
Euroopan parlamentti
2014-2019

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

P8_TA(2019)0178

Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä 
tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä 
muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien 
maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 
2016/0392(COD))
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2016)0750),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan sekä 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti 
komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0496/2016),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Italian senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 
tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan 
esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. maaliskuuta 2017 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 10. joulukuuta 
2018 ja 27. helmikuuta 2019 päivätyillä kirjeillä antaman sitoumuksen hyväksyä 

1 EUVL C 209, 30.6.2017, s.54.



Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan sekä maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0021/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan1;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

1 Tämä kanta korvaa 1. maaliskuuta 2018 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, 
P8_TA(2018)0049).
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Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 
2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi 
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä, 
tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja 
merkinnöissä, tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta, 
maatalousperäisen etyylialkoholin ja maatalousperäisten tisleiden käytöstä 
alkoholijuomissa ja asetuksen (EY) N:o 110/2008 kumoamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2019/787.)


