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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maustettujen viinien, 
maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen 
juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 
(uudelleenlaadinta)
(KOM(2007)0848 – C6-0006/2008 – 2007/0287(COD))

(Yhteispäätösmenettely: uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0848),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 37 ja 95 artiklan, 
joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0006/2008),

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä1

28. päivänä marraskuuta 2001 tehdyn sopimuksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista 
yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan kyseinen ehdotus ei sisällä muita 
sisältöä koskevia tarkistuksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja että 
aikaisempien säädösten muuttumattomien säännösten kodifioinnin sekä kyseisten 
tarkistusten osalta ehdotus sisältää nykyisten tekstien suoran kodifioinnin ilman niiden 
sisältöä koskevia muutoksia,

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suosituksiin ja tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Yksityiskohtaiset säännökset tämän 
artiklan täytäntöönpanosta annetaan 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen.

7. Yksityiskohtaiset säännökset tämän 
artiklan täytäntöönpanosta antaa komissio.

Nämä toimenpiteet, jotka on tarkoitettu 
muuttamaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Koska 2 artikla koskee määritelmiä ja merkintöjä ja koska kaikki 2 artiklan 7 kohdan nojalla 
mahdollisesti hyväksyttävät (erityisesti merkintöjä koskevat) toimenpiteet liittyvät asetuksen 
yleisten säännösten muuttamiseen, tähän ehdotetaan sovellettavaksi valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yksityiskohtaiset säännökset 
täytäntöönpanosta, mukaan lukien tässä 
asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden 
analysoinnissa käytettävät menetelmät, 
annetaan 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4. Yksityiskohtaiset säännökset vahvistaa 
komissio.

Nämä toimenpiteet, jotka on tarkoitettu 
muuttamaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Säännökset täytäntöönpanosta, mukaan 



PR\721085FI.doc 7/11 PE405.872v01-00

FI

lukien tässä asetuksessa tarkoitettujen 
tuotteiden analysoinnissa käytettävät 
menetelmät, annetaan 13 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Juomien valmistamisen ja niiden sisällön osalta pitäisi noudattaa valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä, sillä komissio voisi muussa tapauksessa määritellä asetuksen 
soveltamisalan ilman demokraattista valvontaa. Parlamentin pitäisi sopia analysoinnissa 
käytettävistä hallintamenetelmistä edellyttäen, että uusissa analysointimenetelmissä 
kunnioitetaan direktiivin tai asetuksen soveltamisalaa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yksityiskohtaiset säännökset 
täytäntöönpanosta ja ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
luettelo annetaan 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Yksityiskohtaiset säännökset 
täytäntöönpanosta ja ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
luettelon antaa komissio.

Nämä toimenpiteet, jotka on tarkoitettu 
muuttamaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Koska 10 artikla koskee EU:n kansainvälisten sopimusten noudattamista, josta on usein 
seurauksena muutoksia yhteisön voimassa olevaan lainsäädäntöön, tämä saattaa johtaa 
muutoksiin asetuksen yleisessä soveltamisalassa.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 
soveltamisesta annetaan tarvittaessa 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen.

3. Yksityiskohtaiset säännökset tämän 
artiklan soveltamisesta antaa komissio.

Nämä toimenpiteet, jotka on tarkoitettu 
muuttamaan tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämistä yleistä 
soveltamisalaa koskevissa toimenpiteissä, jotka liittyvät läheisesti kansainvälisten sopimusten 
toimeenpanoon ja joihin pitäisi yksinkertaistamissyistä soveltaa samoja menettelysääntöjä 
kuin 10 artiklaan, joka myös koskee kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa.
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PERUSTELUT

Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 
1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY1 muutettiin 17 päivänä heinäkuuta 2006 
tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/512/EY2. Muutetun päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa otettiin käyttöön uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään 
päätettäessä sellaisista laajakantoisista toimenpiteistä, joilla muutetaan 
yhteispäätösmenettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös 
poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä siihen uusia muita kuin 
keskeisiä osia.

Nykyisen lainsäädännön ja vireillä olevien menettelyjen läpikäynnin jälkeen3 komissio 
teki muun muassa tämän kodifioinnista siirretyn uudelleenlaadintaa koskevan 
ehdotuksen, jotta valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siirtymiseksi tarvittavat 
tarkistukset voidaan ottaa mukaan.

Puheenjohtajakokous nimesi 12. joulukuuta 2007 tekemällään päätöksellä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan komiteamenettelyyn mukauttamisesta vastaavaksi valiokunnaksi ja 
asianomaiset erityisvaliokunnat neuvoa antaviksi valiokunniksi. Valiokuntien 
puheenjohtajakokous sopi 15. tammikuuta 2008 oikeudellisten asioiden valiokunnan ja 
muiden valiokuntien välisen yhteistyön muodoista.

Koska ehdotettu valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn siirtyminen ei ole täydellinen ja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kuulemisen jälkeen esittelijä ehdotti 
rajattua määrää tarkistuksia, jotka liittyvät erottamattomasti tekstin sisäiseen logiikkaan eli 
uuden komiteamenettelyn asianmukaiseen käyttöönottoon Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen 80 a artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan 104 artiklan mukaisesti. 
Uudelleenlaadintatekniikan osalta suositellaan myös oikeudellisista yksiköistä koostuvan 
neuvoa-antavan ryhmän ehdottamia teknisiä mukautuksia.

                                               
1 EYVL C 203, 17.7.1999, s. 1.
2 EYVL L 200, 22.7.2006, s. 11.
3 KOM(2007)0740.
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LIITE: OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN 
RYHMÄN LAUSUNTO KIRJEEN MUODOSSA

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maustettujen viinien, 
maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen 
juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 
KOM(2007)0848 lopull., 20.12.2007 – 2007/0287 (COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva 
neuvoa-antava ryhmä kokoontui 8. tammikuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä 
mainittua komission tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, 
jolla laaditaan uudelleen 10. kesäkuuta 1991 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91, 
joka koskee maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen 
viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevia yleisiä 
sääntöjä, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

1) 1 artiklan sana "établit" on korvattava sanalla "prévoir". (Huom. Tämä mukautus ei koske 
suomenkielistä toisintoa.)

2) 2 artiklan 2 kohdan d alakohtaan lisätyillä sanoilla "et/ou de cannelle" korjataan säädöksen 
ranskankielisessä versiossa ollut virhe. Tällaisen virheen korjaaminen on välttämätöntä, jotta 
ranskankielinen teksti olisi muiden, kuten saksan- ja englanninkielisen version, mukainen. 
Ryhmä huomautti, että korjaus olisi mieluummin pitänyt merkitä sisällön muutosta osoittavin 
nuolin eikä mukautusta osoittavin nuolin, joita nyt on käytetty osoittamaan kyseisten sanojen 
lisäystä.

3) 3 artiklan otsikko "Lisämääritelmät" on poistettava.

Tarkastelun perusteella ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotuksessa ei ole muita 
sisällön muutoksia kuin ne, jotka on mainittu ehdotuksessa tai tässä lausunnossa. Ryhmä 
saattoi todeta myös, että – kun tarkastellaan mainitut sisällön muutokset sisältävän 

                                               
1 Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen saksan-, englannin- ja ranskankielinen versio.
Ryhmän työ perustui ranskankieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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aikaisemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifiointia – ehdotus on 
säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten 
asiasisältöä.

C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE
Pääjohtaja Pääjohtaja Pääjohtaja
Parlamentin lakimies Neuvoston lakimies
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