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Tarkistus 17
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jonka alkoholipitoisuus on vähintään
4,5 tilavuusprosenttia mutta todellinen 
alkoholipitoisuus alle
14,5 tilavuusprosenttia.

d) jonka todellinen alkoholipitoisuus on 
vähintään 4,5 tilavuusprosenttia mutta alle 
14,5 tilavuusprosenttia, kun siihen ei ole 
lisätty alkoholia, tai jonka todellinen 
alkoholipitoisuus on vähintään 
7,5 tilavuusprosenttia mutta alle 
14,5 tilavuusprosenttia, kun siihen on 
lisätty alkoholia.

Or. de

Tarkistus 18
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Maustettujen viinituotteiden 
valmistukseen käytettäviin 
rypäletuotteisiin sovelletaan maatalouden 
yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 
2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva 
asetus)1mukaisia 
viininvalmistusmenetelmiä ja rajoituksia.
Tarvittaessa komissio tekee 
lainsäädäntöehdotuksen asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 muuttamiseksi vastaavasti.
___________________
1 EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

Or. de



PE485.842v01-00 4/25 AM\895227FI.doc

FI

Tarkistus 19
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Maustettujen viinituotteiden 
luonnonmukainen tuotanto on 
mahdollista luonnonmukaisesta 
tuotannosta ja luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden merkinnöistä 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/20071

ja erityisesti sen 6, 19 ja 38 artiklan 
mukaisesti.
__________________
1 EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1. 

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 11. Viittauksen pitäisi kattaa myös täydentävä lainsäädäntö 
(komission täytäntöönpanosäädökset), joka perustuu asetukseen 834/2007. Asetuksessa 
889/2008 ja sen muutossäädöksissä on yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat asetuksen 
834/2007 täytäntöönpanoa (esimerkiksi erityisiä tuotantomenetelmiä ja sallittuja aineita). 
Lisäksi tarkistus muutettiin koskemaan 3 artiklaa, jossa käsitellään valmistusprosesseja. 

Tarkistus 20
Renate Sommer
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Myyntinimitykseen voi lisätä tämän 
asetuksen mukaisesti suojatun 
maantieteellisen merkinnän tai sen voi 
korvata kyseisellä merkinnällä.

4. Myyntinimitykseen voi lisätä tämän 
asetuksen mukaisesti suojatun 
maantieteellisen merkinnän.

Or. de
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Tarkistus 21
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos maustettuja viinipohjaisia juomia 
tai maustettuja viinistä valmistettuja 
juomasekoituksia saatetaan markkinoille 
käyttäen kuvausta tai keksittyä nimeä tai 
tuotemerkkiä, joka saa kuluttajan 
uskomaan, että kyseessä ovat väkeviin 
alkoholijuomiin pohjautuvat 
juomasekoitukset, myyntinimitys ja 
alkoholipitoisuus on esitettävä samassa 
nähtävissä olevassa kentässä noudattaen 
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1169/20111 2 artiklan 
2 kohdan k alakohtaa ja käyttäen samaa 
kirjasinkokoa ja samaa väriä kuin 
keksityssä nimessä tai tuotemerkissä.
__________________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. de

Tarkistus 22
Renate Sommer
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Maustettujen viinituotteiden 
myyntinimityksiin, maantieteellisiin 
merkintöihin ja lisätietoihin sovelletaan 
soveltuvin osin elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
N:o 1169/20111 luettavuutta koskevia 
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säännöksiä.
__________________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. de

Tarkistus 23
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa mainittu 
sokeripitoisuus ilmoitetaan
inverttisokerina.

Ensimmäisessä alakohdassa mainittu 
sokeripitoisuus ilmoitetaan
kokonaissokeripitoisuutena.

Or. es

Tarkistus 24
Cristian Silviu Buşoi
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisujen "puolimakea" ja "makea" sijasta
sokeripitoisuus voidaan merkitä 
ilmoittamalla sokerimäärä grammoina 
inverttisokeria litrassa.

Maininnan "puolimakea" ja "makea" 
ohella voidaan merkitä sokeripitoisuus 
ilmaisemalla sokerimäärä grammoina 
inverttisokeria litrassa.

Or. en

Perustelu

Vaikka kuluttajien onkin ehkä hyödyllistä tietää sokeripitoisuus ilmaistuna grammoina 
inverttisokeria litrassa, tieto ei ole heille välttämättä kovin merkityksellinen. Kuluttajat eivät 
ehkä voi erottaa maustettuja makeita ja puolimakeita viinejä toisistaan yksinomaan 
sokeripitoisuuden perusteella.  Se voidaan ilmoittaa, mutta sillä ei pidä korvata kokonaan 
ilmauksia "makea" ja "puolimakea".
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Tarkistus 25
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maustettujen viinituotteiden 
merkinnöissä voidaan esittää myös muita 
vapaaehtoisia elintarviketietoja, kunhan 
noudatetaan elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1169/20111 V lukua.
_______________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella teksti mukautetaan lukuun, joka koskee vapaaehtoisiin elintarviketietoihin 
sovellettavia uuden kuluttajatietoasetuksen vaatimuksia. 

Tarkistus 26
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun maustettujen viinituotteiden 
lähtöpaikka ilmoitetaan, on sen vastattava 
paikkaa, jossa maustettu viinituote 
valmistetaan. Lähtöpaikka on ilmoitettava 
maininnalla "valmistettu (…)" tai samaa 
tarkoittavalla ilmaisulla, johon on lisätty
vastaavan jäsenvaltion tai kolmannen maan 
nimi.

Kun maustettujen viinituotteiden 
lähtöpaikka ilmoitetaan, on ilmoitettava 
sekä paikka, jossa maustettu viinituote 
valmistetaan, että paikka, josta rypäleet 
ovat peräisin. Lähtöpaikka on ilmoitettava 
maininnalla "valmistettu (…)", johon on
lisättävä vastaavan jäsenvaltion tai 
kolmannen maan nimi sekä maininta 
"kasvatettu (…)" ja vastaavan 
jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi

Or. en
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Perustelu

Jos tuotteen lähtöpaikka ilmoitetaan, sen yhteydessä on ilmoitettava myös rypäleiden 
alkuperä, jottei kuluttajia johdettaisi harhaan. 

Tarkistus 27
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pääainesosan lähtöpaikkaa ei tarvitse 
ilmoittaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos tuotteen lähtöpaikka ilmoitetaan, sen yhteydessä on ilmoitettava myös rypäleiden 
alkuperä, jottei kuluttajia johdettaisi harhaan. 

Tarkistus 28
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pääainesosan lähtöpaikkaa ei tarvitse 
ilmoittaa.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Pääainesosan lähtöpaikkaa ei todellakaan tarvitse ilmoittaa. Siksi komission viittaus siihen 
säädöstekstissä on tarpeeton.

Tarkistus 29
Mario Pirillo
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pääainesosan lähtöpaikkaa ei tarvitse 
ilmoittaa.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Lähtöpaikan ilmoittamista koskevista säännöistä säädetään asetuksessa 1169/2011. Koska 
asetus kattaa kuluttajille annettavat tiedot maustettujen viinien alkuperästä, lisäsäännöksiä ei 
tarvita.

Tarkistus 30
Renate Sommer
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetyt 
myyntinimitykset ja täydentävät tiedot, 
jotka ilmaistaan sanoina, on merkittävä 
yhdellä tai useammalla unionin 
virallisella kielellä.

Myyntinimitysten ja täydentävien tietojen 
ilmoittamisessa on käytettävä kieltä, jota 
kuluttajat ymmärtävät helposti 
jäsenvaltioissa, joissa viinituotetta 
pidetään kaupan.

Or. de

Tarkistus 31
Jill Evans, Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetyt 
myyntinimitykset ja täydentävät tiedot, 
jotka ilmaistaan sanoina, on merkittävä 
yhdellä tai useammalla unionin virallisella 
kielellä.

Tässä asetuksessa säädetyt 
myyntinimitykset ja täydentävät tiedot, 
jotka ilmaistaan sanoina, on merkittävä 
yhdellä tai useammalla asianomaisen 
jäsenvaltion virallisella kielellä.
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Or. en

Perustelu

Unionin jäsenvaltioissa on monia sellaisia virallisia kieliä, joilla ei ole virallista asemaa 
EU:ssa. Tarkistuksella taataan, että useimmat kuluttajat voivat saada tuotetta koskevia tietoja 
omalla äidinkielellään.

Tarkistus 32
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien tuotteiden on vastattava 
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 
25 päivänä lokakuuta 2011 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o 1169/20111. Komissio 
esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen asetuksen (EU) 
N:o 1169/2011 muuttamiseksi niin, että 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvat tuotteet voidaan sisällyttää 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 
soveltamisalaan.
______________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18. 

Or. en

Perustelu

Maustetut viinituotteet ovat pitkälle jalostettuja tuotteita, joihin pitäisi soveltaa asetuksen 
(EU) N:o 1169/2011 yleisiä merkintävaatimuksia. Ei ole perusteltua, että kaikenlaisten 
virvoitusjuomien on täytettävä yleiset merkintävaatimukset, mutta pitkällekään jalostettujen 
alkoholijuomien ei tarvitse. 

Tarkistus 33
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä ovat suojatut maantieteelliset 
merkinnät, joissa käytetään muuta kuin 
latinalaista aakkostoa, nimi voidaan 
merkitä myös yhdellä tai useammalla 
unionin virallisella kielellä.

Kun kyseessä ovat suojatut maantieteelliset 
merkinnät, joissa käytetään muuta kuin 
latinalaista aakkostoa, nimi on merkittävä 
myös yhdellä tai useammalla unionin 
virallisella kielellä latinalaisin aakkosin.

Or. en

Perustelu

Jotta tällaisia maustettuja viinejä voitaisiin myydä muissa EU:n jäsenvaltioissa käyttäen 
latinalaisia kirjaimia, maantieteellinen alkuperä olisi myös ilmoitettava jollakin EU:n kielellä 
latinalaisin aakkosin.

Tarkistus 34
Jill Evans, Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä ovat suojatut maantieteelliset 
merkinnät, joissa käytetään muuta kuin 
latinalaista aakkostoa, nimi voidaan 
merkitä myös yhdellä tai useammalla
unionin virallisella kielellä.

Kun kyseessä ovat suojatut maantieteelliset 
merkinnät, joissa käytetään muuta kuin 
latinalaista aakkostoa, nimi voidaan 
merkitä myös yhdellä tai useammalla
asianomaisen jäsenvaltion virallisella 
kielellä.

Or. en

Perustelu

Unionin jäsenvaltioissa on monia sellaisia virallisia kieliä, joilla ei ole virallista asemaa 
EU:ssa. Tarkistuksella taataan, että useimmat kuluttajat voivat saada tuotetta koskevia tietoja 
omalla äidinkielellään.

Tarkistus 35
Rolandas Paksas



PE485.842v01-00 12/25 AM\895227FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai rajoittaa 
tässä asetuksessa määriteltyjen 
maustettujen viinituotteiden tuontia, 
myyntiä tai kulutusta.

Or. lt

Tarkistus 36
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Siirretty säädösvalta

Alan erityispiirteiden ja uusien tuotteiden 
markkinoille tulon huomioon ottamiseksi 
komissio voi delegoiduilla säännöksillä 
päivittää seuraavat:
a) liitteessä I säädetyt määritelmät, 
vaatimukset ja rajoitukset,
b) liitteessä II säädetyt myyntinimitykset 
ja kuvaukset.

Or. de

Tarkistus 37
Renate Sommer
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä II säädetyt myyntinimitykset 
ja kuvaukset.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 38
Mario Pirillo
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä II säädetyt myyntinimitykset 
ja kuvaukset.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 39
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä luvussa 'maantieteellisellä 
merkinnällä' tarkoitetaan alueen, tietyn 
paikan tai maan nimeä, jota käytetään 
kuvaamaan maustettua viinituotetta, jos 
kyseisen tuotteen laatu, maine tai muu 
ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen 
maantieteelliseen alkuperään.

Tässä luvussa 'maantieteellisellä 
merkinnällä' tarkoitetaan alueen, tietyn 
paikan tai maan nimeä, jota käytetään 
kuvaamaan maustettua viinituotetta, jos 
kyseisen tuotteen laatu, maine tai muu 
ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen 
maantieteelliseen alkuperään.
Maantieteellisen merkinnän käyttö 
merkitsee sitä, että maustetun viinin 
valmistukseen käytetyt rypäleet ovat 
peräisin alueelta, paikasta tai maasta, 
johon merkintä viittaa.

Or. en

Perustelu

Maantieteellistä merkintää käytettäessä on kuluttajien harhaanjohtamisen välttämiseksi 
varmistettava, että tuotteen valmistuksessa käytetyt rypäleet ovat peräisin alueelta, paikasta 
tai maasta, johon merkintä viittaa. 
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Tarkistus 40
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä luvussa maantieteellisellä 
merkinnällä' tarkoitetaan alueen, tietyn 
paikan tai maan nimeä, jota käytetään 
kuvaamaan maustettua viinituotetta, jos
kyseisen tuotteen laatu, maine tai muu 
ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen 
maantieteelliseen alkuperään.

Tässä luvussa 'maantieteellisellä 
merkinnällä' tarkoitetaan alueen, tietyn 
paikan tai maan nimeä, jota käytetään 
kuvaamaan maustettua viinituotetta, jos
viinirypäletuotteet ovat peräisin unionista 
ja jos viinituotteen laatu, maine tai muu 
ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen 
maantieteelliseen alkuperään.

Or. de

Tarkistus 41
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuotteen kuvaus ja erityisesti sen 
tärkeimmät analyyttiset ominaisuudet sekä
arviointi tai ilmoitus sen aistinvaraisista 
ominaisuuksista;

b) tuotteen kuvaus ja erityisesti sen 
tärkeimmät analyyttiset ominaisuudet sekä 
ilmoitus sen aistinvaraisista
ominaisuuksista;

Or. es

Tarkistus 42
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan 
tämän artiklan noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset 
viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2012.

6. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan 
tämän artiklan noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset 
viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2013.
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Or. es

Perustelu

On aina mahdollista, ettei asetusta voida julkaista ennen 1. joulukuuta 2012 hallinnollisista 
tai aikatauluun liittyvistä syistä, joten määräaikaa olisi pidennettävä hieman.

Tarkistus 43
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, että tämän luvun 
edellytykset täyttyvät, se julkaisee 
täytäntöönpanosäädöksillä ilman 
35 artiklassa tarkoitetun komitean apua
Euroopan unionin virallisessa lehdessä
11 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun yhtenäisen asiakirjan ja
14 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
viittauksen eritelmän julkaisemiseen.

Jos komissio katsoo, että tämän luvun 
edellytykset täyttyvät, se julkaisee 
täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä 11 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun 
yhtenäisen asiakirjan ja 14 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun viittauksen 
eritelmän julkaisemiseen.

Or. es

Tarkistus 44
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kahden kuukauden kuluessa 15 artiklan 
3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
säädetystä julkaisupäivästä kaikki 
jäsenvaltiot, kolmannet maat sekä 
luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, 
joiden oikeutettua etua asia koskee ja jotka 
asuvat muussa jäsenvaltiossa tai ovat 
sijoittautuneet muuhun jäsenvaltioon kuin 
suojahakemuksen jättänyt jäsenvaltio 
taikka jotka asuvat kolmannessa maassa tai 
ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan, 
voivat vastustaa ehdotettua suojaa 

Kolmen kuukauden kuluessa 15 artiklan 
3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
säädetystä julkaisupäivästä kaikki 
jäsenvaltiot, kolmannet maat sekä 
luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, 
joiden oikeutettua etua asia koskee ja jotka 
asuvat muussa jäsenvaltiossa tai ovat 
sijoittautuneet muuhun jäsenvaltioon kuin 
suojahakemuksen jättänyt jäsenvaltio 
taikka jotka asuvat kolmannessa maassa tai 
ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan, 
voivat vastustaa ehdotettua suojaa 
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toimittamalla komissiolle tässä luvussa 
säädettyihin kelpoisuusedellytyksiin 
liittyvän, asianmukaisesti perustellun 
lausuman.

toimittamalla komissiolle tässä luvussa 
säädettyihin kelpoisuusedellytyksiin 
liittyvän, asianmukaisesti perustellun 
lausuman.

Or. es

Tarkistus 45
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä 16 artiklassa 
tarkoitetun vastaväitemenettelyn päätyttyä 
käytettävissään olevien tietojen perusteella 
joko myöntää suojan maantieteelliselle 
merkinnälle, joka on tässä luvussa 
säädettyjen edellytysten ja unionin 
lainsäädännön mukainen, tai hylätä 
hakemuksen, jos mainitut edellytykset 
eivät täyty.

Komissio päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä 16 artiklassa 
tarkoitetun vastaväitemenettelyn päätyttyä 
käytettävissään olevien tietojen perusteella 
joko myöntää suojan maantieteelliselle 
merkinnälle, joka on tässä luvussa 
säädettyjen edellytysten ja unionin 
lainsäädännön mukainen, tai hylätä 
hakemuksen, jos mainitut edellytykset 
eivät täyty. Komissio julkistaa 
päätöksensä tähän tarkoitukseen 
varatulla verkkosivustonsa sivulla.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä jättää tiedottamatta yleisölle suojaa koskevasta päätöksestä. 

Tarkistus 46
Renate Sommer
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta 
merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen 
lähtöpaikkaa, alkuperää, tuotteen 

c) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta 
merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen 
lähtöpaikkaa, alkuperää, koostumusta, 
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luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia, 
jotka on merkitty sisä- tai 
ulkopakkaukseen, mainoksiin tai 
asianomaista viinituotetta koskeviin 
asiakirjoihin, sekä tuotteen pakkaamiselta 
tavalla, joka on omiaan antamaan väärän 
kuvan sen alkuperästä;

viini- ja/tai alkoholipitoisuutta, 
valmistustapaa tai olennaisia 
ominaisuuksia, jotka on merkitty sisä- tai 
ulkopakkaukseen, mainoksiin tai 
asianomaista viinituotetta koskeviin 
asiakirjoihin, sekä tuotteen pakkaamiselta 
tavalla, joka on omiaan antamaan väärän 
kuvan sen alkuperästä;

Or. de

Tarkistus 47
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos ehdotetusta muutoksesta seuraa yksi 
tai useampi muutos 11 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuun yhtenäiseen 
asiakirjaan, muutoshakemukseen 
sovelletaan soveltuvin osin 14–17 artiklaa.
Jos ehdotettu muutos kuitenkin on 
vähäinen, komissio päättää hakemuksen 
hyväksymisestä 
täytäntöönpanosäädöksillä noudattamatta 
15 artiklan 2 kohdassa ja 16 artiklassa 
säädettyä menettelyä ja, jos muutos 
hyväksytään, komissio julkaisee 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2. Jos ehdotetusta muutoksesta seuraa yksi 
tai useampi muutos 11 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuun yhtenäiseen 
asiakirjaan, muutoshakemukseen 
sovelletaan soveltuvin osin 14–17 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä poiketa normaalista menettelystä etenkään, kun suojaa koskevia 
hakemuksia ei odoteta kovin paljon. Vaikka "vähäiseksi" katsottavan muutoksen ei pitäisi 
vapauttaa komissiota velvoitteesta tarkastella, täyttävätkö suojaa koskevat hakemukset 
asianomaisen luvun ehdot.  Se ei myöskään saa olla syynä vastaväitemenettelyn 
laiminlyönnille.
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Tarkistus 48
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Olemassa olevat suojatut maantieteelliset 
merkinnät

Or. es

Perustelu

Artiklan otsikko on saatettava vastaamaan sen luvun otsikkoa, johon artikla kuuluu.

Tarkistus 49
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut olemassa 
olevat maantieteelliset merkinnät, joista ei 
toimiteta 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
viimeistään [kaksi vuotta voimaantulon 
jälkeen], menettävät tämän asetuksen 
mukaisen suojan. Komissio toteuttaa 
täytäntöönpanosäädöksillä ilman 
36 artiklassa tarkoitetun komitean apua
tarvittavat toimenpiteet asianomaisten 
nimitysten poistamiseksi 22 artiklassa 
säädetystä rekisteristä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut olemassa 
olevat maantieteelliset merkinnät, joista ei 
toimiteta 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
viimeistään [kaksi vuotta voimaantulon 
jälkeen], menettävät tämän asetuksen 
mukaisen suojan. Komissio toteuttaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet asianomaisten nimitysten 
poistamiseksi 22 artiklassa säädetystä 
rekisteristä.

Or. es

Tarkistus 50
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 26 artiklaa ei sovelleta tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
olemassa oleviin suojattuihin 
maantieteellisiin merkintöihin.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten 
suojasta annettu asetus 2081/92 (joka edelsi asetusta 510/2006) ei antanut mahdollisuutta 
peruuttaa jo olemassa olevia maantieteellisiä merkintöjä, eikä tätä mahdollisuutta ole 
myöskään  tislattujen alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä annetussa asetuksessa 
110/2008.

Tarkistus 51
Mario Pirillo
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi tässä luvussa säädettyjen 
tarkastusten tehokkuuden varmistamiseksi
hyväksyä tarvittavat toimenpiteet, jotka 
koskevat toimijoiden ilmoittamista 
toimivaltaisille viranomaisille.

6. Komissiolla on tässä luvussa säädettyjen 
tarkastusten tehokkuuden varmistamiseksi
valta antaa 35 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä tarvittavista 
toimenpiteistä, jotka koskevat toimijoiden 
ilmoittamista toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. it

Tarkistus 52
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suoja- tai hylkäyspäätösten Poistetaan.
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julkaisemista;

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä jättää tiedottamatta yleisölle suojaa koskevasta päätöksestä. 

Tarkistus 53
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ilman 36 artiklassa tarkoitetun komitean 
apua annettavat täytäntöönpanosäädökset

Hakemuksen tai pyynnön jättäminen 
käsittelemättä

Or. es

Perustelu

Tarkistus, jolla teksti saatetaan vastaamaan neuvoston työryhmissä jo hyväksyttyä teknistä 
tarkistusta. Kohtaa on muutettava, jotta voidaan taata yhdenmukaisuus tähän artiklaan 
tehdyn tarkistuksen kanssa. 

Tarkistus 54
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän luvun mukaisesti toimitettua 
hakemusta tai pyyntöä ei katsota voitavan 
ottaa tutkittavaksi, komissio päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä ilman 
36 artiklassa tarkoitetun komitean apua
jättää sen tutkimatta.

Jos tämän luvun mukaisesti toimitettua 
hakemusta tai pyyntöä ei katsota voitavan 
ottaa tutkittavaksi, komissio päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä jättää sen 
tutkimatta.

Or. es
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Tarkistus 55
Cristian Silviu Buşoi
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään tässä asetuksessa tarkoitettu 
valta komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi.

2. Siirretään tässä asetuksessa tarkoitettu 
valta komissiolle viideksi vuodeksi … 
päivästä ...kuuta …*. Komissio esittää 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.
________________________

* Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen säännöksiä on mukautettava yhtenäistä markkinajärjestelyä koskeviin 
säännöksiin. Siirron rajoittaminen yksinkertaisesti viiteen vuoteen ei kuitenkaan mahdollista 
tarvittavaa joustavuutta.  Siksi ehdotetaan viiden vuoden pituisen siirron jatkamista 
automaattisesti, kunnes lainsäätäjä vastustaa pidennystä komission kertomuksen jälkeen.

Tarkistus 56
Mario Pirillo
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Viininvalmistusmenetelmät:
Kansainvälisen viinijärjestön (OIV) 
suosittelemia ja julkaisemia 
viininvalmistusmenetelmiä voidaan 
soveltaa tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin perustuotteisiin ja valmiisiin 
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tuotteisiin.

Or. it

Perustelu

On tärkeää viitata nimenomaisesti Kansainvälisen viinijärjestön (OIV) päätöslauselmiin, 
kuten on jo tehty asetuksen 1234/2007 kohdalla. 

Tarkistus 57
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa B – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nimityksen "Sangria" jälkeen on oltava 
maininta "valmistettu …", jota seuraa 
sen jäsenvaltion tai jonkin rajoitetumman 
alueen nimi, jossa juoma on tuotettu,
paitsi jos tuote on valmistettu Espanjassa 
tai Portugalissa.

Sanaa "Sangria" voidaan käyttää 
myyntinimityksen "maustettu 
viinipohjainen juoma" sijasta ainoastaan, 
jos juoma on valmistettu Espanjassa tai 
Portugalissa.

Or. es

Tarkistus 58
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa B – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nimityksen "Sangria" jälkeen on oltava 
maininta "valmistettu …", jota seuraa sen 
jäsenvaltion tai jonkin rajoitetumman 
alueen nimi, jossa juoma on tuotettu, paitsi 
jos tuote on valmistettu Espanjassa tai 
Portugalissa.

Jos juoma on valmistettu jossakin muussa 
jäsenvaltiossa kuin Espanjassa tai 
Portugalissa, sanaa "Sangria" voidaan 
käyttää myyntinimityksen "maustettu 
viinipohjainen juoma" lisäksi, ja sen 
yhteydessä on oltava maininta "valmistettu 
…", jota seuraa sen jäsenvaltion tai jonkin 
rajoitetumman alueen nimi, jossa juoma on 
tuotettu.

Or. es
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään asetuksen (ETY) N:o 1601/1991 mukainen nykytilanne, 
joka se suojaa Espanjasta ja Portugalista peräisin olevan "Sangrian". On selvennettävä, että 
sana "Sangria" ei ole missään muussa jäsenvaltioissa kuin Espanjassa myyntinimitys, vaan 
lisäilmoitus tai -ilmaisu.

Tarkistus 59
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa B – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nimitystä "Sangria" voidaan käyttää
nimityksen "maustettu viinipohjainen 
juoma" sijasta ainoastaan, jos juoma on
valmistettu Espanjassa tai Portugalissa.

Jos juoma on valmistettu jossakin muussa 
jäsenvaltiossa kuin Espanjassa tai 
Portugalissa, sanaa "Sangria" voidaan 
käyttää myyntinimityksen "maustettu 
viinipohjainen juoma" lisäksi, ja sen 
yhteydessä on oltava maininta 
"valmistettu …", jota seuraa sen 
jäsenvaltion tai jonkin rajoitetumman 
alueen nimi, jossa juoma on tuotettu.

Or. es

Tarkistus 60
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa B – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nimitystä "Sangria" voidaan käyttää
nimityksen "maustettu viinipohjainen 
juoma" sijasta ainoastaan, jos juoma on 
valmistettu Espanjassa tai Portugalissa.

Sanaa "Sangria" voidaan käyttää
myyntinimityksen "maustettu 
viinipohjainen juoma" sijasta ainoastaan, 
jos juoma on valmistettu Espanjassa tai 
Portugalissa.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään asetuksen (ETY) N:o 1601/1991 mukainen nykytilanne, 
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joka se suojaa Espanjasta ja Portugalista peräisin olevan "Sangrian". On selvennettävä, että 
sana "Sangria" ei ole missään muussa jäsenvaltioissa kuin Espanjassa myyntinimitys, vaan 
lisäilmoitus tai -ilmaisu.

Tarkistus 61
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa B – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nimityksen "Clarea" jälkeen on oltava 
maininta "valmistettu …", jota seuraa 
sen jäsenvaltion tai jonkin rajoitetumman 
alueen nimi, jossa juoma on tuotettu,
paitsi jos tuote on valmistettu Espanjassa.

Sanaa "Clarea" voidaan käyttää 
myyntinimityksen "maustettu 
viinipohjainen juoma" sijasta ainoastaan, 
jos juoma on valmistettu Espanjassa.

Or. es

Tarkistus 62
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa B – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nimityksen "Clarea" jälkeen on oltava 
maininta "valmistettu …", jota seuraa sen 
jäsenvaltion tai jonkin rajoitetumman 
alueen nimi, jossa juoma on tuotettu, paitsi 
jos tuote on valmistettu Espanjassa.

Jos juoma on valmistettu jossakin muussa 
jäsenvaltiossa kuin Espanjassa, sanaa 
"Clarea" voidaan käyttää 
myyntinimityksen "maustettu 
viinipohjainen juoma" lisäksi, ja sen 
yhteydessä on oltava maininta "valmistettu 
…", jota seuraa sen jäsenvaltion tai jonkin 
rajoitetumman alueen nimi, jossa juoma on 
tuotettu.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään asetuksen (ETY) N:o 1601/1991 mukainen nykytilanne, 
koska sana "Clarea" on suojattava. On selvennettävä, että sana "Claria" ei ole missään 
muussa jäsenvaltioissa kuin Espanjassa myyntinimitys, vaan lisäilmoitus tai -ilmaisu.
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Tarkistus 63
Andres Perello Rodriguez
Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa B – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nimitystä "Clarea" voidaan käyttää
nimityksen "maustettu viinipohjainen 
juoma" sijasta ainoastaan, jos juoma on
valmistettu Espanjassa.

Jos juoma on valmistettu jossakin muussa 
jäsenvaltiossa kuin Espanjassa, sanaa 
"Clarea" voidaan käyttää
myyntinimityksen "maustettu 
viinipohjainen juoma" lisäksi, ja sen 
yhteydessä on oltava maininta 
"valmistettu …", jota seuraa sen 
jäsenvaltion tai jonkin rajoitetumman 
alueen nimi, jossa juoma on tuotettu.

Or. es

Tarkistus 64
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa B – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nimitystä "Clarea" voidaan käyttää
nimityksen "maustettu viinipohjainen 
juoma" sijasta ainoastaan, jos juoma on 
valmistettu Espanjassa.

Sanaa "Clarea" voidaan käyttää
myyntinimityksen "maustettu 
viinipohjainen juoma" sijasta ainoastaan, 
jos juoma on valmistettu Espanjassa.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään asetuksen (ETY) N:o 1601/1991 mukainen nykytilanne, 
koska sana "Clarea" on suojattava. On selvennettävä, että sana "Claria" ei ole missään 
muussa jäsenvaltioissa kuin Espanjassa myyntinimitys, vaan lisäilmoitus tai -ilmaisu.


