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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta aromatiseeritud 
veinijookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste 
tähiste kaitse kohta
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0530),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2 ja 
114, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0234/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Luksemburgi Chambre des Députés’ subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames esitatud põhjendatud arvamust,
mille kohaselt õigusakti ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 7. detsembri 2011. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Määruse ettepanek
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. Kui aromatiseeritud veinitooted 
vastavad mahepõllumajanduse 
horisontaalsetes eeskirjades sätestatud 

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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tingimustele, siis peaks olema võimalus 
viidata kasutatud toodete 
mahepõllumajanduslikule päritolule.

Or. it

Selgitus

Arvestades maheveinide valmistusviiside edasist reguleerimist ja selle ettevalmistamist, 
peetakse asjakohaseks ka aromatiseeritud veinitoodete puhul viitamist mahepõllumajandust 
käsitlevale õigusraamistikule.

Muudatusettepanek 2

Määruse ettepanek
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 b. Peale selle peaks tarbija eksitamise 
vältimiseks olema võimalus viidata 
veiniviinamarjasordi nimele, kui 
valmistatud veinid vastavad tingimustele, 
mis on sätestatud komisjoni 14. juuli 
2009. aasta määruses (EÜ) 607/2009, 
millega kehtestatakse nõukogu määruse 
(EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad seoses teatavate 
veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, 
kaitstud geograafiliste tähiste, 
traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja 
esitlusvälimusega1, mis võimaldaks 
nimetatud viidet kasutada.
_____________
ELT L 193, 24.7.2009, lk 60. .

Or. it

Selgitus

In armonia con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, che in materia di 
etichettatura prevede la possibilità per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare 
la varietà di vite, si introduce tale possibilità anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nel 
rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento 607/2009 recante modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di 
origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura 
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e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Muudatusettepanek 3

Määruse ettepanek 
Artikkel 2 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „aromatiseeritud veinitooted” – tooted, 
mis on saadud veinisektori toodetest, nagu 
on osutatud määruses nr [XXXX/20XX, 
KOM(2010) 799 (lõplik), viidud vastavusse 
ühtse ühise turukorraldusega], ning mis on 
maitsestatud. Need on klassifitseeritud 
järgmiselt:

1) „aromatiseeritud veinitooted” – tooted, 
mis on saadud veinisektori toodetest, nagu 
on osutatud määruses nr [XXXX/20XX,
COM(2010) 799 (lõplik), viidud vastavusse 
ühtse ühise turukorraldusega], ning mis on 
maitsestatud vastavalt I lisas sätestatud 
tingimustele. Need on klassifitseeritud 
järgmiselt:

Or. it

Selgitus

Asjakohane on nimetada kõik tegurid, mis iseloomustavad aromatiseeritud veinitoodete 
töötlemist (maitsestamine, võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine), 
eesmärgiga kohandada määratlused tekstiga vastavalt I ja II lisale. Lõpuks on oluline 
selgitada, et alkoholi lisamine, mis aromatiseeritud veinide puhul on lubatud, ei ole teiste 
tootekategooriate puhul ette nähtud, välja arvatud juhul, kui asjaomased tooted omavad eri 
määratlust II lisas.

Muudatusettepanek 4

Määruse ettepanek 
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) millesse võib olla lisatud alkoholi 
ja/või värvaineid ja/või mis võib olla 
magustatud vastavalt I lisas sätestatud 
tingimustele;

Or. it

Selgitus

Asjakohane on nimetada kõik tegurid, mis iseloomustavad aromatiseeritud veinitoodete 
töötlemist (maitsestamine, võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine), 
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eesmärgiga kohandada määratlus tekstiga vastavalt I ja II lisale. Lõpuks on oluline selgitada, 
et alkoholi lisamine, mis aromatiseeritud veinide puhul on lubatud, ei ole teiste 
tootekategooriate puhul ette nähtud, välja arvatud juhul, kui asjaomased tooted omavad eri 
määratlust II lisas. 

Muudatusettepanek 5

Määruse ettepanek 
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) millesse võib olla lisatud värvaineid 
ja/või mis võib olla magustatud vastavalt I 
lisas sätestatud tingimustele;

Or. it

Selgitus

Asjakohane on nimetada kõik tegurid, mis iseloomustavad aromatiseeritud veinitoodete 
töötlemist (maitsestamine, võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine), 
eesmärgiga kohandada määratlus tekstiga vastavalt I ja II lisale. Lõpuks on oluline selgitada, 
et alkoholi lisamine, mis aromatiseeritud veinide puhul on lubatud, ei ole teiste 
tootekategooriate puhul ette nähtud, välja arvatud juhul, kui asjaomased tooted omavad eri 
määratlust II lisas. 

Muudatusettepanek 6

Määruse ettepanek 
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) millesse ei ole lisatud alkoholi, välja 
arvatud juhul, kui II lisas on sätestatud 
teisiti;

Or. it

Selgitus

Asjakohane on nimetada kõik tegurid, mis iseloomustavad aromatiseeritud veinitoodete 
töötlemist (maitsestamine, võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine), 
eesmärgiga kohandada määratlus tekstiga vastavalt I ja II lisale. Lõpuks on oluline selgitada, 
et alkoholi lisamine, mis aromatiseeritud veinide puhul on lubatud, ei ole teiste 
tootekategooriate puhul ette nähtud, välja arvatud juhul, kui asjaomased tooted omavad eri 
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määratlust II lisas. 

Muudatusettepanek 7

Määruse ettepanek 
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a millesse võib olla lisatud värvaineid 
ja/või mis võib olla magustatud vastavalt I 
lisas sätestatud tingimustele;

Or. it

Selgitus

Asjakohane on nimetada kõik tegurid, mis iseloomustavad aromatiseeritud veinitoodete 
töötlemist (maitsestamine, võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine), 
eesmärgiga kohandada määratlus tekstiga vastavalt I ja II lisale. Lõpuks on oluline selgitada, 
et alkoholi lisamine, mis aromatiseeritud veinide puhul on lubatud, ei ole teiste 
tootekategooriate puhul ette nähtud, välja arvatud juhul, kui asjaomased tooted omavad eri 
määratlust II lisas. 

Muudatusettepanek 8

Määruse ettepanek 
Artikkel 2 – punkt 4 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) millele ei ole lisatud alkoholi; d) millesse ei ole lisatud alkoholi, välja 
arvatud juhul, kui II lisas on sätestatud 
teisiti;

Or. it

Selgitus

Asjakohane on nimetada kõik tegurid, mis iseloomustavad aromatiseeritud veinitoodete 
töötlemist (maitsestamine, võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine), 
eesmärgiga kohandada määratlus tekstiga vastavalt I ja II lisale. Lõpuks on oluline selgitada, 
et alkoholi lisamine, mis aromatiseeritud veinide puhul on lubatud, ei ole teiste 
tootekategooriate puhul ette nähtud, välja arvatud juhul, kui asjaomased tooted omavad eri 
määratlust II lisas. 
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Muudatusettepanek 9

Määruse ettepanek 
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELis kasutatakse aromatiseeritud 
veinitoodete müüginimetusi, mis on 
sätestatud II lisas. Neid müüginimetusi 
võib kasutada üksnes selliste 
aromatiseeritud veinitoodete turustamisel, 
mis vastavad kõnealuses lisas vastavatele 
müüginimetustele sätestatud nõuetele.

1. ELis kasutatakse üksnes neid
aromatiseeritud veinitoodete 
müüginimetusi, mis on sätestatud II lisas.
Neid müüginimetusi võib kasutada üksnes 
selliste aromatiseeritud veinitoodete 
turustamisel, mis vastavad kõnealuses lisas 
vastavatele müüginimetustele sätestatud 
nõuetele.

Or. it

Selgitus

Õigusliku kindluse tagamiseks teksti ja selle lisade vahel on asjakohane rõhutada ainuõiguse 
põhimõtet, mille kohaselt ELis võib kasutada üksnes II lisas loetletud nimetusi. Selline 
määratlemine välistab üldnimetuse kasutamist müüginimetusena, võimaldades tarbijal saada 
asjakohast teavet. 

Muudatusettepanek 10

Määruse ettepanek 
Artikkel 4 - lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aromatiseeritud veinitoodete puhul, mis 
vastavad enam kui ühele müüginimetusele 
sätestatud nõuetele, võib kasutada üksnes 
üht vastavat müüginimetust.

2. Aromatiseeritud veinitoodete puhul, mis 
vastavad enam kui ühele müüginimetusele 
sätestatud nõuetele, võib kasutada üksnes 
üht vastavat müüginimetust, välja arvatud 
juhul, kui II lisas on sätestatud teisiti..

Or. it

Selgitus

Õigusliku kindluse tagamiseks teksti ja selle lisade vahel, on asjakohane rõhutada võimalust 
rakendada erisätteid, nagu mitme müüginimetuse kasutamine ühe ja sama toote puhul 
mõningatel traditsioonilistel toodetel. Näiteks II lisas nähakse ette, et nimetuse „Sangria” ja 
„Clarea” võib asendada nimetusega „aromatiseeritud veinijook” ainult siis, kui jook on 
toodetud Hispaanias või Portugalis (Sangria puhul) ja Hispaanias (Clarea puhul).
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Muudatusettepanek 11

Määruse ettepanek 
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Aromatiseeritud maheveinitoodete 
tootmine on võimalik kooskõlas nõukogu 
28. juuni 2007. aasta määruse (EÜ) 
834/2007 artiklitega 6 ja 19 
mahepõllumajandusliku tootmise ja 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise kohta1.
____________
ELT L 189, 20.7.2007, lk 1. 

Or. it

Selgitus

Arvestades maheveinide valmistusviiside edasist reguleerimist ja selle ettevalmistamist, 
peetakse asjakohaseks ka aromatiseeritud veinitoodete puhul viitamist mahepõllumajandust 
puudutavale õigusraamistikule.

Muudatusettepanek 12

Määruse ettepanek 
Artikkel 5 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Aromatiseeritud toodete puhul on 
võimalik märkida kasutatud 
veiniviinamarjasordi nime või nimesid, 
kui kasutatud veinid:
a) vastavad määruse (EÜ) 607/2009 
artiklis 63 sätestatud tingimustele; ja
b) neid on kasutatud nimetatud 
aromatiseeritud veinitoodete 
valmistamisel, välja arvatud tooted, mida 
kasutatakse magusainena vastavalt I lisa 
sätetele.
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Or. it

Selgitus

In armonia con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, che in materia di 
etichettatura prevede la possibilità per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare 
la varietà di vite, si introduce tale possibilità anche per gli aromatizzati, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dal Regolamento 607/2009 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine 
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la 
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Muudatusettepanek 13

Määruse ettepanek 
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses osutatud volitused 
antakse komisjonile kindlaksmääramata 
ajaks.

2. Volitused võtta vastu artiklites 9 ja 29 
osutatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates ...*.

________________
* ELT: palun sisestada käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev.

Or. it

Selgitus

Kooskõlas veini ühise turukorralduse sätetega soovitatakse piirata komisjonile antavaid 
delegeeritud volitusi kindlaksmääratud tähtajaga.

Muudatusettepanek 14

Määruse ettepanek 
II lisa – A osa - punkt 4 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mida võib magustada ainult 
karamellsuhkru, sahharoosi, 
viinamarjavirde, puhastatud 
kontsentreeritud viinamarjavirde ja 
kontsentreeritud viinamarjavirdega.

– mida võib magustada ainult vastavalt I 
lisas sätestatud tingimustele.
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Or. it

Selgitus

Tuleb võtta arvesse arengut, mis on toimunud alates 1991. aastast kuni tänaseni magustamise 
tehnikas ja magusainete kasutamises. Määruse ettepanekus võetakse arvesse valdkonna 
tehnilisi uuendusi ja muutusi õigusaktides ning lisatud täpsustuse eesmärk on ainult 
ühtlustada müüginimetused I lisas sätestatutega.

Muudatusettepanek 15

Määruse ettepanek 
II lisa – A osa – punkt 6 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- mille lõpptoode sisaldab üle 200 grammi 
suhkrut invertsuhkrus väljendatuna ja 10 
grammi munakollast liitri kohta.

- mille lõpptoode sisaldab üle 200 grammi 
suhkrut invertsuhkrus väljendatuna.

Or. it

Selgitus

Teksti muudatusega kohandatakse mõistet, kuna puudub kolesterooli mõõtmise asjakohane 
analüüsimeetod ning oodatakse täpsema analüüsimeetodi väljatöötamist.

Muudatusettepanek 16

Määruse ettepanek 
II lisa – A osa - punkt 6 – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- kui segu valmistamisel on kasutatud 10 
grammi munakollast liitri kohta.

Or. it

Selgitus

Teksti muudatusega kohandatakse mõistet, kuna puudub kolesterooli mõõtmise asjakohane 
analüüsimeetod ning oodatakse täpsema analüüsimeetodi väljatöötamist.
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SELGITUS

Aromatiseeritud veinitooted on olulised tarbijatele, tootjatele ning Euroopa Liidu 
põllumajandussektorile. Nad moodustavad olulise osa Euroopa veinisektoris ja on hoidnud 
väga olulist kvalitatiivset ja kvantitatiivset turuosa, nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.
ELis toodetakse umbes 90% maailma aromatiseeritud veinitoodetest (umbes 3 miljonit 
hektoliitrit aastas), mille tootmise traditsioonid on mitmetes liikmesriikides, eelkõige 
kontinendi lõuna- aga ka põhja- ja idaosas.

Euroopa õigusakti tagamaad

Määruse ettepanek on Euroopa õigusliku raamistiku osa, millest ei saa välja jätta põhiaspekti:
veinisektori reformi.
Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise protsessi raames ning paralleelselt ühise 
turukorralduse määruse (nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007) vastuvõtmise läbirääkimiste ja 
vastuvõtmisega, mis asendas 21 eelnevalt kehtinud ühist turukorraldust põllumajanduse eri 
sektorites ja mis nägi ette põllumajandusturgude korraldamise, põllumajandustoodete 
turustamise ning ELi ekspordi ja impordi ühiseeskirjad, pidas nõukogu läbirääkimisi 
veinisektori reformi osas (määrus (EÜ) nr 479/2008), mis nüüdseks on täies mahus lisatud 
ühise turukorralduse määrusele.
2008. aasta reform reorganiseerib ELi veinituru korraldust. Selle eesmärk on sektori kiire 
ümberstruktureerimine ebatõhusate ja kulukate meetmete järkjärgulise eemaldamise ning 
kulude ümbersuunamise kaudu, et paremini rahuldada tarbijate vajadusi ning muuta Euroopa 
vein konkurentsivõimelisemaks.

Komisjoni ettepaneku eesmärgid

Komisjoni määruse ettepanekuga soovitakse kohandada määrust (EMÜ) 1601/91 
aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide 
määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjade kohta.

Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ja artiklile 114 sätestatakse määruse 
ettepanekus aromatiseeritud veinitoodete määratlemine, kirjeldamine, esitlemine, 
märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse, mida kohaldatakse kõigi ELis 
turustatavate aromatiseeritud veinitoodete suhtes, olenemata sellest, kas need on toodetud 
liikmesriikides või kolmandates riikides, või ELis ekspordiks toodetud veinide suhtes. 

Ettepaneku peamine eesmärk on muuta aromatiseeritud veinitooteid käsitlevad ELi õigusaktid 
paremini kohaldatavaks ja selgemaks ning rakendada nimetatud toodete osas täpselt 
määratletud poliitikat. Ajakohastatakse teatavad müüginimetused, pidades silmas võimalust 
suurendada veini osa, selle asemel, et need otse lisada alkoholi hulka, ning tagades, et tarbijat 
on nõuetekohaselt teavitatud ning et kasutatavaid määratlusi kohandatakse tehnilise arenguga.
Olemasolevaid geograafiliste tähiste eeskirju kohandatakse intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektidega (intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping) WTO 
raames.
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Teine eesmärk on viia see vastavusse ELi toimimise lepinguga. Kui aromatiseeritud 
veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste 
kaitse alased eesmärgid, põhimõtted ja muud olulised tegurid on kindlaks määranud 
seadusandja, siis peaks komisjonil olema võimalik delegeeritud õigusaktina (ELi toimimise 
lepingu artikkel 290) vastu võtta tootmisprotsessid, analüüsimeetodid, mõistete, nõuete, 
piirangute, müüginimetuste ja kirjelduste vajalikud muudatused, geograafiliste tähiste jaoks 
vajalikud eeskirjad. Lisaks peaks seadusandja tagama komisjonile volitused võtta vastu 
rakendusakte (ELi toimimise lepingu artikli 291 lõige 2) eeskätt seoses aromatiseeritud 
veinitoodete geograafilisi tähiseid käsitlevate eeskirjade ühtse kohaldamisega, haldus- ja 
füüsilise kontrolliga ja teabevahetusega. 

Ettepanek ei muuda valdkonnas kehtivate õigusaktide kohaldamisala vaid neid kohandatakse 
ELi võetud kohustustega.

Raportööri seisukoht

Raportööril on hea meel komisjoni ettepaneku oluliste osade üle, mis toetavad eelkõige 
lihtsustamise ja paremaks muutmise eesmärke.

Määruse ettepanek lihtsustab ja ajakohastab määrust (EMÜ) 1601/91, mis praegu reguleerib 
aromatiseeritud veinitoodete sektorit ja mis, pidades silmas tehnilisi uuendusi ja tarbijate 
kasvavaid ootusi, tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse uue tekstiga. Raportööril on samuti 
hea meel komisjoni otsuse üle uuendada õigusakti, mis siiani tagas kõnealuste toodete turu
korraliku toimimise, kuid mida kohandatakse valdkonna regulatiivse arenguga.

Raportöör jagab üldist seisukohta, et teksti muudetakse eesmärgiga ühtlustada kõnealust 
määrust veini kvaliteedipoliitika normatiivse arenguga, kohandada see ühise turukorralduse 
reeglitega ja viia kooskõlla ELi toimimise lepinguga.

Määruse ettepanekut, kus käsitletakse ka aromatiseeritud veinijookide kirjeldamist, esitlemist 
ja märgistamist, võrreldakse uute õigusaktidega, mis käsitlevad toidualase teabe esitlemist 
tarbijatele (määrus (EL) nr 1169/2011).Kuna määruse ettepanek lisatakse nimetatud 
õigusaktide juba reguleeritud õigusloome konteksti, siis otsustas raportöör üldise 
lähenemisviisina pooldada ühtlustamist määrusega, mis käsitleb toidualase teabe esitlemist 
tarbijatele.

Need hinnangud toetavad esitatud muudatusi.

Võttes arvesse lihtsustamist, mis on seotud 2008. aasta ühise turukorraldusega ja milles 
näiteks ELi veinide puhul on võimalik näidata viinamarjasorti ilma geograafilise tähistuseta, 
palub raportöör sellist võimalust ette näha ka aromatiseeritud veinitoodete puhul vastavalt 
määruses (EÜ) 607/2009 sätestatud tingimustele.

Lisaks pidas raportöör vajalikuks viidata tekstis selgelt võimalusele, mille kohaselt 
aromatiseeritud veinitoodetel võib viidata kasutatud toodete mahepõllumajanduslikule 
päritolule. Raportööri arvates sobib muudatusettepanek maheveinide valmistusviiside 
tulevaste õigusaktide raamistikku.



PE480.816v01-00 16/16 PR\891111ET.doc

ET

Raportöör on veendunud, et teksti kohandamine vastavalt I lisale – tehnilised mõisted, 
nõuded ja piirangud – ja II lisale – aromatiseeritud veinitoodete müüginimetused ja 
kirjeldused – toob kaasa hulga tehnilisi muudatusi. Seetõttu pidas ta vajalikuks loetleda kõiki 
tegureid, mis iseloomustavad aromatiseeritud veinitoodete töötlemist: maitsestamine, 
võimalik alkoholi lisamine, magustamine ja värvimine; kuid müüginimetuste puhul pidas ta 
vajalikuks rõhutada ainuõiguse põhimõtet, mille kohaselt ELis võib kasutada üksnes II lisas 
loetletud nimetusi. Selline määratlemine välistab üldnimetuse kasutamist müüginimetusena, 
võimaldades tarbijal saada asjakohast teavet. Õiguskindluse tagamiseks viitas raportöör 
võimalusele kohaldada erisätteid, nagu mitme müüginimetuse kasutamine ühe ja sama toote 
puhul mõningatel traditsioonilistel toodetel.

Vastavalt tehnilistele uuendustele ja muutustele asjaomastes õigusaktides, pidas raportöör 
samuti vajalikuks teha muudatusi lisades. Täpsemalt, kooskõlas 1991. aastal sätestatud 
magustamise tehnika ja magusainete uuendustega, laiendatakse vermuti magusainete 
nimekirja – kohandades seda I lisas sätestatuga – ja muudetakse aromatiseeritud munaveini 
mõistet, kuna puudub kolesterooli mõõtmise asjakohane analüüsimeetod.

Lisaks ettepaneku ühele peaeesmärgile – ELi toimimise lepinguga vastavusse viimine –
sisaldab tekst ka mitmeid viiteid volituste delegeerimise kohta Euroopa Komisjonile.
Raportöör, kes toetab vastavusse viimist ettepaneku alusel, muutis sõnastust, et nõuda 
nimetatud volituste piiritlemist kindlaksmääratud ajavahemikuga. Lahtiseks jäi arutelu 
võimaluse kohta, et sellised volitused oleksid rangemad, millega nähakse ette Euroopa 
delegatsioonide suuremat kaasamist õigusaktide vastuvõtmisse.

Lõpuks mainitakse geograafiliste tähiste peatükki. Nagu eespool toodud, on ettepaneku 
eesmärk määrata kindlaks uute geograafiliste tähiste tunnustamise kriteeriumid. Ettepanek, 
mis on kooskõlas veinisektori toodetele ettenähtud korraga, näeb ette erieeskirju 
aromatiseeritud toodetele juhul, kui need ei kuulu põllumajandustoodete kvaliteedikavade 
määruse, ühise turukorralduse ning piiritusjookide määruse kohaldamisalasse. Raportöör 
jagab komisjoni kavatsust ja eesmärke ning toetab seaduslikku nõuet tagada ka töödeldud 
toodetele täiendavat ja täielikku raamistikku arvestades geograafilist tähist.


