oltava käytettävissään tehtäviensä 

hoitamiseen tarvittava asiantunteva 

henkilöstö ja voimavarat. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Rajatulla maantieteellisellä 

alueella tapahtuvan tuotannon 

erityispiirteiden huomioon ottamiseksi 

siirretään komissiolle valta antaa 

43 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat 

Poistetaan. 

a)  maantieteellisen alueen rajaamista 

koskevia lisäperusteita; and 

 

b)  rajatulla maantieteellisellä 

alueella tapahtuvaan tuotantoon liittyviä 

rajoituksia ja poikkeuksia. 
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Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

43 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle tämän 

asetuksen voimaantulosta 

määräämättömäksi ajaksi 5, 16, 38 ja 

41 artiklassa sekä 46 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle tämän 

asetuksen voimaantulosta viiden vuoden 

ajaksi 5, 16, 38 ja 41 artiklassa sekä 

46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Säädösvallan 

siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

saman pituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 
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