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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komission Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
29 päivänä marraskuuta 2017 osoittamassa 
tiedonannossa ”Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus” esiteltiin yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan, jäljempänä ’YMP’, 
liittyvät haasteet, tavoitteet ja suuntaviivat 
vuoden 2020 jälkeen. Tavoitteena on muun 
muassa se, että YMP:n on oltava 
tuloshakuisempaa, edistettävä 
maatalouden, metsätalouden ja maaseudun 
nykyaikaistamista ja kestävyyttä, mukaan 
lukien taloudellinen, yhteiskunnallinen 
sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvä 
kestävyys, sekä autettava vähentämään 
unionin lainsäädännöstä tuensaajille 
aiheutuvan hallinnollisen taakan määrää.

(1) Komission Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
29 päivänä marraskuuta 2017 osoittamassa 
tiedonannossa ”Ruoan ja maanviljelyn 
tulevaisuus” esiteltiin yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan, jäljempänä ’YMP’, 
liittyvät haasteet, tavoitteet ja suuntaviivat 
vuoden 2020 jälkeen. Tavoitteena on muun 
muassa se, että YMP:n on oltava 
tuloshakuisempaa, edistettävä 
maatalouden, metsätalouden ja maaseudun 
nykyaikaistamista ja kestävyyttä kestävän 
kehityksen toimintaohjelman Agenda 
2030:n ja Pariisin ilmastosopimuksen 
mukaisesti, mukaan lukien taloudellinen, 
yhteiskunnallinen sekä ympäristöön ja 
ilmastoon liittyvä kestävyys, sekä autettava 
vähentämään unionin lainsäädännöstä 
tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen 
taakan määrää.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 208 artiklan mukaisesti EU:n on otettava kehitysyhteistyötavoitteet 
huomioon kaikissa asiaan liittyvissä toimissaan. Vähiten kehittyneiden maiden maatalouden 
kehittäminen ja maailmanlaajuisen elintarviketurvan edistäminen ovat EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan tärkeitä tavoitteita. YMP vaikuttaa erityisesti maatalousalan 
kauppaan. Kehitykseen vaikuttavien toimien periaatteen mukaisesti on otettava huomioon ja 
seurattava mahdollisia paikallisille maataloustuotemarkkinoille ja paikallisille tuottajille 
aiheutuvia vaikutuksia, joita on mahdollisuuksien mukaan vältettävä.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kauppasopimusten kehittäminen 
lisää maataloustuottajien kansainvälistä 
kilpailua, minkä ansiosta heille tarjoutuu 
uusia mahdollisuuksia. Tasapuolisen 
kilpailun ylläpitämiseksi ja 
vastavuoroisuuden varmistamiseksi 
kansainvälisessä kaupassa Euroopan 
unionin on huolehdittava siitä, että siinä 
noudatetaan vastaavia tuotantonormeja 
kuin ne, jotka se on vahvistanut omille 
tuottajilleen, erityisesti ympäristön ja 
terveyden alalla, 
vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklan 
mukaisesti YMP:n täytäntöönpanon on 
oltava johdonmukaista kehitysyhteistyön 
tavoitteiden kanssa, myös muun muassa 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa asetettujen 
tavoitteiden kanssa. Tämän politiikan 
johdonmukaisuuden mukaisesti tämän 
asetuksen nojalla toteutettavat 
toimenpiteet eivät saa vaarantaa 
kehitysmaiden, erityisesti vähiten 
kehittyneiden maiden, elintarvikkeiden 
tuotantokapasiteettia ja elintarviketurvaa 
pitkällä aikavälillä eivätkä Pariisin 
sopimuksen mukaisten, 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
koskevien unionin velvoitteiden 
täyttämistä.
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Perustelu

SEUT-sopimuksen 208 artiklan mukaisesti kehitystavoitteet on otettava huomioon kaikissa 
EU:n toimissa, jotka saattavat vaikuttaa kehitysmaihin. Kehitysmaiden maatalouden 
kehittäminen ja maailmanlaajuisen elintarviketurvan edistäminen ovat EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan tärkeitä tavoitteita. YMP vaikuttaa erityisesti maatalousalan 
kauppaan. Kehitykseen vaikuttavien toimien periaatteen mukaisesti on seurattava paikallisille 
maataloustuotemarkkinoille ja paikallisille tuottajille aiheutuvia vaikutuksia, joita on 
mahdollisuuksien mukaan vältettävä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta tuottajat voisivat käyttää 
muuttuviin ilmasto-oloihin paremmin 
soveltuvia ja taudinaiheuttajille 
vastustuskykyisempiä rypälelajikkeita, olisi 
säädettävä, että myös sellaisissa tuotteissa 
voidaan käyttää alkuperänimitystä, joita ei 
ole saatu ainoastaan Vitis vinifera -lajin 
lajikkeista vaan myös Vitis vinifera -lajin 
ja muiden Vitis-suvun lajien välisestä 
risteytyksestä saatavista lajikkeista.

(10) Jotta tuottajat voisivat käyttää 
muuttuviin ilmasto-oloihin paremmin 
soveltuvia ja taudinaiheuttajille 
vastustuskykyisempiä rypälelajikkeita, olisi 
säädettävä, että myös sellaisissa tuotteissa 
voidaan käyttää alkuperänimitystä, joita ei 
ole saatu ainoastaan Vitis vinifera -lajin 
vaan myös muiden Vitis-suvun lajien 
lajikkeista sekä Vitis-suvun eri lajien 
välisistä risteytyksistä saatavista 
lajikkeista.

Perustelu

Ei ole perusteltua estää muiden kuin Vitis vinifera -lajin lajikkeita hyötymästä 
alkuperänimityksistä. Tunnettuja lajikkeita, kuten ”Uhudler” tai ”fragolino”, on perinteisesti 
viljelty tietyillä Euroopan alueilla, missä ne ovat tärkeä osa paikallista kulttuuria ja sosiaalis-
taloudellisesti merkittäviä. Kyseisiä lajikkeita olisi suojeltava väärinkäytöltä tarkoilla 
tuotantoeritelmillä, ja näin varmistettaisiin myös korkeat laatunormit.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Alkuperänimityksen määritelmä 
olisi yhdenmukaistettava neuvoston 

Poistetaan.
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päätöksellä 94/800/EY12 hyväksytyssä 
teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan 
liittyvistä näkökohdista tehdyssä 
sopimuksessa13, jäljempänä ’TRIPS-
sopimus’, olevan määritelmän ja 
erityisesti kyseisen sopimuksen 22 
artiklan 1 kohdan kanssa niin, että nimi 
osoittaa tuotteen olevan peräisin tietyltä 
alueelta tai tietystä paikasta.
__________________
12 Uruguayn kierroksen monenväliset 
kauppaneuvottelut (1986-1994) - Liite 1 - 
Liite 1 C - Sopimus teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista (WTO) (EYVL L 336, 
23.12.1994, s. 214).
13 Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 
päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn 
kierroksen monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa (1986–1994) 
laadittujen sopimusten tekemisestä 
Euroopan yhteisön puolesta yhteisön 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 
336, 23.12.1994, s. 1).

Perustelu

Koska kansainvälisen Lissabonin sopimuksen mukainen alkuperänimityksen määritelmä on 
hyväksytty, tämä johdanto-osan kappale on epäasianmukainen, koska siinä viitataan toiseen 
alkuperänimityksen määritelmään teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehdyssä sopimuksessa (TRIPS-sopimus).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jotta voidaan varmistaa, että 
kuluttajat saavat riittävästi tietoa, 
asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 
tarkoitetuista ravintoarvoilmoituksesta ja 
ainesosaluettelosta olisi tehtävä pakollisia 
tietoja viinien merkinnöissä ja esittelyssä.
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Perustelu

Selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi olisi parempi säännellä viinin ravintoarvotietoja ja 
ainesosia elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetussa asetuksessa ((EU) 
N:o 1169/2011).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Heti kun komissio on antanut 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 16 artiklan 
ja komission kertomuksen 
COM(2017)0058 mukaisesti 
yhdenmukaiset säännöt alkoholijuomien 
ainesosien ja ravintoarvojen 
merkinnöistä, kaikkiin rypäletuotteisiin 
olisi merkittävä ainesosia ja ravintoarvoja 
koskevat tiedot.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Vientiluottojen, 
vientiluottotakuiden, 
vientivakuutusohjelmien, 
maataloustuotteita vievien valtionyritysten 
ja kansainvälisen elintarvikeavun osalta 
jäsenvaltiot voivat vahvistaa unionin 
lainsäädännön mukaisia kansallisia 
toimenpiteitä. Koska unioni ja sen 
jäsenvaltiot ovat WTO:n jäseniä, tällaisten 
kansallisten toimenpiteiden olisi unionin 
lainsäädännön ja kansainvälisen 
lainsäädännön noudattamiseksi oltava 
myös 19 päivänä joulukuuta 2015 
pidetyssä WTO:n ministerikokouksessa 
vahvistettujen sääntöjen mukaisia.

(27) Vientiluottojen, 
vientiluottotakuiden, 
vientivakuutusohjelmien, 
maataloustuotteita vievien valtionyritysten 
ja kansainvälisen elintarvikeavun osalta 
jäsenvaltiot voivat vahvistaa unionin 
lainsäädännön mukaisia kansallisia 
toimenpiteitä, mukaan lukien SEUT-
sopimuksen 208 artiklan ja kestävän 
kehityksen toimintaohjelman Agenda 
2030:n mukainen kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuus. Koska unioni ja sen 
jäsenvaltiot ovat WTO:n jäseniä, tällaisten 
kansallisten toimenpiteiden olisi unionin 
lainsäädännön ja kansainvälisen 
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lainsäädännön noudattamiseksi oltava 
myös 19 päivänä joulukuuta 2015 
pidetyssä WTO:n ministerikokouksessa 
vahvistettujen sääntöjen mukaisia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Komissio totesi maaliskuussa 2017 
alkoholijuomien ainesosaluetteloa ja 
ravintoarvoilmoitusta koskevista 
pakollisista merkinnöistä antamassaan 
kertomuksessa, ettei se ole havainnut 
puolueettomia perusteita, joilla voitaisiin 
perustella alkoholijuomien ainesosia 
koskevien tietojen ja ravintoarvotietojen 
puuttuminen, ja kehotti alaa esittämään 
vuoden kuluessa itsesääntelyä koskevan 
ehdotuksen, jonka tarkoitus olisi antaa 
tietoja kaikkien alkoholijuomien 
ainesosista ja ravintoarvoista. 
Kuluttajansuojan korkean tason 
varmistamiseksi itsesääntelyyn 
perustuvalla lähestymistavalla olisi 
taattava vähintään se, että ainesosat ja 
ravintoarvot ilmoitetaan etiketeissä ja että 
nämä tiedot ovat asetuksessa (EU) 
N:o 1169/2011 vahvistettujen, 
vapaaehtoisia elintarviketietoja koskevien 
säännösten mukaisia. Komission olisi 
arvioitava alan ehdotuksia ja julkaistava 
kertomus, johon liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus, jossa myönnetään 
asianmukaiset poikkeukset 
mikrotuottajille.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
2 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1) lisätään artikla seuraavasti:
”2 a artikla
Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuus
SEUT-sopimuksen 208 artiklan 
mukaisesti kehitysyhteistyöpolitiikan 
tavoitteet, YK:n ja muiden kansainvälisten 
järjestöjen puitteissa hyväksytyt tavoitteet 
mukaan luettuina, on otettava huomioon 
tämän asetuksen täytäntöönpanossa. 
Tämän asetuksen mukaisilla toimilla ei 
saa vaarantaa kehitysmaiden, erityisesti 
vähiten kehittyneiden maiden, 
elintarvikkeiden tuotantokapasiteettia 
eikä elintarviketurvaa pitkällä aikavälillä, 
ja toimilla on edistettävä 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
vähentämistä koskevia unionin 
sitoumuksia.”

Perustelu

SEUT-sopimuksen 208 artiklan mukaisesti kehitystavoitteet on otettava huomioon kaikissa 
EU:n toimissa, jotka saattavat vaikuttaa kehitysmaihin. Kehitysmaiden maatalouden 
kehittämisen ja maailmanlaajuisen elintarviketurvan edistäminen ovat EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan tärkeitä tavoitteita. EU:n maatalouspolitiikka aiheuttaa ulkoisia 
vaikutuksia erityisesti maataloustuotteiden kauppaan. Kehitykseen vaikuttavien toimien 
periaatteen mukaisesti on seurattava mahdollisia paikallisille maataloustuotemarkkinoille ja 
paikallisille tuottajille aiheutettavia vaikutuksia, joita on mahdollisuuksien mukaan 
vältettävä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
63 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on tarjottava vuosittain 
uusille istutuksille lupia niin, että ne 
vastaavat

1. Jäsenvaltion on tarjottava vuosittain 
uusille viinintuotantoon tarkoitetuille 
istutuksille lupia niin, että ne vastaavat
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Perustelu

Luvat koskevat viinintuotantoon tarkoitettujen rypälelajikkeiden istutuksia eivätkä muuta 
käyttöä, kuten viinirypälemehun tuotantoa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
63 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yhtä prosenttia sen alueella 
tosiasiallisesti viiniköynnökselle istutetusta 
kokonaisalasta mitattuna edellisvuoden 
heinäkuun 31 päivänä; tai

a) yhtä prosenttia sen alueella 
tosiasiallisesti viinintuotantoon 
tarkoitetulle viiniköynnökselle istutetusta 
kokonaisalasta mitattuna edellisvuoden 
heinäkuun 31 päivänä; tai

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
63 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhtä prosenttia sen alueella 
tosiasiallisesti viiniköynnökselle istutetusta 
alasta mitattuna 31 päivänä heinäkuuta 
2015 ja sen alueella asetuksen (EU) N:o 
1234/2007 85 h, 85 i tai 85 k artiklan 
mukaisesti tuottajille myönnettyjen 
sellaisten istutusoikeuksien alasta, jotka 
voidaan muuttaa luviksi 1 päivänä 
tammikuuta 2016, kuten tämän asetuksen 
68 artiklassa tarkoitetaan.”

b) yhtä prosenttia sen alueella 
tosiasiallisesti viinintuotantoon 
tarkoitetulle viiniköynnökselle istutetusta 
alasta mitattuna 31 päivänä heinäkuuta 
2015 ja sen alueella asetuksen (EU) N:o 
1234/2007 85 h, 85 i tai 85 k artiklan 
mukaisesti tuottajille myönnettyjen 
sellaisten istutusoikeuksien alasta, jotka 
voidaan muuttaa luviksi 1 päivänä 
tammikuuta 2016, kuten tämän asetuksen 
68 artiklassa tarkoitetaan.”

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
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Asetus (EU) N:o 1308/2013
64 artikla – 2 kohta – b alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5 a) ”Korvataan 64 artiklan 2 kohdan b 
alakohta seuraavasti:

b) alueet, joilla viinitilat edistävät 
ympäristönsuojelua;

”b) alueet, joilla viinitilat edistävät 
ympäristönsuojelua tai 
viiniköynnöslajikkeiden geenivarojen 
suojelua;”

Perustelu

Geenivarojen suojelu olisi myös sisällytettävä perusteeksi, jonka perusteella lupa voidaan 
myöntää, jos kelpoisuusedellytykset täyttävät hakemukset ylittävät tiettynä vuonna uusia 
istutuksia varten käytettävissä olevan alan.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”2. Jäsenvaltioiden on luokiteltava 
rypälelajikkeet, joita niiden alueella saa 
istuttaa, uudelleenistuttaa ja varttaa 
viininvalmistusta varten, jollei 3 kohdasta 
muuta johdu.

”2. Jäsenvaltioiden on luokiteltava 
rypälelajikkeet, joita niiden alueella saa 
istuttaa, uudelleenistuttaa ja varttaa 
viininvalmistusta varten, jollei 3 kohdasta 
muuta johdu. 

Jäsenvaltio voi luokitella rypälelajikkeen, 
jos 

Jäsenvaltio voi luokitella rypälelajikkeen, 
jos

a) lajike kuuluu Vitis vinifera- tai 
Vitis Labrusca -lajiin; tai 

a) lajike kuuluu Vitis vinifera -lajiin; 
tai 

b) lajike on peräisin Vitis vinifera-, 
Vitis Labrusca -lajin ja muiden Vitis-suvun 
lajien välisestä risteytyksestä;

b) lajike on peräisin Vitis vinifera-, 
Vitis Labrusca -lajin ja muiden Vitis-suvun 
lajien välisestä risteytyksestä; 

Jos jokin rypälelajike poistetaan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
luokittelusta, kyseisen lajikkeen raivaus on 
suoritettava 15 vuoden kuluessa 
luokittelusta poistamisesta.”

Jos jokin rypälelajike poistetaan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
luokittelusta, kyseisen lajikkeen raivaus on 
suoritettava 15 vuoden kuluessa 
luokittelusta poistamisesta.

Poiketen siitä, mitä toisessa alakohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia Vitis 
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Labruscan uudelleenistutuksen olemassa 
olevilla historiallisilla viininviljelyalueilla, 
kunhan Vitis Labruscan olemassa olevaa 
viljelypinta-alaa ei laajenneta.”

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
92 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

8 a) Muutetaan 92 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

”1. Tässä jaksossa vahvistettuja 
alkuperänimityksiä, maantieteellisiä 
merkintöjä ja perinteisiä merkintöjä 
koskevia sääntöjä sovelletaan liitteessä VII 
olevan II osan 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ja 16 
kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

”1. Tässä jaksossa vahvistettuja 
alkuperänimityksiä, maantieteellisiä 
merkintöjä ja perinteisiä merkintöjä 
koskevia sääntöjä sovelletaan ainoastaan 
liitteessä VII olevan II osan 1, 3–6, 8, 9, 
11, 15 ja 16 kohdassa tarkoitettuihin 
tuotteisiin.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
93 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) ’alkuperänimityksellä’ tarkoitetaan 
nimeä, jota käytetään kuvaamaan 92 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotetta,

a) ’alkuperänimityksellä’ tarkoitetaan 
alueen, tietyn paikan tai 
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa maan nimeä, 
jota käytetään kuvaamaan 92 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua tuotetta, joka on 
seuraavien vaatimusten mukainen:

Perustelu

Tarkistuksella pyritään palauttamaan nykyisen määritelmän yleinen lähestymistapa 
korostamalla, että alkuperämerkinnällä varustettu viini perustuu alueen tai tietyn paikan 
nimeen ja että inhimilliset tekijät ovat olennainen osa alkuperämerkinnän käsitettä. 
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Tarkistuksella ei kumota ehdotusta joustavoittaa lajikkeiden käyttöä alkuperämerkinnällä 
varustettujen viinien tuotannossa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
93 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jonka laatu tai ominaisuudet 
johtuvat olennaisesti tai yksinomaan 
tietystä maantieteellisestä ympäristöstä 
luontoon liittyvine ja tapauksen mukaan 
inhimillisine tekijöineen;

i) jonka laatu tai ominaisuudet 
johtuvat olennaisesti tai yksinomaan 
tietystä maantieteellisestä ympäristöstä 
luontoon liittyvine ja inhimillisine 
tekijöineen;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
96 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos jäsenvaltio on katsonut 5 
kohdan mukaisesti alustavassa 
kansallisessa menettelyssä 
asiaankuuluvien vaatimusten täyttyvän, 
komissio voi tapauksen mukaan hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
keskeytetään 97 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu hakemuksen tutkiminen 
kunnes kansallinen tuomioistuin tai muu 
kansallinen elin on ratkaissut 
suojahakemusta koskevan kanteen.

Poistetaan.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään soveltamatta 229 artiklan 2 
tai 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä.”

Perustelu

Tarkistuksella pyritään torjumaan komission ehdotus, joka oikeudellistaisi suojattujen 
alkuperänimitysten tai maantieteellisten merkintöjen järjestelmän ja voisi pysäyttää koko 
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järjestelmän, kun otetaan huomioon oikeuskäsittelyjen vaatima aika. Sen lisäksi, että tämä 
aiheuttaisi toimijoille oikeudellista epävarmuutta, se on vastoin periaatetta, jonka mukaan 
kumoamiskanteella ei ole lykkäävää vaikutusta kansallisessa tai unionin tuomioistuimessa.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
119 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”g a) ravintoarvoilmoitus, joka voi 
rajoittua pelkkään keskimääräiseen 
energiasisältöön.”

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
119 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”g b) rypäletuotteisiin, joista on poistettu 
alkoholi ja joiden alkoholipitoisuus on 
alle 1,2 tilavuusprosenttia, on merkittävä 
pakolliset tiedot elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille annetun 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 9 artiklan 
mukaisesti.”

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
119 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) lisätään kohta seuraavasti:
”4 a. Energiasisältö on
a) ilmaistava numeroin sekä 
sanallisesti tai symbolein;
b) laskettava elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille annetun 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 
XIV liitteessä tarkoitetun 
muuntokertoimen avulla;
c) ilmaistava määränä 100 
millilitrassa. Se voidaan lisäksi ilmaista 
määränä kuluttajan kannalta helposti 
tunnistettavaa kulutusyksikköä kohti 
edellyttäen, että yksikön koko on 
määritelty etiketissä ja että pakkauksen 
sisältämien yksiköiden määrä on 
ilmoitettu.
d) ilmaistava keskiarvoina, jotka 
perustuvat
i) tuottajan määritykseen viinistä tai
ii) yleisesti tunnettuun ja 
hyväksyttyyn tietoon perustuvaan 
laskelmaan tyypillisten ja omintakeisten 
viinien keskimääräisiä arvoja koskevien 
tietojen pohjalta;

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
122 artikla – 1 kohta – b alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”v a) säännökset, jotka koskevat 
ravintoarvotietojen ilmoittamista ja 
energiasisällön laskemista;”
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
149 artikla – 2 kohta – c alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

22 a) Muutetaan 149 artiklan 2 kohdan 
c alakohta seuraavasti:

c) jos tietyn tuottajaorganisaation 
osalta täyttyvät kaikki seuraavat 
edellytykset: i)tällaisten neuvottelujen 
kohteena olevan raakamaidon määrä on 
enintään 3,5 prosenttia unionin 
kokonaistuotannosta,

”c) jos tietyn tuottajaorganisaation 
osalta täyttyvät kaikki seuraavat 
edellytykset: i)tällaisten neuvottelujen 
kohteena olevan raakamaidon määrä on 
enintään 7,5 prosenttia unionin 
kokonaistuotannosta,

ii) neuvottelujen kohteena olevan 
raakamaidon tietyssä jäsenvaltiossa 
tuotettu määrä on enintään 33 prosenttia 
kyseisen jäsenvaltion kansallisesta 
kokonaistuotannosta, ja

ii) neuvottelujen kohteena olevan 
raakamaidon tietyssä jäsenvaltiossa 
tuotettu määrä on enintään 45 prosenttia 
kyseisen jäsenvaltion kansallisesta 
kokonaistuotannosta, ja

iii) neuvottelujen kohteena olevan 
raakamaidon tietyssä jäsenvaltiossa 
tuotettu määrä on enintään 33 prosenttia 
kyseisen jäsenvaltion kansallisesta 
kokonaistuotannosta, ja

iii) neuvottelujen kohteena olevan 
raakamaidon tietyssä jäsenvaltiossa 
tuotettu määrä on enintään 45 prosenttia 
kyseisen jäsenvaltion kansallisesta 
kokonaistuotannosta, ja”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Perustelu

Toimitusketjun yläpäässä olevien toimijoiden keskittymistä ei rajoiteta niin voimakkaasti, ja 
monissa jäsenvaltioissa tai alueilla esimerkiksi jalostajat ovat keskittyneet voimakkaasti. Näin 
ollen tuottajaorganisaatioiden olisi voitava yhdistää entistä suurempi osuus tuotannosta, jotta 
ne ovat vahvempia sopimusneuvotteluissa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
149 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

22 b) Poistetaan 149 artiklan 2 kohdan 
d alakohta;

d) jos asianomaiset tuottajat eivät ole 
minkään muun sellaisen 
tuottajaorganisaation jäseniä, joka niin 
ikään neuvottelee tällaisia sopimuksia 
niiden puolesta; jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin myöntää poikkeuksia tästä 
edellytyksestä asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa, joissa 
tuottajilla on kaksi toisistaan erillistä 
tuotantoyksikköä eri maantieteellisillä 
alueilla;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Perustelu

Tuottajaorganisaatioiden jäseniltä ei pitäisi poistaa mahdollisuutta yhdistää tuotantoaan 
sopimusneuvotteluissa.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
149 artikla – 2 kohta – e alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

22 c) Poistetaan 149 artiklan 2 kohdan 
e alakohta;

e) jos raakamaitoa ei koske tuottajan 
osuuskuntajäsenyydestä aiheutuva 
velvoite toimittaa maitoa osuuskunnan 
säännöissä vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti tai näillä säännöillä 
vahvistettujen tai niistä johdettujen 
sääntöjen ja päätösten mukaisesti; ja

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)
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Perustelu

Unionissa tuotetusta maidosta merkittävä osa tulee osuuskuntien jäseniltä, jotka toimittavat 
sen osuuskuntiinsa. Osuuskuntien jäseniltä ei pitäisi poistaa mahdollisuutta yhdistää 
tuotantoaan sopimusneuvotteluissa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
152 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 d) lisätään 152 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”1 a. Tämän artiklan 1 kohdan nojalla 
hyväksytty tuottajaorganisaatio voi 
suunnitella tuotantoa, optimoida 
tuotantokustannuksia, saattaa 
markkinoille maataloustuotteita ja 
neuvotella maataloustuotteiden tarjontaa 
koskevia sopimuksia jäsentensä puolesta 
niiden kokonaistuotannon tai tuotannon 
osan osalta.”

Perustelu

Lainsäätäjän YMJ:ssä määrittämien tuottajaorganisaatioiden tehtävien ja tavoitteiden 
mukaisiin sopimuksiin, käytäntöihin ja päätöksiin ei sovelleta kilpailusääntöjä, kuten unionin 
tuomioistuin totesi endiivialaa koskevassa asiassa. Soveltamisalan ulkopuolelle sulkeminen 
johtuu siitä, että lainsäätäjän YMJ:n keskeisille toimijoille antamat tehtävät on hoidettava. 
Viittaus 101 artiklan 1 kohtaan poistetaan, koska siitä on tullut merkityksetön. Tämä tarkistus 
ja 206 artiklan ensimmäistä kohtaa koskeva tarkistus täydentävät toisiaan.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 e alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
152 artikla – 1 kohta – c alakohta – vii a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

22 e) lisätään 152 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaan alakohta seuraavasti:
”vii a) sivutuotteiden ja jätteiden 
hyödyntämiseen kannustavien aloitteiden 
kehittäminen;”

Perustelu

Kiertotalouden edistämiseksi olisi huolehdittava sivutuotteista ja jätteestä ja vähennettävä 
niitä mutta myös etsittävä innovatiivisia tapoja niiden hyödyntämiseksi.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 f alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
157 artikla – 1 kohta – c alakohta – vii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 f) lisätään 157 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaan alakohta seuraavasti:
”vii a) tiedottaminen ja tutkimusten 
toteuttaminen tuotannon innovoimiseksi, 
järkeistämiseksi, parantamiseksi ja 
ohjaamiseksi ja tarvittaessa jalostamiseksi 
ja kaupan pitämiseksi markkinoiden 
tarpeisiin ja kuluttajien makuun ja 
odotuksiin entistä paremmin 
mukautettujen tuotteiden suuntaan, 
erityisesti tuotteiden laadun, suojatulla 
alkuperänimityksellä tai suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä 
varustettujen tuotteiden 
erityisominaisuudet mukaan lukien, ja 
ympäristönsuojelun osalta; tiedottaminen 
ja tutkimusten toteuttaminen tuotannon 
innovoimiseksi, järkeistämiseksi, 
parantamiseksi ja ohjaamiseksi ja 
tarvittaessa jalostamiseksi ja kaupan 
pitämiseksi markkinoiden tarpeisiin ja 
kuluttajien makuun ja odotuksiin entistä 
paremmin mukautettujen tuotteiden 
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suuntaan, erityisesti tuotteiden laadun, 
suojatulla alkuperänimityksellä tai 
suojatulla maantieteellisellä merkinnällä 
varustettujen tuotteiden 
erityisominaisuudet mukaan lukien, ja 
ympäristönsuojelun, ilmaston ja eläinten 
hyvinvoinnin osalta;”

Perustelu

Kuluttajat odottavat entistä enemmän tuottajien ponnistelevan jatkuvasti eläinten 
hyvinvoinnin parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja hillitsemiseksi (esimerkiksi 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat toimet). Näin korjataan niiden puuttuminen 
luettelosta.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 g alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
157 artikla – 1 kohta – c alakohta – xiv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 g) lisätään 157 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaan alakohta seuraavasti:
”xiv a) vakiolausekkeiden laatiminen, niin 
että viljelijät saavat oikeudenmukaisen 
korvauksen kustannuksista, joita eläinten 
hyvinvointia, eläinten terveyttä, 
ympäristöä ja ilmastoa koskevat 
lainsäädännön ulkopuoliset vaatimukset 
aiheuttavat, mukaan lukien menetelmät 
kyseisten kustannusten laskemiseksi;”

Perustelu

Arvon jakamista koskevien vakiolausekkeiden lisäksi toimialakohtaiset organisaatiot voivat 
laatia myös vakiolausekkeita, jotka ovat tarkempia kuin nykyisten vakiosopimusten sisältö, 
asianmukaisen korvauksen varmistamiseksi, mukaan lukien se, miten lasketaan kohtuullinen 
korvaus eläinten hyvinvointia, eläinten terveyttä, ympäristöä ja ilmastoa koskevat 
lainsäädännön ulkopuoliset vaatimukset täyttävien tuotteiden valmistamisesta aiheutuvista 
lisäkustannuksista.
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 h alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
157 artikla – 1 kohta – c alakohta – xiv b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 h) lisätään 157 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaan alakohta seuraavasti:
”xiv b) sivutuotteiden ja jätteiden 
hyödyntämiseen kannustavien aloitteiden 
kehittäminen;”

Perustelu

Kiertotalouden edistämiseksi olisi lisättävä ja mahdollistettava toimia, joissa huolehditaan 
sivutuotteista ja jätteestä ja vähennetään niitä mutta myös etsitään innovatiivisia tapoja 
niiden hyödyntämiseen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 i alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
164 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 i) lisätään 164 artiklan 4 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”c a) unionin sääntöjen kanssa 
yhteensopivien, erityisesti arvon jakamista 
ja oikeudenmukaista korvausta koskevien 
vakiosopimusten ja -lausekkeiden 
laatiminen;”

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on tarjota toimialakohtaisille organisaatioille mahdollisuus 
pyytää arvon jakamista koskevien vakiolausekkeiden ja oikeudenmukaista korvausta 
koskevien vakiolausekkeiden laajentamista sopimussuhteiden avoimuuden lisäämiseksi 
aloilla.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 22 j alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
188 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 j) Lisätään III lukuun artikla 
seuraavasti:

”188 a artikla
Maatalous- ja elintarviketuotteita voidaan 
tuoda kolmansista maista ainoastaan, jos 
ne täyttävät tuotantonormit ja 
-velvollisuudet, jotka vastaavat, erityisesti 
ympäristön ja terveyden suojelun alalla, 
vähintään unionissa korjatuille tuotteille 
tai unionissa korjatuista tuotteista 
valmistetuille tuotteille vahvistettuja 
normeja ja velvollisuuksia. Komissio voi 
antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
annetaan vaatimustenmukaisuutta 
koskevat säännöt, joita sovelletaan 
tuojiin, ottaen huomioon kolmansien 
maiden kanssa tehdyt 
vastavuoroisuussopimukset. Nämä 
täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 
229 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.”

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
Liite VII – II osa – 18 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”(18) Ilmaisua ”alkoholi poistettu” 
voidaan käyttää yhdessä 1 ja 4–9 
kohdassa tarkoitetun rypäletuotteen 
nimen kanssa, jos

”(18) ’Viinillä, josta on poistettu 
alkoholi’ tai ilmauksella ’josta on 
poistettu alkoholi’ (jota edeltää sen 
valmistuksessa käytettävän 
rypäletuoteluokan nimi) tarkoitetaan 
tuotetta,
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
Liite VII – II osa – 18 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuote on saatu 1 kohdassa 
määritellystä viinistä, 4 kohdassa 
määritellystä kuohuviinistä, 5 kohdassa 
määritellystä laatukuohuviinistä, 6 
kohdassa määritellystä aromaattisesta 
laatukuohuviinistä, 7 kohdassa 
määritellystä hiilihapotetusta 
kuohuviinistä, 8 kohdassa määritellystä 
helmeilevästä viinistä tai 9 kohdassa 
määritellystä hiilihapotetusta 
helmeilevästä viinistä;

a) jota ei ole suojattu 
maantieteellisellä merkinnällä ja joka on 
saatu viinistä, käymistilassa olevasta 
uudesta viinistä, väkevästä viinistä, 
kuohuviinistä, laatukuohuviinistä, 
aromaattisesta laatukuohuviinistä, 
hiilihapotetusta kuohuviinistä, 
helmeilevästä viinistä, hiilihapotetusta 
helmeilevästä viinistä, kuivatuista 
rypäleistä valmistetusta viinistä tai 
ylikypsistä rypäleistä valmistetusta 
viinistä;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sisällyttämään yhteiseen markkinajärjestelyyn nämä innovatiiviset 
tuotteet uutena luokkana, mikä tarjoaa tiettyä joustavuutta laadittaessa yksityiskohtaisempia 
sääntöjä niiden määrittelemisestä, esittelemisestä ja sallituista valmistusmenetelmistä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
Liite VII – II osa – 18 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuotteelle on tehty alkoholin 
poistamista koskeva käsittely liitteessä VIII 
olevan I osan E jaksossa esitettyjen 
käsittelyjen mukaisesti; ja

b) tuotteelle on tehty alkoholin 
poistamista koskeva käsittely liitteessä VIII 
olevan I osan E jaksossa esitettyjen 
edellytysten mukaisesti; ja

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
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Asetus (EU) N:o 1308/2013
Liite VII – II osa – 19 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Ilmaisua ”alkoholi poistettu 
osittain” voidaan käyttää yhdessä 1 ja 4–9 
kohdassa tarkoitetun rypäletuotteen 
nimen kanssa, jos

(19) ’Viinillä, josta on poistettu 
alkoholi osittain’ tai ilmauksella ’josta on 
poistettu alkoholi osittain’ (jota edeltää 
sen valmistuksessa käytettävän 
rypäletuoteluokan nimi) tarkoitetaan 
tuotetta,

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
Liite VII – II osa – 19 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuote on saatu 1 kohdassa 
määritellystä viinistä, 4 kohdassa 
määritellystä kuohuviinistä, 5 kohdassa 
määritellystä laatukuohuviinistä, 6 
kohdassa määritellystä aromaattisesta 
laatukuohuviinistä, 7 kohdassa 
määritellystä hiilihapotetusta 
kuohuviinistä, 8 kohdassa määritellystä 
helmeilevästä viinistä tai 9 kohdassa 
määritellystä hiilihapotetusta 
helmeilevästä viinistä;

a) jota ei ole suojattu 
maantieteellisellä merkinnällä ja joka on 
saatu viinistä, käymistilassa olevasta 
uudesta viinistä, väkevästä viinistä, 
kuohuviinistä, laatukuohuviinistä, 
aromaattisesta laatukuohuviinistä, 
hiilihapotetusta kuohuviinistä, 
helmeilevästä viinistä, hiilihapotetusta 
helmeilevästä viinistä, kuivatuista 
rypäleistä valmistetusta viinistä tai 
ylikypsistä rypäleistä valmistetusta 
viinistä;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sisällyttämään yhteiseen markkinajärjestelyyn nämä innovatiiviset 
tuotteet uutena luokkana, mikä tarjoaa tiettyä joustavuutta laadittaessa yksityiskohtaisempia 
sääntöjä niiden määrittelemisestä, esittelemisestä ja sallituista valmistusmenetelmistä.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 32 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
Liite VII – II osa – 19 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tuotteelle on tehty alkoholin 
poistamista koskeva käsittely liitteessä VIII 
olevan I osan E jaksossa esitettyjen 
käsittelyjen mukaisesti; ja

b) tuotteelle on tehty alkoholin 
poistamista koskeva käsittely liitteessä VIII 
olevan I osan E jaksossa esitettyjen 
edellytysten mukaisesti; ja

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 251/2014
3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) lisätään 3 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”c a) maustetut viinituotteet, joista on 
poistettu alkoholi.”

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 251/2014
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b) lisätään 3 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”4 a. Maustettu viinituote, josta on 
poistettu alkoholi, on juoma,
a) joka on saatu 2, 3 ja 4 kohdassa 
määritellyin ehdoin,
b) jolle on tehty alkoholin poistamista 
koskeva käsittely,
c) jonka todellinen alkoholipitoisuus 
on alle 0,5 tilavuusprosenttia.”
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 c kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 251/2014
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c) lisätään 4 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”4 a. Komission asetuksessa (EU) 
N:o 606/2009 määriteltyjä 
viininvalmistusmenetelmiä sovelletaan 
maustettuihin viinituotteisiin.”

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 251/2014
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) lisätään 5 artiklaan uusi kohta 
seuraavasti:
”5 a. Jos maustettuja viinituotteita 
viedään muihin maihin, jäsenvaltiot 
voivat sallia muita kuin liitteessä II olevia 
myyntinimityksiä, jos kyseisen kolmannen 
maan lainsäädännössä edellytetään 
tällaisia myyntinimityksiä. Tällaiset tiedot 
voidaan esittää muilla kuin unionin 
virallisilla kielillä.”

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 251/2014
5 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b) lisätään 5 artiklaan kohta 
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seuraavasti: 
”5 b. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen liitteen II 
muuttamiseksi teknisen, tieteellisen ja 
markkinoiden kehityksen, kuluttajien 
terveyden tai kuluttajien tiedontarpeen 
huomioon ottamiseksi.” 

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 c kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 251/2014
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c) lisätään 6 artiklan 3 kohtaan 
alakohta seuraavasti: 
”3 a. Vuosikerta voidaan merkitä 
tuotteisiin edellyttäen, että rypäletuotetta 
on vähintään 75 prosenttia tuotteiden 
kokonaismäärästä ja että vähintään 
85 prosenttia tuotteiden valmistukseen 
käytetyistä viinirypäleistä on korjattu 
kyseisenä vuonna.” 

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 c kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 251/2014
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d) Lisätään uusi 7 a artikla 
seuraavasti:

”7 a artikla
Ainesosaluettelo

1. Maustettujen viinituotteiden 
ainesosaluettelo on merkittävä etikettiin 
tai ilmoitettava muulla tavoin kuin 
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pakkauksessa tai etiketissä.
2. Jos ainesosaluettelo ilmoitetaan 
muulla tavoin kuin pakkauksessa tai 
etiketissä, tietojen on oltava helposti 
saatavilla ja yksityiskohtaisia sekä 
visuaalisesti erillään viinin 
markkinointitiedoista.
3. Ainesosat on ilmaistava käyttäen 
niiden erityisnimiä. Perusviini on 
katsottava yhdeksi perustuotteeksi. Näin 
ollen sen ainesosia ei tarvitse luetella.
4. Siirretään komissiolle 33 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat maustettujen 
viinituotteiden aineosaluettelon 
merkitsemiseen sovellettavia 
yksityiskohtaisia sääntöjä.”

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 251/2014
1 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) lisätään liitteessä I olevan 
1 kohdan a alakohtaan iii a alakohta 
seuraavasti:
”iii a) tislatut alkoholijuomat (enintään 
1 prosentti kokonaismäärästä).” 

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 251/2014
Liite II – B jakso – 8 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

7 b) Korvataan liitteessä II olevan B 
jakson 8 kohta seuraavasti:
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8) Glühwein ”8) Glühwein

Maustettu viinipohjainen juoma, Maustettu viinipohjainen juoma,

– joka on valmistettu yksinomaan puna- tai 
valkoviinistä,

joka on valmistettu yksinomaan puna- 
ja/tai valkoviinistä,

– joka on maustettu pääasiassa kanelilla 
ja/tai neilikalla, ja

– joka on maustettu pääasiassa kanelilla 
ja/tai neilikalla, ja

– jonka todellinen alkoholipitoisuus on 
vähintään 7 tilavuusprosenttia.

– jonka todellinen alkoholipitoisuus on 
vähintään 7 tilavuusprosenttia.

Veden lisääminen on kiellettyä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sellaisten 
vesimäärien käyttöä, jotka johtuvat 
liitteessä I olevan 2 kohdan soveltamisesta.

Veden lisääminen on kiellettyä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sellaisten 
vesimäärien käyttöä, jotka johtuvat 
liitteessä I olevan 2 kohdan soveltamisesta.

Jos juoma on valmistettu valkoviinistä, 
myyntinimitystä ”Glühwein” on 
täydennettävä viittauksella valkoviiniin, 
kuten ilmaisulla ”valkoviinistä”.

Jos juoma on valmistettu valkoviinistä, 
myyntinimitystä ”Glühwein” on 
täydennettävä viittauksella valkoviiniin, 
kuten ilmaisulla ”valkoviinistä”.”

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 c kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 251/2014
Liite II – C a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c) Lisätään liitteeseen II uusi jakso 
seuraavasti:
”C a. MAUSTETUT VIINITUOTTEET, 
JOISTA ON POISTETTU ALKOHOLI 
1) Maustettu viinituote, josta on 
poistettu alkoholi, tai ”josta on poistettu 
alkoholi” (jota edeltää sen valmistuksessa 
käytettävän maustetun viinituotteen nimi) 
on 3 artiklan 5 kohdassa säädetyn 
määritelmän mukainen.”

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Viinejä, jotka on saatettu 
markkinoille tai merkitty ennen asiaa 
koskevien säännösten soveltamista ja 
jotka eivät ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukaisia, saa pitää kaupan, 
kunnes varastot ovat tyhjentyneet.

Perustelu

Tarkistus koskee viinejä, jotka on merkitty ennen uuden asetuksen voimaantuloa, erityisesti 
sen uusia merkintävelvoitteita koskevan osan voimaantuloa.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 119 artiklan 1 kohdan i 
alakohtaa, 119 artiklan 4 kohtaa ja 
122 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
vi alakohtaa sovelletaan ... päivästä 
...kuuta ... [viisi vuotta tämän asetuksen 
julkaisemisesta].
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