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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maustettujen 
viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen suojasta
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0530),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 
43 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0234/2011),

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

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 7. joulukuuta 2011 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 
lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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

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

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jos maustetut viinituotteet täyttävät 
luonnonmukaista maataloutta koskevissa 
horisontaalisissa säännöksissä asetetut 
vaatimukset, niiden osalta olisi oltava 
mahdollista viitata käytettyjen tuotteiden 
luonnonmukaisuuteen.

Or. it

Perustelu

Luonnonmukaisten viinien enologisiin käytäntöihin liittyvän sääntelyn edistymistä 
odotettaessa ja perustan luomiseksi sille myös maustettujen viinituotteiden osalta on 
aiheellista viitata luonnonmukaista tuotantoa koskeviin lainsäädäntöpuitteisiin. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Jotta kuluttajaa ei johdettaisi 
harhaan, on lisäksi tarpeen voida viitata 
viinirypälelajikkeiden nimiin, jos käytetyt 
viinit täyttävät neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 479/2008 soveltamista koskevista 
eräistä yksityiskohtaisista säännöistä 
tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen 
alkuperänimitysten, maantieteellisten 
merkintöjen ja perinteisten merkintöjen 
sekä merkintöjen ja esittelyn osalta 
14 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa 
komission asetuksessa (EY) 
N:o 607/20091 säädetyt edellytykset, 
jolloin tätä mainintaa voidaan hyödyntää.
_____________
1 EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60.
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Or. it

Perustelu

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi 
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(1) ’maustetuilla viinituotteilla’ asetuksessa 
(EU) N:o [XXXX/20XX. KOM(2010) 799 
lopullinen yhdenmukaistettu YMJ] 
tarkoitetuista viinialan tuotteista saatuja 
tuotteita, jotka on maustettu. Ne 
luokitellaan seuraavasti:

(1) ’maustetuilla viinituotteilla’ asetuksessa 
(EU) N:o [XXXX/20XX. KOM(2010) 799 
lopullinen yhdenmukaistettu YMJ] 
tarkoitetuista viinialan tuotteista saatuja 
tuotteita, jotka on maustettu liitteessä I 
asetettujen vaatimusten mukaisesti. Ne 
luokitellaan seuraavasti:

Or. it

Perustelu

On tarpeen mainita kaikki maustettujen viinituotteiden valmistamiselle tyypilliset elementit 
(maustaminen, mahdollinen alkoholin lisääminen, makeuttaminen ja värjääminen), jotta 
määritelmät vastaisivat liitteiden I ja II sisältöä. On myös tärkeää tarkentaa, että alkoholin 
lisäämisestä, joka on mahdollista maustetuissa viineissä, ei sitä vastoin säädetä muiden 
tuotekategorioiden osalta, lukuun ottamatta tuotteita, joilla on erityinen määritelmä liitteessä 
II.  

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi 
2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) johon voi olla lisätty alkoholia ja/tai 
väriaineita ja/tai joka voi olla makeutettu 
liitteessä I asetettujen vaatimusten 
mukaisesti; 

Or. it
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Perustelu

On tarpeen sisällyttää kaikki maustettujen viinituotteiden valmistamiselle tyypilliset elementit 
(maustaminen, mahdollinen alkoholin lisääminen, makeuttaminen ja värjääminen), jotta 
määritelmät vastaisivat liitteiden I ja II sisältöä. On myös tärkeää tarkentaa, että alkoholin 
lisäämisestä, joka on vapaaehtoista maustetuille viineille, ei sitä vastoin säädetä muiden 
tuotekategorioiden osalta, lukuun ottamatta tuotteita, joilla on erityinen määritelmä liitteessä 
II.  

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi 
2 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) johon voi olla lisätty väriaineita ja/tai 
joka voi olla makeutettu liitteessä I 
asetettujen vaatimusten mukaisesti; 

Or. it

Perustelu

On tarpeen sisällyttää kaikki maustettujen viinituotteiden valmistamiselle tyypilliset elementit 
(maustaminen, mahdollinen alkoholin lisääminen, makeuttaminen ja värjääminen), jotta 
määritelmät vastaisivat liitteiden I ja II sisältöä. On myös tärkeää tarkentaa, että alkoholin 
lisäämisestä, joka on vapaaehtoista maustetuille viineille, ei sitä vastoin säädetä muiden 
tuotekategorioiden osalta, lukuun ottamatta tuotteita, joilla on erityinen määritelmä liitteessä 
II.  

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) johon ei ole lisätty alkoholia, ellei 
liitteessä II ole toisin mainittu;

Or. it

Perustelu

On tarpeen sisällyttää kaikki maustettujen viinituotteiden valmistamiselle tyypilliset elementit 
(maustaminen, mahdollinen alkoholin lisääminen, makeuttaminen ja värjääminen), jotta 
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määritelmät vastaisivat liitteiden I ja II sisältöä. On myös tärkeää tarkentaa, että alkoholin 
lisäämisestä, joka on vapaaehtoista maustetuille viineille, ei sitä vastoin säädetä muiden 
tuotekategorioiden osalta, lukuun ottamatta tuotteita, joilla on erityinen määritelmä liitteessä 
II.  

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi 
2 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) johon voi olla lisätty väriaineita ja/tai 
joka voi olla makeutettu liitteessä I 
asetettujen vaatimusten mukaisesti; 

Or. it

Perustelu

On tarpeen sisällyttää kaikki maustettujen viinituotteiden valmistamiselle tyypilliset elementit 
(maustaminen, mahdollinen alkoholin lisääminen, makeuttaminen ja värjääminen), jotta 
määritelmät vastaisivat liitteiden I ja II sisältöä. On myös tärkeää tarkentaa, että alkoholin 
lisäämisestä, joka on vapaaehtoista maustetuille viineille, ei sitä vastoin säädetä muiden 
tuotekategorioiden osalta, lukuun ottamatta tuotteita, joilla on erityinen määritelmä liitteessä 
II.  

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi 
2 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) johon ei ole lisätty alkoholia; d) johon ei ole lisätty alkoholia, ellei 
liitteessä II ole toisin mainittu;

Or. it

Perustelu

On tarpeen sisällyttää kaikki maustettujen viinituotteiden valmistamiselle tyypilliset elementit 
(maustaminen, mahdollinen alkoholin lisääminen, makeuttaminen ja värjääminen), jotta 
määritelmät vastaisivat liitteiden I ja II sisältöä. On myös tärkeää tarkentaa, että alkoholin 
lisäämisestä, joka on vapaaehtoista maustetuille viineille, ei sitä vastoin säädetä muiden 
tuotekategorioiden osalta, lukuun ottamatta tuotteita, joilla on erityinen määritelmä liitteessä 
II.  
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi 
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionissa on käytettävä liitteessä II 
vahvistettuja maustettujen viinituotteiden 
myyntinimityksiä. Näitä nimityksiä 
voidaan käyttää ainoastaan sellaisten 
maustettujen viinituotteiden kaupan 
pitämisessä, jotka täyttävät mainitussa 
liitteessä säädetyt vaatimukset vastaavan 
myyntinimityksen osalta.

1. Unionissa on käytettävä ainoastaan
liitteessä II vahvistettuja maustettujen 
viinituotteiden myyntinimityksiä. Näitä 
nimityksiä voidaan käyttää ainoastaan 
sellaisten maustettujen viinituotteiden 
kaupan pitämisessä, jotka täyttävät 
mainitussa liitteessä säädetyt vaatimukset 
vastaavan myyntinimityksen osalta.

Or. it

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi säädöstekstin ja liitteiden välillä on korostettava 
yksinoikeusperiaatetta, jonka mukaan unionissa voidaan käyttää ainoastaan liitteessä II 
lueteltuja nimityksiä. Tällaisella täsmennyksellä varmistetaan lisäksi, että yleisnimityksiä ei 
voida käyttää myyntinimityksinä, millä taataan oikeat tiedot kuluttajalle.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi 
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Useamman kuin yhden 
myyntinimityksen vaatimukset täyttävien 
maustettujen viinituotteiden osalta voidaan 
käyttää ainoastaan yhtä vastaavaa 
myyntinimitystä.

2. Jollei liitteessä II toisin mainita,
useamman kuin yhden myyntinimityksen 
vaatimukset täyttävien maustettujen 
viinituotteiden osalta voidaan käyttää 
ainoastaan yhtä vastaavaa myyntinimitystä.

Or. it

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi säädöstekstin ja liitteiden välillä on korostettava jo mainittua 
mahdollisuutta soveltaa erityissäännöksiä, kuten useamman kuin yhden myyntinimityksen 
käyttämistä joistakin perinteisistä tuotteista.  Liitteessä II esimerkiksi säädetään Sangrian ja 
Clarean osalta, että nimityksellä "Sangria"/"Clarea" voidaan korvata nimitys "maustettu 
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viinipohjainen juoma" ainoastaan silloin, kun juoma on valmistettu joko Espanjassa tai 
Portugalissa, kun kyseessä on sangria, tai Espanjassa, kun kyseessä on Clarea.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi 
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maustettujen viinituotteiden 
luonnonmukainen tuotanto on 
mahdollista luonnonmukaisesta 
tuotannosta ja luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden merkinnöistä 
28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 
6 ja 19 artiklan mukaisesti. 
____________
1 EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

Or. it

Perustelu

Luonnonmukaisten viinien enologisiin käytäntöihin liittyvän sääntelyn edistymistä 
odotettaessa ja perustan luomiseksi sille myös maustettujen viinituotteiden osalta on 
aiheellista viitata luonnonmukaista tuotantoa koskeviin lainsäädäntöpuitteisiin.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi 
5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Maustetuissa tuotteissa on 
mahdollista mainita käytettyjen 
viinirypälelajikkeiden nimet, jos käytetyt 
viinit
a) ovat asetuksen (EY) N:o 607/2009 
63 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten 
mukaisia ja
b) ovat näiden maustettujen 
viinituotteiden valmistuksessa käytettyjä 
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viinituotteita, lukuun ottamatta 
makeuttamiseen käytettyjä tuotteita, 
liitteessä I säädetyn mukaisesti.

Or. it

Perustelu

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi 
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään tässä asetuksessa tarkoitettu 
valta komissiolle määräämättömäksi ajaksi.

2. Siirretään 9 ja 29 artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä
komissiolle viideksi vuodeksi  ...päivästä 
…kuuta …*.

________________

*EUVL:  lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä.

Or. it

Perustelu

Myös viinin yhteisen markkinajärjestelyn määräysten noudattamiseksi ehdotetaan, että 
komissiolle siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä rajoitetaan tiettyyn ajanjaksoon. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – A osa – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– joka on voitu makeuttaa ainoastaan 
käyttämällä karamellisokeria, 
sakkaroosia, rypäleen puristemehua, 
tislaamalla väkevöityä rypäleen 
puristemehua ja väkevöityä rypäleen 
puristemehua.

– joka on voitu makeuttaa liitteessä I 
asetettujen vaatimusten mukaisesti.
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Or. it

Perustelu

On otettava huomioon vuoden 1991 jälkeen tapahtunut kehitys makeutustekniikoiden ja -
käytäntöjen alalla. Asetusehdotuksessa otetaan huomioon alan normatiiviseen ja tekniseen 
kehitykseen liittyvä edistyminen. Tällä täsmennyksellä halutaan yhdenmukaistaa 
myyntinimityksen sisältö liitteen I sisällön kanssa. 

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi 
LIITE II – A osa – 6 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jossa lopputuotteen sokeripitoisuus 
inverttisokerina ilmaistuna on yli
200 grammaa ja munankeltuaispitoisuus 
vähintään 10 grammaa litrassa.

– jossa lopputuotteen sokeripitoisuus 
inverttisokerina ilmaistuna on yli
200 grammaa.

Or. it

Perustelu

Tekstiä muuttamalla mukautetaan määritelmä siihen, että toimivaa menetelmää kolesterolin 
mittaamiseksi ei ole olemassa, odotettaessa toimia tätä koskevan menetelmän 
määrittelemiseksi.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi 
LIITE II – A osa – 6 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jossa sekoituksen valmistamisessa 
munankeltuaista käytetään vähintään 
10 grammaa litrassa.

Or. it

Perustelu

Tekstiä muuttamalla mukautetaan määritelmä siihen, että toimivaa menetelmää kolesterolin 
mittaamiseksi ei ole olemassa, odotettaessa toimia tätä koskevan menetelmän 
määrittelemiseksi.
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PERUSTELUT

Maustetut viinituotteet ovat tärkeitä kuluttajille, tuottajille ja Euroopan unionin maataloudelle 
yleensä. Ne ovat merkittävä osa unionin viinisektoria ja ovat laadullisesti ja määrällisesti 
erittäin huomattavat markkinat sekä unionin sisällä että kansainvälisesti. EU:ssa tuotetaan 
noin 90 prosenttia maustettujen viinituotteiden maailmanlaajuisesta tuotannosta (noin 
3 miljoonaa hehtolitraa vuodessa), ja tuotantoa on perinteisesti useissa jäsenvaltioissa, etenkin 
etelässä mutta myös pohjoisessa ja idässä.

Unionin lainsäädäntö

Asetusehdotus on osa unionin lainsäädäntöpuitteita, joiden olennainen osa on  viinialan 
politiikan uudistus. Neuvosto on neuvotellut viinialan politiikan uudistuksesta (asetus (EY) 
N:o 479/2008), joka on nyt sisällytetty kokonaisuudessaan yhteistä markkinajärjestelyä 
koskevaan asetukseen, yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisprosessin yhteydessä ja 
samanaikaisesti maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetusta asetuksesta 
(neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007) käytyjen neuvottelujen ja sen hyväksynnän kanssa. 
Kyseisellä asetuksella korvattiin 21 aikaisempaa yhteistä markkinajärjestelyä maatalouden eri 
aloilla ja siinä säädetään maatalousmarkkinoiden hallinnointia, maataloustuotteiden kaupan 
pitämistä ja unionista vientiä ja unioniin tuontia koskevista yhteisistä säännöistä.
Vuoden 2008 uudistuksella uudelleenorganisoitiin tapa, jolla EU:n viinimarkkinoita 
hallinnoidaan. Tällä pyritään mahdollistamaan alan nopea uudelleenjärjestely poistamalla 
vähitellen tehottomat ja kalliit interventiotoimenpiteet ja kohdistamalla varat uudelleen, jotta 
voidaan vastata paremmin kuluttajien kysyntään ja tehdä eurooppalaisesta viinistä 
kilpailukykyisempi.  

Komission ehdotuksen tavoite 

Komission asetusehdotuksen tarkoituksena on ajantasaistaa maustettujen viinien, 
maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustetusta viinistä valmistettujen juomasekoitusten 
määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä annettu asetus (ETY) 
N:o 1601/91. 

Asetusehdotus perustuu SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohtaan ja 114 artiklaan, ja siinä 
säädetään maustettujen viinituotteiden määritelmää, kuvausta, esittelyä ja merkintöjä 
koskevista säännöistä sekä maantieteellisten merkintöjen suojasta. Sitä sovelletaan kaikkiin 
unionin markkinoille laskettaviin maustettuihin viinituotteisiin riippumatta siitä, onko ne 
tuotettu jäsenvaltioissa vai kolmansissa maissa, sekä unionissa tuotettuihin vientiin 
tarkoitettuihin tuotteisiin.

Ehdotuksen tärkeimmät tavoitteet ovat maustettuja viinituotteita koskevan EU:n 
lainsäädännön selkeyden ja sovellettavuuden parantaminen ja hyvin määritellyn 
laatupolitiikan käyttöönotto näille tuotteille. Joitakin myyntinimityksiä päivitetään sen 
mahdollisuuden valossa, että viinimäärää voidaan nostaa sen sijaan, että tuotteeseen lisätään 
suoraan alkoholia. Näin varmistetaan, että kuluttaja saa oikeaa tietoa ja käytetyt nimitykset 
seuraavat teknistä kehitystä. Maantieteellisiä merkintöjä koskevat nykyiset säännöt 
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yhdenmukaistetaan TRIPS-sopimuksen (sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan 
liittyvistä näkökohdista) kanssa WTO:n puitteissa. 

Toisena tavoitteena on yhdenmukaisuus SEUT-sopimuksen kanssa. Lainsäätäjä määrittää 
maustettujen viinituotteiden määritelmään, kuvaukseen, esittelyyn, merkintöihin sekä 
maantieteellisten merkintöjen suojaan liittyvät tavoitteet, periaatteet ja olennaiset elementit, 
kun taas komission pitäisi voida hyväksyä delegoituja säädöksiä (SEUT-sopimuksen 
290 artikla) tuotantoprosesseista, analyysimenetelmistä, määritelmien, vaatimusten, 
rajoitusten, myyntinimitysten ja kuvausten tarvittavista muutoksista sekä säännöistä 
maantieteellisille merkinnöille. Lisäksi lainsäätäjän olisi taattava komissiolle valta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä (SEUT-sopimuksen 291 artiklan 2 kohta) erityisesti maustettujen 
viinituotteiden maantieteellisiä merkintöjä sekä hallinnollisia ja fyysisiä tarkastuksia 
koskevien sääntöjen yhdenmukaisesta soveltamisesta. 

Ehdotuksessa ei muuteta alalla voimassa olevien sääntöjen soveltamisalaa, vaan se on unionin 
jo asettamien velvoitteiden mukauttamista. 

Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu olennaisilta osin myönteisesti komission ehdotukseen ja kannattaa 
erityisesti yksinkertaistamis- ja parantamistavoitteita. 

Asetusehdotuksella yksinkertaistetaan ja ajantasaistetaan asetusta (ETY) N:o 1601/91, jolla 
tällä hetkellä säädellään maustettuja viinituotteita ja joka teknologisen kehityksen ja 
kuluttajien yhä uusien odotusten valossa kumotaan ja korvataan uudella tekstillä.  Esittelijä 
kannattaa joka tapauksessa komission aikomusta uudistaa säädöstä, joka tähän saakka on 
taannut näiden tuotteiden markkinoiden toimivuuden mutta jota on mukautettava alan 
sääntelyn kehitykseen.

Esittelijä jakaa yleisnäkemyksen, jonka mukaan tekstiä muutetaan asetuksen 
yhdenmukaistamiseksi viinialan laatupolitiikan sääntelykehityksen kanssa ja siitä tehdään 
yhdenmukainen WTO:n sääntöjen ja SEUT-sopimuksen kanssa. 

Koska asetusehdotus kattaa myös maustettujen viinituotteiden kuvaukseen, esittelyyn ja 
merkintöihin liittyvät toimet, se liittyy myös elintarviketietojen antamista kuluttajille 
koskeviin uusiin säännöksiin (asetus (EU) N:o 1169/2011). Koska asetusehdotus koskee alaa, 
jota säädellään jo monilla säädöksillä, esittelijä on päättänyt yleisesti ottaen tukea sen 
yhdenmukaistamista elintarviketietojen antamista kuluttajille koskevan asetuksen kanssa. 

Osa ehdotetuista muutoksista pohjautuu näille näkemyksille. 

Vuonna 2008 hyväksyttiin yhteinen markkinajärjestely, jossa muun muassa merkintöjen alalla 
määrätään mahdollisuudesta ilmoittaa viinilajike sellaisten unionin viinien osalta, joilla ei ole 
alkuperämerkintää. Yhteisen markkinajärjestelyn johdosta toteutettujen yksinkertaistamisten 
mukaisesti esittelijä pyytää, että samasta mahdollisuudesta säädettäisiin myös maustettujen 
viinituotteiden ollessa kyseessä asetuksessa (EY) N:o 607/2009 säädettyjen edellytysten 
mukaisesti. 
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Lisäksi esittelijä katsoi tarpeelliseksi lisätä tekstiin selvän viittauksen siihen mahdollisuuteen, 
että maustetuissa viinituotteissa voidaan viitata käytettyjen tuotteiden luonnonmukaisuuteen. 
Esittelijän mielestä tällainen tarkistus vaikuttaa myönteisesti luonnonmukaisten viinien 
enologisia käytäntöjä koskevaan tulevaan sääntelyyn.

Lisäksi esittelijä on tehnyt joukon teknisiä muutoksia, sillä hän katsoo tarpeelliseksi 
yhdenmukaistaa varsinainen säädösteksti sekä liitteen I – tekniset määritelmät, vaatimukset ja 
rajoitukset – että liitteen II – maustettujen viinituotteiden myyntinimitykset ja kuvaukset –
sisällön. Tästä johtuen esittelijä on katsonut tarpeelliseksi ottaa mukaan kaikki maustettujen 
viinituotteiden valmistukselle tyypilliset elementit: maustaminen, mahdollinen alkoholin 
lisääminen, makeuttaminen ja värjääminen. Myyntinimityksiin liittyen esittelijä piti tärkeänä 
korostaa yksinoikeusperiaatetta, jonka mukaan unionissa voidaan käyttää ainoastaan liitteessä 
II lueteltuja nimityksiä. Tällaisella täsmennyksellä varmistetaan, että yleisnimityksiä ei voida 
käyttää myyntinimityksinä, millä taataan oikea tieto kuluttajalle. Edelleen oikeusvarmuuden 
takaamiseksi tekstiin lisättiin myös viittaus mahdollisuuteen soveltaa erityissäännöksiä, kuten 
useamman kuin yhden myyntinimityksen käyttämistä joistakin perinteisistä tuotteista.  

Alan teknologisen ja sääntelyn kehityksen johdosta esittelijä katsoi tarpeelliseksi puuttua 
myös liitteisiin.  Makeutustekniikoiden ja -käytäntöjen alalla vuoden 1991 jälkeen tapahtunut 
kehitys huomioon ottaen vermutin makeuttamistapojen luetteloa laajennettiin 
yhdenmukaistamalla se liitteen I kanssa ja kananmunapohjaisen mausteviinin määritelmää 
muutettiin pyrkimyksenä sen huomioiminen, että toimivaa menetelmää kolesterolin 
mittaamiseksi ei ole olemassa.

Yksi ehdotuksen tärkeimmistä tavoitteista on tehdä asetuksesta yhdenmukainen SEUT-
sopimuksen kanssa, ja sen vuoksi tekstissä esitetään edellytykset säädösvallan siirtämiseksi 
komissiolle. Vaikka esittelijä jakaakin ehdotuksena perustana olevan näkemyksen 
yhdenmukaistamisesta, hän muutti tekstiä niin, että säädösvallan siirtäminen rajoitetaan 
ajallisesti. Avoimeksi jää kysymys siitä, olisiko tämä valta määriteltävä yksityiskohtaisemmin 
ja eurooppalaisten valtuuskuntien osallistuttava enemmän säädösten hyväksymiseen. 

On myös mainittava maantieteellisiä merkintöjä koskeva luku. Kuten aiemmin jo mainittiin, 
ehdotuksen tavoitteisiin kuuluu myös määrittää kriteerit maantieteellisten merkintöjen 
tunnustamiselle. Viinialan tuotteita jo koskevan säännöstön mukaisesti ehdotuksessa nimittäin 
säädetään erityisesti maustettuja tuotteita koskevista säännöistä siinä tapauksessa, että nämä 
tuotteet eivät kuulu maataloustuotteiden laatujärjestelmästä annetun asetuksen, yhteisen 
markkinajärjestelyn ja väkevistä alkoholijuomista annetun asetuksen soveltamisalaan.  
Esittelijä tukee komission aikomusta ja tavoitteita ja korostaa juridista vaatimusta luoda myös 
muunnelluille tuotteille täydentävät ja kattavat puitteet maantieteellisten merkintöjen alalla.


