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SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek ühendab kaks olemasolevat määrust, täpsustades piiritusjookide 
määratlemist ja esitlemist. See kohandab olemasolevat õigusloomet uutele tehnilistele ja 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni nõuetele. Ettepanek toob kaasa tarbijakaitse kõrgema 
taseme, hoiab ära pettuse ja tagab turu läbipaistvuse. 

Neli peatükki käsitlevad peamisi sätteid, sealhulgas piiritusjoogi liike. Lisad käsitlevad 
tehnilisi määratlusi.

Ettepanek sisaldab kolme piiritusjookide kategooriat. A kategooria sisaldab puhaste „kangete 
alkohoolsete jookide“ loetelu. B kategoorias loetletakse „erilised piiritusjoogid“, mis võivad 
sisaldada toidutoormest valmistatud etüülalkoholi C kategooriasse kuuluvad „muud 
piiritusjoogid“, mis sisaldavad toidutoormest valmistatud etüülalkoholi ning lõhna- ja 
maitseaineid. 

Sidusrühmade esindajatele tekitab muret, et antud kategooriad viitavad mingit sorti hierarhiale 
ja põhjustavad segadust, kuna piiritusjoogid võivad langeda enam kui ühte kategooriasse. 

Traditsioonilised piirituse tootmise meetodid on tagatud „geograafiliste tähistega“ (GI), mis 
põhinevad tehnilistel dokumentidel. Komisjonile tuleb esitada tehniline toimik. Kuid 
tehniliste toimikute esitamine peaks olema riigiametite ülesanne. 

Ettepanekus säilib kehtiv ELi viina määratlus, mille kohaselt võib viina toota toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholist. Mitmed liikmesriigid väidavad, et see ohustab nende tavapäraseid 
tootmismeetodeid. Nad soovivad, et viina tootmine oleks piiratud kartulitest ja teraviljast 
valmistatud piiritusega.

Traditsioonide austamine on vajalik. Kuid käimas on märkimisväärne arutelu selle üle, milline 
on traditsionaalne viinatootmine. Kui vastu võetakse piiratud määratlus, siis kaasnevad 
sellega vältimatud juriidilised tagajärjed riikidest, kus viina toodetakse toorainest. 
Ettepanekus on viina koostisosade pudeli etiketile kandmise nõue. Samuti geograafiliste 
tähiste staatus viinadele, nt Rootsi viinale.

Komisjoni eesmärk on lisade muutmise pädevust kaasotsustamismenetlusest 
korralduskomiteele üle andes võimaldada suuremat paindlikkust.

Viimase asjana tuleb kokku leppida autentsuse tähiste (AI) osas. Autentsuse tähised on 
keemilise analüüsi teel kindlakstehtavad jääkelemendid. Nad võimaldavad autentsete toodete 
tuvastamist ja mängivad esmatähtsat rolli võltsingute vastases võitluses.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:



PE 376.566v01-00 4/44 PA\624137ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1

(1) Nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus 
(EMÜ) nr 1576/89, millega kehtestatakse 
piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja 
esitlemise üldeeskirjad,  ja komisjoni 24. 
aprilli 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 
1014/90, millega kehtestatakse 
piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja 
esitlemise üksikasjalikud rakenduseeskirjad,  
on osutunud edukaks piiritusjookide sektori 
reguleerimisel.  Hiljutisi kogemusi silmas 
pidades on siiski vaja täpsustada eeskirju, 
mida kohaldatakse teatavate piiritusjookide 
määratlemiseks, kirjeldamiseks, esitlemiseks 
ja kaitsmiseks. Seetõttu tuleks määrus 
(EMÜ) nr 1576/89 kehtetuks tunnistada ja 
asendada uue määrusega.

(1) Nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus 
(EMÜ) nr 1576/89, millega kehtestatakse 
piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja 
esitlemise üldeeskirjad,  ja komisjoni 24. 
aprilli 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 
1014/90, millega kehtestatakse 
piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja 
esitlemise üksikasjalikud rakenduseeskirjad,  
on osutunud edukaks piiritusjookide sektori 
reguleerimisel.  Hiljutisi kogemusi silmas 
pidades on siiski vaja täpsustada eeskirju, 
mida kohaldatakse teatavate piiritusjookide 
määratlemiseks, kirjeldamiseks, esitlemiseks 
ja kaitsmiseks. Seetõttu tuleks Nõukogu
määrus (EMÜ) nr 1576/89 ja komisjoni 
määrus (EMÜ) nr 1014/90 kehtetuks 
tunnistada ja asendada uue määrusega.

Selgitus

Nii määruse 1576/89 kui määruse 1014/90 sätted tuleks muudetud kujul lisada uue määruse 
ettepanekusse. Ebaselguse kõrvaldamiseks tuleks mõlemad määrused uue õigusakti 
jõustumisel kehtetuks tunnistada.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3

(3) Et läheneda veelgi süstemaatilisemalt 
piiritusjooke hõlmavatele õigusaktidele, 
tuleks sellised joogid liigitada kolme 
kategooriasse täpselt kindlaksmääratud 
tootmis- ja märgistamiskriteeriumide 
alusel.

välja jäetud

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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Selgitus

Selline liigitus ei ole ei loogiline ega läbipaistev. Lisaks liigitab see osad tooted valesti 
teatavasse rühma ja eksitab tarbijaid kvaliteedi osas, kuna see erineb senisest praktikast. 
Samuti viitab see ekslikult, et antud toodete osas eksisteerib kvaliteedi hierarhia.

Muudatusettepanek 3
Artikli 1 esimese lõigu punkti d alapunkti i teine taane

– taimsete ainete leotamise teel ja/või – taimsete ainete leotamise teel ja/või 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholist 
ja/või toidutoormest valmistatud 
destillaadist ja/või piiritusjookidest 
käesoleva määruse tähenduses ja/või

Selgitus

„Leotamine“ on vedeliku kastmise teel pehmendamise protsess, kuid kui see vedel aine ei ole 
esitatud tingimustes kindlaks määratud, siis pole vaid see fraas üksi ei asjakohane ega 
tähenduslik „piiritusjoogi“ määratlus. (Määruse 1576/89 artikli 1 lõige 2 on sarnase 
toimega, kombineerides esitatud teise ja kolmanda taane sätted.

Muudatusettepanek 4
Artikkel 3

Piiritusjoogid liigitatakse järgmiselt:  välja jäetud
a) kanged alkohoolsed joogid – II lisa A 
kategooria all loetletud tooted;
b) erilised piiritusjoogid – II lisa B 
kategooria all loetletud tooted; 
c) muud piiritusjoogid – II lisa C 
kategooria all loetletud tooted. 
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Selgitus

Selline liigitus ei ole ei loogiline ega läbipaistev. Lisaks liigitab see osad tooted valesti 
teatavasse rühma ja eksitab tarbijaid kvaliteedi osas, kuna on see erineb senisest praktikast. 
Samuti viitab see ekslikult, et antud toodete osas eksisteerib kvaliteedi hierarhia.

Muudatusettepanek 5
Artikkel 4

1. Ilma et see piiraks II lisa A kategooria 
all loetletud toodete suhtes kehtestatud 
erieeskirju, kanged alkohoolsed joogid: 

välja jäetud

a) valmistatakse üksnes II lisas 
määratletud toorainete kääritamise ja 
destilleerimise teel; 
b) ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati; 
c) sisaldavad ainult looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi, nagu on 
määratletud direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 
lõike 2 punkti b alapunktis i ja artikli 1 
lõike 2 punktis c;
d) magustatakse maitse ümardamiseks 
ainult vastavalt käesoleva määruse I lisas 
esitatud tehnilistele mõistetele ja nõuetele 
ning arvestades liikmesriikide õigusakte. 
2. Ilma et see piiraks kõigi II lisa B 
kategooria all loetletud toodete suhtes 
sätestatud erieeskirju, võivad erilised 
piiritusjoogid: 
a) olla valmistatud asutamislepingu I lisas 
loetletud mis tahes toidutoormest; 
b) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või (toidutoormest 
valmistatud) destillaati; 
c)sisaldada looduslikke või loodusidentseid 
lõhna- ja maitseaineid ja valmistisi, nagu 
on määratletud direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktides i ja ii 
ning artikli 1 lõike 2 punktis c; 
d) olla magustatud nii, et nad vastaksid 
teatavatele tooteomadustele, ning vastavalt 
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käesoleva määruse I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele. 
3. Ilma et see piiraks II lisas C kategooria 
all nimetatud toodete suhtes kehtestatud 
erieeskirju, võivad muud piiritusjoogid: 
a) olla valmistatud asutamislepingu I lisas 
nimetatud mis tahes toidutoormest ja/või 
inimtoiduks ettenähtud toiduainest; 
b) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati; 
c) sisaldada direktiivis 88/388/EMÜ 
nimetatud lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi;
d) olla magustatud nii, et nad vastavad 
teatavatele tooteomadustele, ning vastavalt 
käesoleva määruse I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele.

Selgitus

Selline liigitus ei ole ei loogiline ega läbipaistev. Lisaks liigitab see osad tooted valesti 
teatavasse rühma ja eksitab tarbijaid kvaliteedi osas, kuna on see erineb senisest praktikast. 
Samuti viitab see ekslikult, et antud toodete osas eksisteerib kvaliteedi hierarhia.

Muudatusettepanek 6
Artikli 7 lõige 1

1. Piiritusjoogid, mis vastavad II lisas 
nimetatud A ja B kategooria toodete 
spetsifikaatidele, kannavad nimetatud lisas 
nendele toodetele antud müüginimetust.

1. Piiritusjoogi turustamiseks käesoleva 
määruse II lisas loetletud nimetuste all 
peab piiritusjook vastama oma kategooria 
puhul kohaldatavale määratlusele ja 
nõuetele. Piiritusjoogid, mis ei vasta II lisas 
määratletud toodetele kehtestatud nõuetele, 
ei tohi kanda nende toodete nimesid. Neid 
tuleb nimetada kas „piiritusjookideks” või 
„kangeteks alkohoolseteks jookideks”. Neid 
nimetusi ei tohi täiendada, asendada ega 
muuta.
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Selgitus

Kuna kolmene liigitus tuleks välja jätta, siis on nende kategooriatega seoses kohatu rääkida 
müüginimetustest, säilitada tuleks kehtiv kord.

Muudatusettepanek 7
Artikli 7 lõige 2

2. Piiritusjoogid, mis vastavad II lisas 
nimetatud C kategooria toodete 
spetsifikaatidele, kannavad müüginimetust 
„piiritusjook“. Seda müüginimetust ei tohi 
täiendada ega muuta.

välja jäetud

Selgitus

Muudetud artikli 7 lg 1 (müüginimetuste kasutamine kolme kategooria puudumisel) hõlmab 
neid sätteid.

Muudatusettepanek 8
Artikli 7 lõige 5 a (uus)

5 a. III lisas toodud geograafilistele 
tähistele võib lisada täiendavaid omadusi 
tingimusel, et neid reguleerivad tootjariigis 
pädevad ametiasutused.

Selgitus

Kehtiv õigusloome (määrus 1576/89, artikli 5 lõike 3 punkti a teine lause) näeb ette, et 
geograafilistele tähistele lisatakse täiendavaid andmeid, mille kasutamist reguleerib tootev 
liikmesriik. Oluline on see säte ka uues määruses säilitada, kuna see tugevdab subsidiaarsuse 
põhimõtet, mille kohaselt EL vastutab üldiste määratluste eest, samas kui liikmesriigid võivad 
koostada spetsiifilisi ja üksikasjalikumaid seadusi geograafiliste tähistega toodete kohta.

Muudatusettepanek 9
Artikli 7 lõige 5 b (uus)
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5 b. Lisaks III lisas toodud geograafilistele 
tähistele võib II lisas loetletud 
piiritusjookide nimesid täiendada muude 
geograafiliste tähistega, tingimusel et need 
ei eksita tarbijaid.

Selgitus

Kehtiv õigusloome (määrus 1576/89, artikli 5 lõige 2) näeb ette võimaluse kasutada 
täiendavaid geograafilisi tähiseid lisaks II lisas loetletutele, tingimusel et need ei eksita 
tarbijaid. See on oluline selgete mõistete lubamisel, mis on tarbijatele kasulikud toote päritolu 
piirkonna või paikkonna kindlakstegemiseks (nt Šoti viski puhul „Orkney“ või „Dufftown“). 
Samuti on see kasulik eksitavate tähiste ärahoidmiseks. Seetõttu tuleks antud säte uues 
määruses säilitada.

Muudatusettepanek 10
Artikli 7 lõige 8

8. II lisas osutatud nimetusi võib lisada 
koostisosade loetellu, kui neid kasutatakse 
vastavalt direktiivi 2000/13/EÜ 
rakendamiseks vastu võetud riiklikele 
meetmetele. 

8. II lisas osutatud nimetusi võib lisada 
koostisosade loetellu, kui neid kasutatakse 
vastavalt direktiivile 2000/13/EÜ. 

Selgitus

Ükski teine viide direktiivile 2000/13 (artiklid 6, 8 lg 1, 9 lg 3 ja 29 p d) ei viita selliselt 
riiklikele rakenduseeskirjadele. Järjepidevuse tagamiseks ja segaduse vältimiseks peaks 
artikli 7 lõige 8 sarnaselt viitama otseselt direktiivile 2000/13/EÜ.

Muudatusettepanek 11
Artikli 8 lõige 1

1. Ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ 
kohaldamist, on keelatud II lisa A ja B 
kategooriasse kuuluvaid nimetusi või III 
lisas loetletud geograafilisi tähiseid kasutada 
liitnimetuses või vihjata neile toiduainete 
esitlemisel, kui asjaomase toote alkohol ei 
ole eranditult pärit märgitud piiritusjoogist.

1. II lisa A ja B kategooriasse kuuluvaid 
nimetusi või III lisas loetletud geograafilisi 
tähiseid on keelatud kasutada liitnimetuses 
või vihjata neile toiduainete esitlemisel, kui 
asjaomase toote alkohol ei ole eranditult 
pärit märgitud piiritusjoogist.
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Selgitus

Nii kehtiv õigusloome (määrus 1576/89 ja 1014/90) kui uus määruse ettepanek sisaldavad 
olulisi märgistamiseeskirju, mis on eraldi mõeldud piiritusjookide sektori eritingimuste jaoks. 
Tagamaks uue määruse ülimuslikkust direktiivi 2000/13/EÜ suhtes ja eelkõige, et artikli 8
lõike 1 järgseid märgistamist puudutavad sätteid ei kahjustaks direktiivi 2000/13 erinevad 
nõuded, tuleks lause „ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ kohaldamist“ välja jätta.

Muudatusettepanek 12
Artikli 8 lõike 1 esimene lõik a (uus)

Piiritusjookide puhul on selliste 
liitnimetuste kasutamine lubatud üksnes 
likööride kirjeldustes, esitlustes või 
märgistustes, kus see täiendab 
müüginimetust.

Selgitus

Kehtiv õigusloome (määrused 1576/89 ja 1014/90, kinnitatud 1998 Euroopa Kohtu otsusega 
(kohtuasi C-136/96)) lubab nende liitnimetuste kasutamise, kui need viitavad üksnes 
kindlaksmääratud kangetele alkohoolsetele jookidele (i) likööride osas (nt „Whisky Cream“) 
ja (ii) lisaks müüginimetusele. Sätte säilitamine on oluline, et tagada tarbijate ning tootjate 
jätkuv kaitse eksitava märgistamise eest, näiteks viskit sisaldavad, kuid alla selle minimaalse 
kanguse lahjendatud piiritusjoogid, mida müüakse „whisky spirits“ või „whisky water“ 
nimetuse all.

Muudatusettepanek 13
Artikli 9 lõige 1

1. Etiketil peab olema silmapaistvas kohas 
selgelt ja nähtavalt müüginimetus 
„piiritusjook“, kui II lisa A kategoorias 
nimetatud piiritusjook on segatud: 

1. Etiketil peab olema silmapaistvas kohas 
selgelt ja nähtavalt müüginimetus 
„piiritusjook“, kui üks järgmistest 
piiritusjookidest:
- rumm;
- whisky ja whiskey;
- teraviljapiiritus/teravilja-brandy;
- veinipiiritus ja brandy;
- viinamarja pressimisjääkidest 

valmistatud viin;
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- rosinaviin;
- puuviljaviin, välja arvatud punktis 9 

(uus) piiritusjookidena määratletud 
tooted (millele eelneb puuvilja nimi), 
mis on valmistatud leotamise ja 
destilleerimise teel;

- õuna- või pirnisiidrist valmistatud viin, 
siidri-brandy (kehtiv artikkel 7 c, 
määrus 1014/90)

on segatud on segatud
a) ühe või mitme piiritusjoogiga ja/või ühe või mitme piiritusjoogiga ja/või
b) ühe või mitme toidutoormest valmistatud 

destillaadiga ja/või
b) ühe või mitme toidutoormest valmistatud 
destillaadiga ja/või

c) toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholiga.

c) toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholiga.

Seda müüginimetust ei tohi täiendada ega 
muuta.

Seda müüginimetust ei tohi asendada ega 
muuta.

Selgitus

Esitatud sõnastus jätkab kolmikliigituse väljajätmise üldist mõtet ja säilitab kehtiva olukorra.
Soovitatakse sõna „täiendada“ asemel kasutada sõna „asendada“, kuna usutavasti oli see 
komisjoni kavatsus.

Muudatusettepanek 14
Artikli 9 lõige 2

2. Lõiget 1 ei kohaldata kõnealuses lõikes 
nimetatud segude kirjeldamise, esitlemise 
või märgistamise suhtes, kui need segud 
vastavad ühele II lisa A või B kategoorias
esitatud määratlusele. 

2. Lõiget 1 ei kohaldata kõnealuses lõikes 
nimetatud segude kirjeldamise, esitlemise 
või märgistamise suhtes, kui need segud 
vastavad ühele II lisas esitatud määratlusele. 

Selgitus

Esitatud sõnastus jätkab piiritusjookide kolmikliigituse väljajätmise mõtet.

Muudatusettepanek 15
Artikli 9 lõike 3 esimene lõik

3. Ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ 
kohaldamist, võib lõikes 1 kirjeldatud 

3. Lõikes 1 kirjeldatud segamise teel saadud 
toodete kirjeldamisel, esitlemisel ja 



PE 376.566v01-00 12/44 PA\624137ET.doc

ET

segamise teel saadud toodete kirjeldamisel, 
esitlemisel ja märgistamisel kasutada ühte 
käesoleva määruse II lisa A ja B kategoorias 
loetletud nimetust, kui see nimetus ei sisaldu 
müüginimetuses, vaid on märgitud segu 
koostisosade loeteluga samal väljal ning 
selle ees on nimetus “segatud piiritusjook”. 

märgistamisel võib kasutada ühte käesoleva 
määruse II lisa A ja B kategoorias loetletud 
nimetust, kui see nimetus ei sisaldu 
müüginimetuses, vaid on märgitud segu 
koostisosade loeteluga samal väljal ning 
selle ees on nimetus “segatud piiritusjook”. 

Selgitus

Nii kehtiv õigusloome (määrus 1576/89 ja 1014/90) kui uus määruse ettepanek sisaldavad 
olulisi märgistamiseeskirju, mis on eraldi mõeldud piiritusjookide sektori eritingimuste jaoks. 
Tagamaks uue määruse ülimuslikkust direktiivi 2000/13/EÜ suhtes ja eelkõige, et artikli 8 
lõike 1 järgseid märgistamist puudutavad sätteid ei kahjustaks direktiivi 2000/13 erinevad 
nõuded, tuleks lause „ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ kohaldamist“ välja jätta.

Muudatusettepanek 16
Artikli 10 lõige 2

2. Piiritusjoogi kirjeldusele, esitlusele või 
märgistusele võib lisada sõna “segu” ainult 
siis, kui toode on läbinud vastava töötluse.

2. Piiritusjoogi kirjeldusele, esitlusele või 
märgistusele võib lisada sõna „segu“, 
„segatud“ või „töödeldud“ ainult siis, kui 
toode on läbinud vastava töötluse.

Selgitus

Ettepaneku sõnastus võib viia väideteni, et piiritusjookide puhul on mõiste „segu“ kuidagi 
erinev mõistetest „segatud“ või „töödeldud“, samas kui tegelikult on nad kõik seotud ühe 
protsessiga. Sõnastust tuleks vastavalt muuta, vältimaks kahtlusi, et uus määrus ei hõlma 
kõiki termini „segu“ variatsioone.

Muudatusettepanek 17
Artikli 10 lõige 3

3. Kui piiritusjoogi kirjelduses, esitluses või 
märgistuses on laagerdusaeg täpsustatud või 
soovitatud, viitab see kõige lühema 
laagerdusajaga alkohoolsele komponendile, 
tingimusel et nimetatud toode on 
laagerdunud maksuhalduri järelevalve või 
samasuguseid tagatisi võimaldava 
järelevalve all.

3. Kui piiritusjoogi kirjelduses, esitluses või 
märgistuses on laagerdusaeg täpsustatud või 
soovitatud, viitab see kõige lühema 
laagerdusajaga alkohoolsele komponendile, 
ja asjaolule, et nimetatud toode laagerdus
maksuhalduri järelevalve või samasuguseid 
tagatisi võimaldava järelevalve all.
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Selgitus

Uue määruse ettepaneku sõnastus võib osutuda ebaselgeks võrreldes määruse 1576/89 artikli 
7 lõike 2 punktiga d, kus sätestatakse selgelt, et „laagerdusaega võib täpsustada ainult siis, 
kui see viitab kõige väiksema laagerdusajaga alkohoolsele komponendile, tingimusel et 
nimetatud toode on laagerdunud maksuhalduri järelevalve või samasuguseid tagatisi 
võimaldava järelevalve all“. Selline ebaselgus tuleks kõrvaldada.

Muudatusettepanek 18
Artikli 14 lõike 1 punkt a

a) nende otsese või kaudse kaubanduslikul 
eesmärgil kasutamise eest registreerimisega 
hõlmamata toodete puhul, kui need on 
võrreldavad selle geograafilise tähise all 
registreeritud tootega või kui sellise 
kasutusega kaasneb registreeritud 
geograafilise tähise maine ärakasutamine; 

a) geograafilise tähise otsese või kaudse 
kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest 
registreerimise ja asjaomaste riiklike 
eeskirjadega hõlmamata piiritusjookide 
puhul või mis tahes muu toote puhul, kui 
sellise kasutusega kaasneb registreeritud 
geograafilise tähise maine ärakasutamine;

Selgitus

Esitatud artikli 14 lõike 1 punkti a sõnastus jätab ruumi kahtlustele seonduvalt nõuetele 
mittevastavate toodete eest kaitsmise ulatusega.  Oluline on tagada, et (i) „võrreldavad 
tooted“ hõlmaks kõiki piiritusjooke (ja mitte, nagu võiks eeldada, üksnes kõnealuse 
geograafilise tähisega sama kanget alkohoolset jooki), ja (ii) et viide „registreerimisele“ 
võtaks arvesse kõiki artikli 15 lõikes 2 loetletud tehnilise toimiku nõudeid, sealhulgas 
geograafilist tähist kandvate toodetega seotud riiklikke eeskirju, et tagada nende täidetavus 
kõikides ELi liikmesriikides.  

Muudatusettepanek 19
Artikli 14 lõige 1 a (uus)

1 a. Kanged alkohoolsed joogid, mida 
müüakse geograafiliste tähisega, peavad 
vastama päritoluriigi või päritoluriikide 
geograafiliste tähistega seotud õigusloome 
kõigile sätetele tootmise, märgistamise ja 
esitlemise kohta.
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Selgitus

Eelnev artikli 14 lõike 1 punkti a muudatusettepanek täpsustab geograafilise tähise nõuetele 
mittevastava tootega väärkasutuse eest kaitsmise olukorda. Kuid sätted peaksid kohustama, 
vastavalt uuele punktile 2, geograafilise tähisega piiritusjooke, nagu Cognac, Brandy de 
Jerez jne vastama kõigile tehnilise toimiku tootmise, märgistamise ja esitlemise nõuetele, mis 
õigustab nende registreerimist geograafilise tähisena ELis (vastavalt artikli 15 ettepanekule).

Muudatusettepanek 20
Artikli 15 lõige 1

1. Taotlus geograafilise tähise lisamiseks III 
lisasse esitatakse komisjonile ühenduse ühes 
ametlikus keeles või lisatakse taotlusele 
tõlge ühenduse ühte ametlikku keelde. 
Taotlusega peab olema kaasas kõnesoleva 
piiritusjoogi spetsifikaate sisaldav tehniline 
toimik. Tehniline toimik avaldatakse 
Euroopa Liidu Teataja C seerias.

1. Taotlus geograafilise tähise lisamiseks III 
lisasse esitatakse komisjonile kõnealuse 
piiritusjoogi päritoluliikmesriigi asjaomase 
ametiasutuse poolt ühenduse ühes ametlikus 
keeles. Taotlusega peab olema kaasas 
kõnesoleva piiritusjoogi spetsifikaate 
sisaldav tehniline toimik. Tehniline toimik 
avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C seerias.

Selgitus

Kahtluse vältimiseks ja kooskõlas eeskirjadega, mis kehtivad kvaliteetveinide kohta, tuleks 
teha selgeks, et geograafilise tähise saamise taotluse peab esitama ja sellele peab oma toetuse 
andma kõnealuse piiritusjoogi või jookide päritoluliikmesriigi pädev ametiasutus.

Muudatusettepanek 21
Artikli 15 lõike 2 punkt b

b) piiritusjoogi kirjeldus, sealhulgas toote 
või toiduaine peamised füüsikalised, 
keemilised, mikrobioloogilised ja/või 
organoleptilised omadused;

b) piiritusjoogi kirjeldus, sealhulgas toote 
peamised füüsikalised ja/või keemilised 
ja/või mikrobioloogilised ja/või 
organoleptilised omadused; 
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Selgitus

Arvestades, et riiklikud asutused vastutavad nende tingimuste kindlaksmääramise eest, millele 
piiritusjook peab vastama, et kaaluda sellele geograafilise tähise omistamist, eeldatakse, et 
registreerimise taotlemise eesmärgil tuleks kõnealuse piiritusjoogi kirjeldusele lisaks ära 
märkida üks või enam loetletud valikulistest omadustest. Kahtluse vältimiseks tuleks seda 
esitatud sõnastuses täpsustada. Samuti, kuna registreerimine on selgelt seotud üksnes 
piiritusjookidega, siis tuleks viide võimalikele muudele „toiduainetele“ eemaldada.

Muudatusettepanek 22
Artikli 15 lõike 2 punkt g

g) taotleja nimi ja kontaktaadress. g) taotleva riigi pädeva ametiasutuse nimi 
ja kontaktaadress.

Selgitus

Kahtluse vältimiseks ja kooskõlas artikli 15 lõikes 1 esitatud lähenemisviisiga, tuleb 
selgitada, et geograafilise tähise taotlustele lisatud tehnilise toimiku eest vastutab asjaomane 
riigiasutus.

Muudatusettepanek 23
Artikli 19 lõige 1

1. Komisjoni abistab piiritusjoogituru 
korralduskomitee (edaspidi „komitee“). 

1. Komisjoni abistab piiritusjoogituru 
regulatiivkomitee (edaspidi „komitee“).

Selgitus

Käesoleval ajal ei ole piiritusjookide kohta käivas õigusloomes turundusmehhanisme nagu 
teistel ühenduse turgudel. Seetõttu näib regulatiivkomitee kohasem kui esitatu. Lisaks, 
komiteemenetluse raames on regulatiivkomiteel blokeeriv vähemus, mis tugevdab 
liikmesriikide volitusi.

Muudatusettepanek 24
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Artikli 22 punkt a

a) hõlbustada üleminekut määruses (EMÜ) 
nr 1576/89 sätestatud eeskirjadelt käesolevas 
määruses kehtestatud eeskirjadele;

a) hõlbustada üleminekut nõukogu määruses 
(EMÜ) nr 1576/89 ja komisjoni määruses 
nr 1014/90 sätestatud eeskirjadelt 
käesolevas määruses kehtestatud 
eeskirjadele;

Selgitus

Kuna uus määrus muudab kehtetuks ja asendab määruste 1576/89 ja 1014/90 sätted, tuleks 
mõlemaid hõlmata käesoleva artikliga.

Muudatusettepanek 25
Artikkel 23

Käesolevaga tunnistatakse määrus (EMÜ) nr 
1576/89 kehtetuks.

Käesolevaga tunnistatakse nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 1576/89 ja komisjoni määrus nr 
1014/90 kehtetuks. 

Selgitus

Nii määruse 1576/89 kui määruse 1014/90 sätted tuleks muudetud kujul lisada uue määruse 
ettepanekusse. Ebaselguse kõrvaldamiseks tuleks mõlemad määrused uue õigusakti 
jõustumisel kehtetuks tunnistada.

Muudatusettepanek 26
I lisa punkt 1

1. Magustamine: 1. Toidutoormest valmistatud etüülalkohol:
piiritusjookide valmistamisel ühe või mitme 
järgmise saaduse kasutamine:

Toidutoormest valmistatud etüülalkoholil 
on järgmised omadused:

a) poolvalge suhkur, valge suhkur, 
rafineeritud valge suhkur, dekstroos, 
fruktoos, glükoossiirup, vedel suhkur, vedel 
invertsuhkur, invertsuhkrusiirup, nagu on 
määratletud nõukogu direktiivis 
2001/111/EÜ;

a) organoleptilised omadused: peale 
toorainest tuleneva maitse muud maitset ei 
esine;

b) rektifitseeritud kontsentreeritud 
viinamarjavirre, kontsentreeritud 

b) minimaalne alkoholisisaldus 
mahuprotsentides: 96,0%;
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viinamarjavirre, värske viinamarjavirre;
c) kõrvetatud suhkur, mis on saadud ainult 
sahharoosi termilisel töötlemisel ilma 
aluste, mineraalhapete või muude 
keemiliste lisanditeta;

c) jääkide piirnorm:

d) mesi, nagu on määratletud nõukogu 
direktiivis 2001/110/EÜ;

i) üldine happesus väljendatuna 
äädikhappe grammides ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta:  1,5;

e) jaanileivapuusiirup; ii) estrite sisaldus väljendatuna 
etüülatsetaadi grammides ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta: 1,3;

f) teised süsivesikuid sisaldavaid 
looduslikud ained, millel on samalaadne 
toime kui eespool nimetatud saadustel;

iii) aldehüüdide sisaldus väljendatuna 
etüülatsetaadi grammides ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta: o,5;

g) magusained, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
94/35/EÜ.

iv) kõrgemate alkoholide sisaldus 
väljendatuna isobutüülalkoholi grammides 
ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise 
alkoholi kohta: 0,5;
v) metanoolisisaldus grammides ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta: 50;
vi) kuivekstrakti sisaldus grammides ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta:
vii) lenduvate lämmastikaluste sisaldus 
väljendatuna lämmastiku grammides ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta: 0,1;
viii) furfuroolisisaldus: allpool 
avastamisläve.

Selgitus

Tehniliste määratluste ja nõuete järjekorra muutmine võtaks paremini arvesse nende 
protsesside tegelikku arengut kangete alkohoolsete jookide tootmises.

Samuti on tehtud ettepanek kahe uue lõike lisamiseks (5 a ja 6 a), et määratleda autentsuse 
tähised ja traditsiooniline ümardamine. 

Muudatusettepanek 27
I lisa punkt 2 

2. Kokkusegamine: 2. (Toidutoormest valmistatud) destillaat:
uue joogi saamiseks kahe või mitme 
erineva joogi ühendamine või joogi 
ühendamine ühe või mitme toidutoormest 

alkoholi sisaldav vedelik, mis on saadud 
asutamislepingu I lisas nimetatud 
põllumajandustoodete destilleerimisel 
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valmistatud destillaadi või toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholiga.

pärast alkoholkäärimist, kuid millel 
puuduvad etüülalkoholi või piiritusjoogi 
omadused, säilinud on aga valmistamisel 
kasutatud tooraine lõhn ja maitse.

Selgitus
Vt muudatusettepanekut 26. 

Muudatusettepanek 28
I lisa punkt 3 

3. Toidutoormest valmistatud etüülalkohol: 3. Laagerdamine:
Toidutoormest valmistatud etüülalkoholil 
on järgmised omadused:

teatud reaktsioonide loomuliku toimumise 
võimaldamine vastavates mahutites, mille 
tulemusena kõnealune piiritusjook 
omandab varem puudunud organoleptilised 
omadused.

a) organoleptilised omadused: peale 
toorainest tuleneva maitse muud maitset ei 
esine;
b) minimaalne alkoholisisaldus 
mahuprotsentides: 96,0%;
c) jääkide piirnorm:
i) üldine happesus väljendatuna 
äädikhappe grammides ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta:  1,5;
ii) estrite sisaldus väljendatuna 
etüülatsetaadi grammides ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta: 1,3,
iii) aldehüüdide sisaldus väljendatuna 
etüülatsetaadi grammides ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta: o,5;
iv) kõrgemate alkoholide sisaldus 
väljendatuna isobutüülalkoholi grammides 
ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise 
alkoholi kohta: 0,5;
v) metanoolisisaldus grammides ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta: 50;
vi) kuivekstrakti sisaldus grammides ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta:
vii) lenduvate lämmastikaluste sisaldus 
väljendatuna lämmastiku grammides ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta:  0,1;
viii) furfuroolisisaldus: allpool 
avastamisläve.
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Selgitus
Vt muudatusettepanekut 26. 

Muudatusettepanek 29
I lisa punkt 4

4. Vee lisamine: 4. Magustamine:
Piiritusjookide valmistamisel on lubatud 
lisada vett, mis on võimaluse korral 
destilleeritud või demineraliseeritud, 
tingimusel et vee kvaliteet on kooskõlas 
nõukogu direktiivide 80/777/EMÜ ja 
80/778/EMÜ rakendamiseks vastuvõetud 
siseriiklike õigusaktidega ning et lisatud 
vesi ei muuda toote laadi.
Vesi võib olla destilleeritud, 
demineraliseeritud, permuteeritud või 
pehmendatud.

piiritusjookide valmistamisel ühe või mitme 
järgmise saaduse kasutamine:

a) poolvalge suhkur, valge suhkur, 
rafineeritud valge suhkur, dekstroos, 
fruktoos, glükoossiirup, vedel suhkur, vedel 
invertsuhkur, invertsuhkrusiirup, nagu on 
määratletud nõukogu direktiivis 
2001/111/EÜ;
b) rektifitseeritud kontsentreeritud 
viinamarjavirre, kontsentreeritud 
viinamarjavirre, värske viinamarjavirre;
c) kõrvetatud suhkur, mis on saadud ainult 
sahharoosi termilisel töötlemisel ilma 
aluste, mineraalhapete või muude 
keemiliste lisanditeta;
d) mesi, nagu on määratletud nõukogu 
direktiivis 2001/110/EÜ;
e) jaanileivapuusiirup;
f) teised süsivesikuid sisaldavaid 
looduslikud ained, millel on samalaadne 
toime kui eespool nimetatud saadustel;
g) magusained, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
94/35/EÜ.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 26. 

Muudatusettepanek 30
I lisa punkt 5
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5. Segamine: 5. Maitsestamine:
kahe või enama sama liiki piiritusjoogi 
ühendamine, kui nende koostises on ainult 
vähese tähtsusega erinevused, mis 
tulenevad ühest või mitmest järgmisest 
tegurist:

piiritusjookide valmistamisel direktiivi 
88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 punktis a 
nimetatud ühe või mitme lõhna- ja 
maitseaine kasutamine.

a) nende valmistusmeetodid;
b) kasutatud destillaatorid;
c) laagerdusaeg;
d) tootmise geograafiline piirkond.
Sel viisil saadud piiritusjook kuulub 
segamiseks võetud piiritusjookidega 
samasse liiki.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 26. 

Muudatusettepanek 31
I lisa punkt (5 a) (uus) 

5 a. Autentsuse tähised:
Tarbijate ja margitoote turvalisuse 
tagamiseks võivad destilleeritud 
piiritusjoogid sisaldada margitoote 
autentsuse tähistena jääkelemente, 
tingimusel et kõnealuse piiritusjoogi 
määratlus seda võimaldab. Need peavad 
olema toidus kasutatavad ained, mille 
kontsentratsioon tootes on väiksem kui 0,1 
massiprotsenti ilma avalduva 
eristatavuseta. 

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 26. 

Muudatusettepanek 32
I lisa punkt 6

6. Laagerdamine: 6. Värvimine:
teatud reaktsioonide loomuliku toimumise 
võimaldamine vastavates mahutites, mille 
tulemusena kõnealune piiritusjook 
omandab varem puudunud organoleptilised 
omadused.

piiritusjookide valmistamisel ühe või mitme 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
94/36/EÜ määratletud värvilisandi 
kasutamine.
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Selgitus

Vt muudatusettepanekut 26. 

Muudatusettepanek 33
I lisa punkt (6 a) (uus)

6 a. Ümardamine:
punktides 1 a–f viidatud toodete 
traditsionaalne kasutamine kuni 2% võrra, 
et anda kangetele alkohoolsetele jookidele 
nende lõplikud eriomadused, ilma et see 
piiraks liikmesriikides enne määruse 
1576/89 jõustumist heakskiidetud 
õigusakte.

Selgitus

„Ümardamine“ on osade kangete alkohoolsete jookide tootmise traditsionaalne tava, mida ei 
ole varem määratletud ja mis erineb magustamisest või maitsestamisest. Arvame, et kangete 
alkohoolsete jookide tulevases regulatsioonis on vajalik tehniline määratlus, et vältida 
väärtõlgendusi või rikkumisi ja kaitsta ELi kangete alkohoolsete jookide kvaliteeti, mis on 
tagatud traditsiooniliste tootmismeetoditega.

Lisatud lause „ilma et see piiraks liikmesriikides enne määruse 1576/89 jõustumist 
heakskiidetud ...“ eesmärk on hõlmata Hispaania vastavat õigusloomet, mis võeti vastu enne 
määruse 1576/89 jõustumist, mis kehtestab „Brandy de Jerez'i“ ümardamise piiriks kuni 35 
grammi liitri kohta. See on Brandy de Jerez'i traditsioonilise küpsemisprotsessi tulemus, mille 
käigus osad tootjad võivad oma kangeid alkohoolseid jooke laagerdada vaatides, milles on 
eelnevalt hoitud Pedro Ximénez'i tüüpi šerrit.  Vt ka muudatusettepanekut 26. 

Muudatusettepanek 34
I lisa punkt 7

7. Maitsestamine: 7. Vee lisamine:
piiritusjookide valmistamisel direktiivi 
88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 punktis a 
nimetatud ühe või mitme lõhna- ja 
maitseaine kasutamine. 

Piiritusjookide valmistamisel on lubatud 
lisada vett, mis on võimaluse korral 
destilleeritud või demineraliseeritud, 
tingimusel et vee kvaliteet on kooskõlas 
nõukogu direktiivide 80/777/EMÜ ja 
98/83/EÜ rakendamiseks vastu võetud 
siseriiklike õigusaktidega ning et lisatud 
vesi ei muuda toote laadi.
Vesi võib olla destilleeritud, 
demineraliseeritud, permuteeritud või 
pehmendatud.
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Selgitus

Direktiiv 80/778/EMÜ tunnistati kehtetuks ja asendati direktiiviga 98/83/EÜ olmevee 
kvaliteedi kohta. (Märkus: direktiiv 80/777/EMÜ looduslike mineraalvete kasutamise ja 
turustamise kohta kehtib jätkuvalt). Vt ka muudatusettepanek 26. 

Muudatusettepanek 35
I lisa punkt 8

8. Värvimine: 8. Segamine:
piiritusjookide valmistamisel ühe või mitme 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
94/36/EÜ määratletud värvilisandi 
kasutamine.

kahe või enama sama liiki piiritusjoogi 
ühendamine, kui nende koostises on ainult 
vähese tähtsusega erinevused, mis 
tulenevad ühest või mitmest järgmisest 
tegurist:
a) nende valmistusmeetodid;
b) kasutatud destillaatorid;
c) laagerdusaeg;
d) tootmise geograafiline piirkond.
Sel viisil saadud piiritusjook kuulub 
segamiseks võetud piiritusjookidega 
samasse liiki.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 26. 

Muudatusettepanek 36
I lisa punkt 9

9. (Toidutoormest valmistatud) destillaat: 9. Kokkusegamine:
alkoholi sisaldav vedelik, mis on saadud 
asutamislepingu I lisas nimetatud 
põllumajandustoodete destilleerimisel 
pärast alkoholkäärimist, kuid millel 
puuduvad etüülalkoholi või piiritusjoogi 
omadused, säilinud on aga valmistamisel 
kasutatud tooraine lõhn ja maitse.

uue joogi saamiseks kahe või mitme 
erineva joogi ühendamine või joogi 
ühendamine ühe või mitme toidutoormest 
valmistatud destillaadi või toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholiga.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 26. 

Muudatusettepanek 37
I lisa punkt 14

14. Märgistamine 14. Esitlemine
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kõik kirjeldused ja muud märkused, 
sümbolid, illustratsioonid või kaubamärgid, 
mis eristavad kõnealust jooki teistest ning 
mis on ühel ja samal mahutil, sealhulgas 
sulguril või mahutile kinnitatud ripatsitel ja 
pudelikaelasiltidel.

nimetused, mida kasutatakse mahutitel, 
sealhulgas sulguril, etiketil ja pakendil, 
samuti reklaamides ja müügikampaaniates. 

Selgitus

Tarbijate kaitsmiseks peab olema selge, et hõlmatud on mitte ainult transport, vaid ka 
müügipakendid. Vt ka muudatusettepanekut 27.

Muudatusettepanek 38
I lisa punkt 15

15. Esitlemine 15. Märgistamine
nimetused, mida kasutatakse mahutitel, 
sealhulgas sulguril, etiketil ja pakendil, 
samuti reklaamides ja müügikampaaniates. 

kõik kirjeldused ja muud märkused, 
sümbolid, illustratsioonid või kaubamärgid, 
mis eristavad kõnealust jooki teistest ning 
mis on ühel ja samal mahutil, sealhulgas 
sulguril või mahutile kinnitatud ripatsitel ja 
pudelikaelasiltidel.

Muudatusettepanek 39
II lisa alapealkiri

A kategooria: kanged alkohoolsed joogid välja jäetud

Selgitus

See ettepanek on kooskõlas piiritusjookide üldise kolmikliigituse väljajätmisega.

Muudatusettepanek 40
II lisa jaotise 1 punkt a

a) Rumm on:

1) piiritusjook alkoholisisaldusega alla 96 
mahu%, mis on saadud ainult 
alkoholkäärimisel ja destilleerimisel kas 

a) Rumm on piiritusjook alkoholisisaldusega 
alla 96 mahu%, mis on saadud ainult 
alkoholkäärimisel ja destilleerimisel kas 
roosuhkru või suhkruroomahla enda 
töötlemisel tekkivast melassist või siirupist, 
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roosuhkru või suhkruroomahla enda 
töötlemisel tekkivast melassist või siirupist, 
kusjuures nimetatud destillaadil on 
märgatavad rummile iseloomulikud 
organoleptilised omadused,

kusjuures nimetatud destillaadil on 
märgatavad rummile iseloomulikud 
organoleptilised omadused.

või 
2) suhkruroomahla alkoholkäärimisel ja 
destilleerimisel saadud piiritus, millel on 
rummile iseloomulik aroom ja milles 
lenduvate ainete sisaldus ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 
vähemalt 225 grammi.

Selgitus

Punkti a esimese ja teise lõike eristamisel puudub mõte, kuna viimane viitab 
„traditsionaalsetele rummidele“, mis on lõikes e täpselt määratletud. Punkti a teine lõige on 
liigne ja tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 41
II lisa jaotise 1 punkt c ja d

c) Rumm ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit.

c) Rumm ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi või toidutoormest 
valmistatud destillaati. 

d) Rummi valmistamisel võib kasutada 
ainult looduslikke lõhna- ja maitseaineid 
ning valmistisi, nagu on määratletud 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c. 

d) Rummi ei maitsestata.

Selgitus

Kehtiva õigusloome „rummi“ puudutavad sätted ei võimalda ei toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi ega toidutoormest valmistatud destillaadi kasutamist, seetõttu on oluline antud 
keelu säilimise tagamine.  

Traditsionaalne rummitootmine ei võimalda lõhna- ja maitseainete kasutamist. Seetõttu ei ole 
komisjoni ettepanekus sisalduv võimalus vajalik ega tööstuse poolt tervitatav.
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Muudatusettepanek 42
II lisa jaotise 2 punkt c ja d

c) Whisky või whiskey ei sisalda 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit.

c) Whisky või whiskey ei sisalda 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit või toidutoormest valmistatud 
destillaati.

d) Whisky või whiskey ei tohi olla 
magustatud või maitsestatud ega sisaldada 
lisandeid peale karamellvärvi.

d) Whisky või whiskey ei tohi olla 
ümardatud, magustatud või maitsestatud 
ega sisaldada lisandeid peale karamellvärvi.

Selgitus

Kehtiva õigusloome „whiskyt“ puudutavad sätted ei võimalda ei toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi ega toidutoormest valmistatud destillaadi kasutamist, seetõttu on oluline antud 
keelu säilimise tagamine.  

Muudatusettepanek 43
II lisa jaotise 3 punkt c ja d

c) Teraviljapiiritus ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit.

c) Teraviljapiiritus ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit või 
toidutoormest valmistatud destillaati.

d) Teraviljapiirituse valmistamisel võib 
kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi.

d) Teraviljapiiritust ei maitsestata.

Selgitus

Kehtiva õigusloome „teraviljapiiritust“ puudutavad sätted ei võimalda ei toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi ega toidutoormest valmistatud destillaadi kasutamist, seetõttu on 
oluline antud keelu säilimise tagamine.

Traditsionaalne teraviljapiirituse tootmine ei võimalda lõhna- ja maitseainete kasutamist. 
Seetõttu ei ole komisjoni ettepanekus sisalduv võimalus vajalik ega tööstuse poolt tervitatav.
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Muudatusettepanek 44
II lisa jaotise 4 punkt c ja d

c) Veinipiiritus ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit.

c) Veinipiiritus ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit või 
toidutoormest valmistatud destillaati.

d) Veinipiirituse valmistamisel võib 
kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi.

d) Veinipiiritust ei maitsestata.

Selgitus

Kehtiva õigusloome „veinipiiritust“ puudutavad sätted ei võimalda ei toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi ega toidutoormest valmistatud destillaadi kasutamist, seetõttu on 
oluline antud keelu säilimise tagamine.

Traditsionaalne veinipiirituse tootmine ei võimalda lõhna- ja maitseainete kasutamist. 
Seetõttu ei ole komisjoni ettepanekus sisalduv võimalus vajalik ega tööstuse poolt tervitatav.

Muudatusettepanek 45
II lisa jaotise 4 punkt d a (uus)

d a) Kui nimetatud jooki on laagerdatud, 
võib seda edaspidi turustada 
„veinipiirituse” nimetuse all juhul, kui see 
on laagerdunud punktis 5 nimetatud 
toodetele ettenähtud aja või kauem.

Selgitus

Antud säte sisaldub määruse 1576/89 artikli 1 lõike 4 punkti d viimases lauses. Seetõttu 
soovitakse ettepanekuga kehtiva korra säilimist.

Muudatusettepanek 46
II lisa jaotise 5 punktid c ja d
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c) Brandy ehk Weinbrand ei sisalda 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit.

c) Brandy ehk Weinbrand ei sisalda 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit või toidutoormest valmistatud 
destillaati.

d) Brandy ehk Weinbrandi valmistamisel 
võib kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi. 

Selgitus

Kehtiva õigusloome „Brandyt ehk Weinbrandi“ puudutavad sätted ei võimalda ei 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi ega toidutoormest valmistatud destillaadi kasutamist, 
seetõttu on oluline antud keelu säilimise tagamine.

Punkt c ei ole vajalik, kuna artikkel 3 (uus) võimaldaks lõhna- ja maitseainete lisamist 
kangetele alkohoolsetele jookidele, välja arvatud juhtudel, kui see on nende erimääratluste 
kohaselt keelatud. 

Muudatusettepanek 47
II lisa jaotise 6 punkt c

c) Viinamarjade pressimisjääkidest saadud 
viin ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit

c) Viinamarjade pressimisjääkidest saadud 
viin ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati.

Selgitus

Kehtiva õigusloome „viinamarjade pressimisjääkidest saadud viina“ puudutavad sätted ei 
võimalda ei toidutoormest valmistatud etüülalkoholi ega toidutoormest valmistatud 
destillaadi kasutamist, seetõttu on oluline antud keelu säilimise tagamine.

Muudatusettepanek 48
II lisa jaotise 7 punkt c ja d
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c) Puuviljade pressimisjääkidest valmistatud 
viin ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit.

c) Puuviljade pressimisjääkidest valmistatud 
viin ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati.

d) Puuviljade pressimisjääkidest 
valmistatud viina valmistamisel võib 
kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi.

d) Puuviljade pressimisjääkidest 
valmistatud viina ei maitsestata.

Selgitus

Kehtiva õigusloome „puuviljade pressimisjääkidest valmistatud viina“ puudutavad sätted ei 
võimalda ei toidutoormest valmistatud etüülalkoholi ega toidutoormest valmistatud 
destillaadi kasutamist, seetõttu on oluline antud keelu säilimise tagamine.

Traditsionaalne puuviljade pressimisjääkidest valmistatud viina tootmine ei võimalda lõhna-
ja maitseainete kasutamist. Seetõttu ei ole komisjoni ettepanekus sisalduv võimalus vajalik 
ega tööstuse poolt tervitatav.

Muudatusettepanek 49
II lisa jaotise 8 punkt c ja d

c) Rosinaviin ehk rosina-brandy ei sisalda 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit.

c) Rosinaviin ehk rosina-brandy ei sisalda 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit või toidutoormest valmistatud 
destillaati.

d) Puuviljade pressimisjääkidest 
valmistatud viina valmistamisel võib 
kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi.

d) Rosinaviina ehk rosina-brandy't ei 
maitsestata.

Selgitus

Kehtiva õigusloome „rosinaviina ehk rosina-brandyt“ puudutavad sätted ei võimalda ei 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi ega toidutoormest valmistatud destillaadi kasutamist, 
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seetõttu on oluline antud keelu säilimise tagamine.

Traditsionaalne rosinaviina ehk rosina-brandy tootmine ei võimalda lõhna- ja maitseainete 
kasutamist. Seetõttu ei ole komisjoni ettepanekus sisalduv võimalus vajalik ega tööstuse poolt 
tervitatav.

Muudatusettepanek 50
II lisa jaotise 9 punkt d ja e

d) Puuviljaviin ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit.

d) Puuviljaviin ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit või 
toidutoormest valmistatud destillaati.

e) Puuviljaviinade valmistamisel võib 
kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi.

e) Puuviljaviina ei maitsestata.

Selgitus

Kehtiva õigusloome „puuviljaviina“ puudutavad sätted ei võimalda ei toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi ega toidutoormest valmistatud destillaadi kasutamist, seetõttu on 
oluline antud keelu säilimise tagamine.

Traditsionaalne puuviljaviina tootmine ei võimalda lõhna- ja maitseainete kasutamist. 
Seetõttu ei ole komisjoni ettepanekus sisalduv võimalus vajalik ega tööstuse poolt tervitatav.

Muudatusettepanek 51
II lisa jaotise 10 punkt c ja d

c) Õunaviin, õuna-brandy või pirniviin ei 
sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit.

c) Õunaviin, õuna-brandy või pirniviin ei 
sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati.

d) Õunaviina, õuna-brandy või pirniviina 
valmistamisel võib kasutada ainult 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c nimetatud looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi.

d) Õunaviina, õuna-brandy't või pirniviina 
ei maitsestata.
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Selgitus

Traditsionaalne õunaviina, õuna-brandy või pirniviina tootmine ei võimalda lõhna- ja 
maitseainete kasutamist. 

Seetõttu ei ole komisjoni ettepanekus sisalduv võimalus vajalik ega tööstuse poolt tervitatav.

Muudatusettepanek 52
II jaotise 11 punkt c ja d

c) Hefebrand ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit.

c) Hefebrand ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit või 
toidutoormest valmistatud destillaati.

d) Hefebrandi valmistamisel võib kasutada 
ainult looduslikke lõhna- ja maitseaineid 
ning valmistisi, nagu on määratletud 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c.  

d) Hefebrandi ei maitsestata.

Selgitus

Kehtiva õigusloome „Hefebrandi“ puudutavad sätted ei võimalda ei toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi ega toidutoormest valmistatud destillaadi kasutamist, seetõttu on 
oluline antud keelu säilimise tagamine.

Traditsionaalne Hefebrandi tootmine ei võimalda lõhna- ja maitseainete kasutamist. Seetõttu 
ei ole komisjoni ettepanekus sisalduv võimalus vajalik ega tööstuse poolt tervitatav.

Muudatusettepanek 53
II lisa jaotise 12 punkt c ja d

c) Bierbrand ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit.

c) Bierbrand ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit või 
toidutoormest valmistatud destillaati.

d) Bierbrand'i valmistamisel võib kasutada 
ainult looduslikke lõhna- ja maitseaineid 
ning valmistisi, nagu on määratletud 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c. 

d) Bierbrand'i ei maitsestata.
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Selgitus

Kehtiva õigusloome „Bierbrandi“ puudutavad sätted ei võimalda ei toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi ega toidutoormest valmistatud destillaadi kasutamist, seetõttu on 
oluline antud keelu säilimise tagamine.

Traditsionaalne Bierbrand'i tootmine ei võimalda lõhna- ja maitseainete kasutamist. Seetõttu 
ei ole komisjoni ettepanekus sisalduv võimalus vajalik ega tööstuse poolt tervitatav.

Muudatusettepanek 54
II lisa alapealkiri

B kategooria: erilised piiritusjoogid välja jäetud

Selgitus

See ettepanek on kooskõlas üldise kolmikliigituse väljajätmisega.

Muudatusettepanek 55
II lisa jaotise 13 punkt c

c) Leotamise ja destilleerimise teel 
valmistatud viinade (nimetusele eelneb 
puuvilja nimetus) maitsestamisel võib neid 
lisaks kasutatud puuvilja maitsele 
täiendada ka teiste lõhna- ja maitseainete 
ja/või valmististega. Leotamise ja 
destilleerimise teel saadud viinade 
(nimetusele eelneb puuvilja nimetus) 
valmistamisel võib kasutada ainult 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c nimetatud looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi. Sellest 
hoolimata peavad joogile iseloomulik 
maitse ja selle värvus tulenema ainult 
kasutatud puuviljast.

välja jäetud
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Selgitus

On juba hõlmatud lõikega d punktis 9: puuviljaviina ei maitsestata.

Muudatusettepanek 56
II lisa jaotise 14 punkt a

a) Geist (koos puuvilja nimetusega) on 
piiritusjook, mis on valmistatud kääritamata 
marjade, nagu vaarikad, murakad, 
mustikad vms, leotamisel toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholis, millele järgneb 
destilleerimine.

a) Geist (koos puuvilja nimetusega) on 
piiritusjook, mis on valmistatud punkti 13 a 
teises lõikes osutatud kääritamata marjade, 
aprikooside, virsikute, pähklite või 
köögiviljade leotamisel toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholis, millele järgneb 
destilleerimine.

Selgitus

Geist on määratletud määruse 1576/89 artikli 1 lõike 4 i punktis 3, millega ei piirata tootmist 
„marjade“, vaid „puuviljadega“. Seetõttu oleks aprikooside ja virsikute lisamine kooskõlas 
praeguse olukorraga. Nii „Aprikosengeist“ kui „Pfirsichgeist“ (virsiku-geist) on Saksamaal 
pikkade traditsioonidega. 

Köögiviljadest või pähklitest tehtud geistid on suhteliselt uued tooted. Nende toodete lisamine 
geisti määratlusse on teise põhjenduse viimase lause praktiline rakendamine, mille kohaselt 
„arvestada tuleks ka tehnoloogiliste uuendustega, kui sellised uuendused tagavad parema 
kvaliteedi“.

Muudatusettepanek 57
II lisa jaotise 14 punkt c

c) Geistide (koos puuvilja nimetusega) 
maitsestamisel võib neid lisaks kasutatud 
puuvilja maitsele täiendada ka teiste lõhna-
ja maitseainete ja/või valmistitega.  Geisti 
(koos puuvilja nimetusega) valmistamisel 
võib kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi.  Sellest hoolimata peavad joogile 
iseloomulik maitse ja selle värvus tulenema 

c) Geisti ei maitsestata.
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ainult kasutatud puuviljast.

Selgitus

Traditsionaalne Geisti tootmine ei võimalda lõhna- ja maitseainete kasutamist. Seetõttu ei ole 
komisjoni ettepanekus sisalduv võimalus vajalik ega tööstuse poolt tervitatav.

Muudatusettepanek 58
II lisa jaotise 16 punkt c

c) Emajuureviina valmistamisel võib 
kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi. 

välja jäetud

Selgitus

Antud tekst ei ole vajalik, kuna artikkel 3 (uus) võimaldaks lõhna- ja maitseainete lisamist 
kangetele alkohoolsetele jookidele, välja arvatud juhtudel, kui see on nende erimääratluste 
kohaselt keelatud. 

Muudatusettepanek 59
II lisa jaotise 20 punkti a lõige 1

1) mis on saadud ainult toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholist ja mille 
maksimaalne metanoolisisaldus ühe
hektoliitri puhta alkoholi kohta on kuni 5 
grammi;

välja jäetud

Selgitus

ELi esitatud määratlus ei võimalda autentsuse tähiste lisamist. Sellised tähised võimaldavad 
autentsete toodete tuvastamist ja saavad mängida esmatähtsat rolli võltsingute vastases 
võitluses.
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Muudatusettepanek 60
II lisa jaotise 20 punkti a lõige 2

2) mille maitse saadakse etüülalkoholi 
korduval destilleerimisel traditsioonilistes 
destillaatorites ainult looduslike 
taimematerjalide pealt;

2) mille maitse saadakse etüülalkoholi 
korduval destilleerimisel traditsioonilistes 
destillaatorites ainult looduslike 
taimematerjalide pealt, destillaat ja 
täiendavalt lisatav alkohol peavad olema 
saadud toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholist kooskõlas I lisas osutatud 
omadustega, kuid mille maksimaalne 
metanoolisisaldus ei ületa 5 grammi 
100protsendilise alkoholi hektoliitri kohta;

Selgitus

ELi esitatud määratlus ei võimalda autentsuse tähiste lisamist. Sellised tähised võimaldavad 
autentsete toodete tuvastamist ja saavad mängida esmatähtsat rolli võltsingute vastases 
võitluses.

Muudatusettepanek 61
II lisa jaotise 20 punkti a lõige 4

4) millele edaspidi lisatav etüülalkohol 
peab olema saadud ainult samast 
toorainest;

välja jäetud

Selgitus

ELi esitatud määratlus ei võimalda autentsuse tähiste lisamist. Sellised tähised võimaldavad 
autentsete toodete tuvastamist ja saavad mängida esmatähtsat rolli võltsingute vastases 
võitluses.

Muudatusettepanek 62
II lisa jaotise 20 punkti a lõige 5

5) mis ei sisalda magus- ega värvaineid. välja jäetud
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Selgitus

ELi esitatud määratlus ei võimalda autentsuse tähiste lisamist. Sellised tähised võimaldavad 
autentsete toodete tuvastamist ja saavad mängida esmatähtsat rolli võltsingute vastases 
võitluses.

Muudatusettepanek 63
II lisa jaotise 20 punkti a lõige 6

6) mis peale vee ei sisalda muid lisaaineid. 6) mis sisaldab üksnes I lisa punktis 4 
osutatud vett ja/või I lisa punktis 6 osutatud 
autentsuse tähist.

Selgitus

ELi esitatud määratlus ei võimalda autentsuse tähiste lisamist. Sellised tähised võimaldavad 
autentsete toodete tuvastamist ja saavad mängida esmatähtsat rolli võltsingute vastases 
võitluses.

Muudatusettepanek 64
II lisa jaotise 23 punkt c

c) Aniisimaitseliste piiritusjookide 
valmistamisel võib kasutada ainult 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c nimetatud looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi.

välja jäetud

Selgitus

Antud tekst ei ole vajalik, kuna artikkel 3 (uus) võimaldaks lõhna- ja maitseainete lisamist 
kangetele alkohoolsetele jookidele, välja arvatud juhtudel, kui see on nende erimääratluste 
kohaselt keelatud. 
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Muudatusettepanek 65
II lisa jaotis 24

a) Pastis on aniisimaitseline piiritusjook, mis 
sisaldab ka lagritsajuure (Glycyrrhiza 
glabra) looduslikke ekstrakte, samuti nii 
“halkoonide” nime all tuntud värvaineid kui 
ka glütsürritsiinhapet, mille minimaalne ja 
maksimaalne sisaldus ühe liitri kohta peab 
olema vastavalt 0,05 ja 0,5 grammi.

a) Pastis on aniisimaitseline piiritusjook, mis 
sisaldab ka lagritsajuure (Glycyrrhiza 
species) looduslikke ekstrakte, samuti nii 
“halkoonide” nime all tuntud värvaineid kui 
ka glütsürritsiinhapet, mille minimaalne ja 
maksimaalne sisaldus ühe liitri kohta peab 
olema vastavalt 0,05 ja 0,5 grammi.

b) Pastis´i minimaalne alkoholisisaldus on 
40 mahu%.

b) Pastis´i minimaalne alkoholisisaldus on 
40 mahu%.

c) Pastis´i valmistamisel võib kasutada 
ainult direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 
2 punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c nimetatud looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi.
d) Pastis`i suhkrusisaldus ühe liitri kohta on 
alla 100 grammi ning anetooli minimaalne ja 
maksimaalne sisaldus vastavalt 1,5 ja 2 
grammi.

c) Pastis`i suhkrusisaldus ühe liitri kohta on 
alla 100 grammi ning anetooli minimaalne ja 
maksimaalne sisaldus vastavalt 1,5 ja 2 
grammi.

Selgitus

Glycyrrhiza glabra kasvab vaid väga piiratud aladel Vahemere piirkonnas. Seetõttu ei ole 
teda võimalik toota, kui kättesaadavusele avaldaksid mõju atmosfääri või geopoliitilised 
tingimused. Probleemi aitaks vältida määratluse laiendamine Glycyrrhiza teiste liikide 
taimeekstraktidele.

Viide punktis c ei ole vajalik, kuna artikkel 3 (uus) võimaldaks lõhna- ja maitseainete lisamist 
kangetele alkohoolsetele jookidele, välja arvatud juhtudel, kui see on nende erimääratluste 
kohaselt keelatud.

Muudatusettepanek 66
II lisa jaotise 25 punkt c

c) Pastis de Marseille valmistamisel võib 
kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 

välja jäetud
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valmistisi. 

Selgitus

Antud tekst ei ole vajalik, kuna artikkel 3 (uus) võimaldaks lõhna- ja maitseainete lisamist
kangetele alkohoolsetele jookidele, välja arvatud juhtudel, kui see on nende erimääratluste 
kohaselt keelatud. 

Muudatusettepanek 67
II lisa jaotise 26 punkt c

c) Anis´i valmistamisel võib kasutada ainult
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c nimetatud looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi. 

välja jäetud

Selgitus

Antud tekst ei ole vajalik, kuna artikkel 3 (uus) võimaldaks lõhna- ja maitseainete lisamist 
kangetele alkohoolsetele jookidele, välja arvatud juhtudel, kui see on nende erimääratluste 
kohaselt keelatud. 

Muudatusettepanek 68
II lisa jaotis 29

a) Viin on piiritusjook, mida saadakse 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholist, 

a) Viin on piiritusjook, mida saadakse 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholist,  

1) mis on saadud toidutoorainet pärmi abil 
kääritades,

1) mis on saadud pärmi abil kääritades kas 

i) teraviljast, kartulitest ja/või melassist

ii) puuviljadest

2) mis destilleeritakse ja/või 
rektifitseeritakse, et valikuliselt vähendada 

2) mis destilleeritakse ja/või 
rektifitseeritakse, et valikuliselt vähendada 



PE 376.566v01-00 38/44 PA\624137ET.doc

ET

kasutatud toorainete ja käärimisel 
moodustunud kõrvalsaaduste organoleptilisi 
omadusi.

kasutatud toorainete ja käärimisel 
moodustunud kõrvalsaaduste organoleptilisi 
omadusi.

Eriliste organoleptiliste omaduste 
andmiseks võib järgneda korduv 
destilleerimine ja/või töötlemine asjakohaste 
abiainetega, muu hulgas filtreerimine läbi 
aktiivsöe.

Eriliste organoleptiliste omaduste 
andmiseks võib järgneda korduv 
destilleerimine ja/või töötlemine asjakohaste 
abiainetega, muu hulgas filtreerimine läbi 
aktiivsöe.

Maksimaalne jääkide hulk peab vastama 
etüülalkoholi suhtes I lisas sätestatule, kuid 
lõppsaadus ei tohi sisaldada üle 10 grammi 
metanoolijääke ühe hektoliitri puhta 
alkoholi kohta.

Maksimaalne jääkide hulk peab vastama 
etüülalkoholi suhtes I lisas sätestatule, kuid 
lõppsaadus ei tohi sisaldada üle 10 grammi 
metanoolijääke ühe hektoliitri puhta 
alkoholi kohta.

b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna-
ja maitseaineid.  Lisaks võib tootele anda 
erilisi organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna-
ja maitseaineid.  Lisaks võib tootele anda 
erilisi organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

d) Piiramata direktiivi 2000/13/EÜ 
kohaldamist, märgitakse viina kirjeldamisel, 
esitlemisel või märgistamisel 
müüginimetusega samale vaateväljale 
etüülalkoholi valmistamiseks kasutatud 
toidutoorme nimetus. Tähesuurus on kuni 
pool, kuid vähemalt üks kolmandik 
müüginimetuses kasutatavast tähesuurusest.

d) Piiramata direktiivi 2000/13/EÜ 
kohaldamist, märgitakse puuviljadest 
valmistatud viina kirjeldamisel, esitlemisel 
või märgistamisel müüginimetusega samale 
vaateväljale tekst „destilleeritud [millest]“ 
koos etüülalkoholi valmistamiseks 
kasutatud puuvilja nimetusega.  Tähesuurus 
on kuni pool, kuid vähemalt üks kolmandik 
müüginimetuses kasutatavast tähesuurusest.

Selgitus

Et lahendada lahkarvamusi tekitanud küsimus, millisest toorainest võib viina teha.  Ühest 
küljest austatakse seisukohta, et ettepanekud ei tohiks legitiimseid tooteid viinaturult 
kõrvaldada; teisalt soovitakse tegeleda probleemidega, millele sidusrühmad – eelkõige 
Põhjamaised liikmesriigid – on osutanud.  

Muudatusettepanekus tehakse vahet teraviljast, kartulitest ja melassist valmistatud viinal 
(mille hulka kuulub nii suhkrupeedi- kui suhkruroomelass.  Esimene seetõttu, et ELis tehakse 
rohkem viina suhkrupeedist kui näiteks kartulist ja viimane, kuna suhkrupeedimelassi 
kaasamine ja suhkruroomelassi väljajätmine tähendaks otsuse vaidlustamist WTOs) ning 
puuviljadest valmistatud viinal.  Ettepanekust jäetakse välja nõue, et tooraine peab olema 
märgitud nende viinade etiketil, mis on toodetud teraviljast, kartulist või melassist: arvestades 
tööstuse esitatud väiteid, et tarbijad ei pea sellist teavet viina ostmisel oluliseks.  Puuviljadest 
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destilleeritud viina määratlus, mille hulka seetõttu tuleks arvata viinamarjad, on kõige osas 
sama teiste viinadega, tagades sellega järjepideva kvaliteedi.  Kuid nende vähem levinud 
viinade määratluses sisaldub nõue, mille kohaselt tuleb kasutatud toorainele etiketil viidata 
sõnastuses „viin – destilleeritud ...“

Muudatusettepanek 69
II lisa jaotise 36 punkt c

c) Sloe gin´i valmistamisel võib kasutada 
ainult looduslikke lõhna-ja maitseaineid 
ning valmistisi, mis on nimetatud direktiivi 
88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkti b 
alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 punktis c.

välja jäetud

Selgitus

Antud tekst ei ole vajalik, kuna artikkel 3 (uus) võimaldaks lõhna- ja maitseainete lisamist 
kangetele alkohoolsetele jookidele, välja arvatud juhtudel, kui see on nende erimääratluste 
kohaselt keelatud. 

Muudatusettepanek 70
II lisa jaotise 40 punkt a

a) Nocino on liköör, mille maitse ja lõhn 
saadakse peamiselt tervete roheliste kreeka 
pähklite tuumade (Jugians regia L.) 
leotamise ja/või destilleerimise teel ning 
mille minimaalne suhkrusisaldus 
invertsuhkrus väljendatuna on 100 grammi 
liitri kohta. 

a) Nocino on liköör, mille maitse ja lõhn 
saadakse peamiselt tervete roheliste kreeka 
pähklite (Juglans regia L.) leotamise ja/või 
destilleerimise teel ning mille minimaalne 
suhkrusisaldus invertsuhkrus väljendatuna 
on 100 grammi liitri kohta. 

Selgitus

Mõiste „tuumad“ tuleb välja jätta. Selle sätestamine määruses 1576/89 oli viga, kuna 
„Nocinot“ valmistatakse tervetest rohelistest kreeka pähklitest.

Jugians regia L. tuleks asendada nimetusega Juglans regia L. Tegemist näib olevat 
kirjaveaga.
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Muudatusettepanek 71
II lisa jaotise 41 punkt c

c) Munalikööri ehk advocaat’i või avocat’i 
või Advokat’i valmistamisel võib kasutada 
ainult looduslikke lõhna- ja maitseaineid 
ning valmistisi, mis on loetletud direktiivi 
88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkti b 
alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 punktis c. 

välja jäetud

Selgitus

Antud tekst ei ole vajalik, kuna artikkel 3 (uus) võimaldaks lõhna- ja maitseainete lisamist 
kangetele alkohoolsetele jookidele, välja arvatud juhtudel, kui see on nende erimääratluste 
kohaselt keelatud. 

Muudatusettepanek 72
II lisa jaotise 42 punkt c

c) Munasisaldusega likööri valmistamisel 
võib kasutada ainult looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi, mis on 
loetletud direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 
lõike 2 punkti b alapunktis i ja artikli 1 
lõike 2 punktis c. 

välja jäetud

Selgitus

Antud tekst ei ole vajalik, kuna artikkel 3 (uus) võimaldaks lõhna- ja maitseainete lisamist 
kangetele alkohoolsetele jookidele, välja arvatud juhtudel, kui see on nende erimääratluste 
kohaselt keelatud. 

Muudatusettepanek 73
II lisa jaotise 44 punkt c

c) Berenburg’i või Beerenburg´i 
valmistamisel võib kasutada ainult 
looduslikke maitseühendeid ja valmistisi, 

välja jäetud
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mis on nimetatud direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c.

Selgitus

Antud tekst ei ole vajalik, kuna artikkel 3 (uus) võimaldaks lõhna- ja maitseainete lisamist 
kangetele alkohoolsetele jookidele, välja arvatud juhtudel, kui see on nende erimääratluste 
kohaselt keelatud. 

Muudatusettepanek 74
II lisa jaotise 45 punkt c

c) valmistamisel võib kasutada ainult 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi, mis on loetletud direktiivi 
88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkti b 
alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 punktis c. 

välja jäetud

Selgitus

Antud tekst ei ole vajalik, kuna artikkel 3 (uus) võimaldaks lõhna- ja maitseainete lisamist 
kangetele alkohoolsetele jookidele, välja arvatud juhtudel, kui see on nende erimääratluste 
kohaselt keelatud. 

Muudatusettepanek 75
II lisa alapealkiri

C kategooria: muud piiritusjoogid välja jäetud

Selgitus

See ettepanek on kooskõlas piiritusjookide üldise kolmikliigituse väljajätmisega.
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Muudatusettepanek 76
II lisa C kategooria punkt 1

1. Kõiki piiritusjooke, mis vastavad artiklis 
1 esitatud määratlusele, kuid mida ei saa 
liigitada A või B kategooria alla, 
kirjeldatakse, esitletakse ja märgistatakse 
müüginimetusega „piiritusjook“. 

välja jäetud

Selgitus

See ettepanek on kooskõlas piiritusjookide üldise kolmikliigituse väljajätmisega.

Muudatusettepanek 77
II lisa C kategooria punkt 2

2. Rum-Verschnitt’i valmistatakse 
Saksamaal ning see on saadud rummi 
segamisel alkoholiga, kusjuures vähemalt 
5% lõppsaaduse alkoholisisaldusest peab 
tulenema rummist.  Rum-Verschnitt’i 
nimetusega toote märgistamisel ja 
esitlemisel peab sõna Verschnitt olema 
pakendile (kas pudelile või ümbrispaberile) 
märgitud samasuguste, sama suurte ja sama 
värvi tähtedega kui sõna Rum ning olema 
sellega ühel joonel, ja pudelitel peab see 
olema eesmisel etiketil.  Kui seda toodet 
müüakse väljaspool Saksamaad, peab 
etiketile olema märgitud selle 
alkoholikoostis.

47. Rum-Verschnitt’i valmistatakse 
Saksamaal ning see on saadud rummi 
segamisel alkoholiga, kusjuures vähemalt 
5% lõppsaaduse alkoholisisaldusest peab 
tulenema rummist.  Rum-Verschnitt’i 
nimetusega toote märgistamisel ja 
esitlemisel peab sõna Verschnitt olema 
pakendile (kas pudelile või ümbrispaberile) 
märgitud samasuguste, sama suurte ja sama 
värvi tähtedega kui sõna Rum ning olema 
sellega ühel joonel, ja pudelitel peab see 
olema eesmisel etiketil.  Kui seda toodet 
müüakse väljaspool Saksamaad, peab 
etiketile olema märgitud selle 
alkoholikoostis.

Muudatusettepanek 78
II lisa C kategooria punkt 3

3. Slivovice´i valmistatakse Tšehhi 47 Slivovice´i valmistatakse Tšehhi 
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Vabariigis ja see on saadud toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisamisel 
ploomidestillaadile enne viimast 
destilleerimist, kusjuures alkoholi lisatakse 
maksimaalselt 30 mahu%.  Toote 
kirjeldamisel tuleb kasutada sõna 
“piiritusjook”, samuti võib eesmise etiketi 
samal nägemisväljal kasutada nimetust 
Slivovice.  Kui Tšehhi Slivovice´i müüakse 
ühenduses, peab etiketil olema märgitud 
alkoholikoostis.  Käesolev säte ei piira 
nimetuse Slivovice kasutamist 
puuviljaviinade puhul vastavalt A 
kategooria punktile 9.

Vabariigis ja see on saadud toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisamisel 
ploomidestillaadile enne viimast 
destilleerimist, kusjuures alkoholi lisatakse 
maksimaalselt 30 mahu%.   Toote 
kirjeldamisel tuleb kasutada sõna 
“piiritusjook”, samuti võib eesmise etiketi 
samal nägemisväljal kasutada nimetust 
Slivovice.   Kui Tšehhi Slivovice´i müüakse 
ühenduses, peab etiketil olema märgitud 
alkoholikoostis.  Käesolev säte ei piira 
nimetuse Slivovice kasutamist 
puuviljaviinade puhul vastavalt punktile 9.

Muudatusettepanek 79
III lisa punkt 2

2. Whisky / Whiskey: 2. Whisky / Whiskey:
Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español
(Nendele nimetustele võib lisada sõnad 
„malt“ või „grain“)

(Nendele nimetustele võib lisada sõnad 
„malt“ või „grain“)

Irish Whisky Irish Whisky
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Nendele nimetustele võib lisada sõnad "Pot 
Still" või “malt” või “grain”)

(Nendele nimetustele võib lisada sõnad „Pot 
Still“ või „malt” või „grain”)
Scotch Whisky / Scotch

Selgitus

Kuigi ettepanek peegeldab määruse 1576/89 kehtivaid sätteid, on Scotch Whisky Association 
seisukohal, et mõistete „malt“ ja „grain“ kasutamine seotult III lisas toodud geograafilise 
tähisega „Scotch Whisky / Scotch“ on liigne ja potentsiaalselt eksitav. Kuigi nende mõistete 
kasutamine on geograafilise tähisega viskite puhul levinud, ei ole tegu ainsate lubatud 
täiendavate mõistetega.

Ülaltoodud märkustega artikli 7 lõike 5 kohta tehakse ettepanek taastada uue määruse artikli 
7 lõikes 5 säte, millega geograafilistele tähistele võib lisada täiendavaid täpsustusi, mille 
kasutamise reguleerimine kuulub kõnealuse riigi asjaomase ametiasutuse pädevusse. 
(Märkus: vastavalt määruse 1576/89 artikli 5 lõikele 2).
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Lisaks teevad ülaltoodud soovitused artikli 15 lõigete 1 ja 2 kohta ettepaneku määrata 
kindlaks, et geograafiliste tähiste taotluste ja registreerimiseks vajalike tehniliste toimikute 
eest vastutavad liikmesriikide ametiasutused.

Riikliku tasandi kontrolli arvesse võttes tundub kohasem, et mis tahes täiendavate tingimuste 
lubamine III lisas geograafiliste tähistena loetletud viskite kohta tuleks kindlaks määrata 
kõnealuse riigi pädeva ametiasutuse poolt.  

Muudatusettepanek 80
III lisa punkt 3, geograafiline tähis, allmärkus (uus)

Pärast „Kornbrandi“ lisatakse järgmine 
allmärkus:
„Korni minimaalne alkoholisisaldus on 32 
mahu%.“

Selgitus

Kehtiv määrus 1576/89 määratleb Korni teraviljapiiritusena artikli 1 lõike 4 punktis c: 
“teraviljapiiritust” toodetakse Saksamaal või nendes piirkondades, kus saksa keel on üks 
ametlikest riigikeeltest, kusjuures 
- see on valmistatud ainult tervetest kõigi koostisosadega nisu-, odra-, kaera-, rukki- või 

tatrateradest saadud kääritatud teraviljameski destilleerimise teel; 
- või esimeses alalõigus kirjeldatud destillaadi korduval destilleerimisel. 
Antud määruse artikkel 3 sätestab nõude, et Korni minimaalne alkoholisisaldus on 32 
mahu%, samal ajal kui teraviljapiirituste vastav näitaja on 35%.

Asjaolu, et Korn on kaitstud Saksamaa ja Austria geograafilise tähisena III lisas (punkt 3) 
viib olukorrani, kus selle minimaalset alkoholisisaldust reguleerib teraviljapiirituste üldine 
kriteerium (35 mahu%). Seetõttu soovitakse muudatusega kehtiva korra säilimist.
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