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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku eesmärk on läbi vaadata ja ühendada kehtivad piiritusjooke käsitlevad 
määrused ja nende rakendussätted, et parandada määruste teksti loetavust ning kohandada see 
tehnika arenguga ning WTO eeskirjadega.

Ettepanekus esitatakse eri liiki piiritusjookide kolmeosaline liigitus iga joogiliigi toorainete ning 
lisatud lõhna- ja maitseainete alusel. Väljapakutud liigitus on aga problemaatiline, kuna see 
võib tekitada segadust: mõned piiritusjookide liigid võivad kuuluda enam kui ühte 
kategooriasse. Mõistlik ja asjakohane alternatiiv väljapakutud liigitusele oleks märgistada kõik 
piiritusjoogid koostisosade loeteludega, mis vastavad märgistamise direktiiviga nõutavatele 
toiduainete koostisosade loeteludele.

Komisjon teeb ka ettepaneku muuta kõnealuse valdkonna õigusaktide muutmise korda 
tulevikus, et määruse lisasid oleks võimalik muuta korralduskomitee menetluse raames.

Piiritusjookide valdkond ei ole hõlmatud ELi määruses põllumajandustoodete ja toiduainete 
geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrus 
(EMÜ) nr 2081/92). Seetõttu sisaldab komisjoni ettepanek eraldi sätteid geograafiliste tähiste 
määratlemise, kaitse ja registreerimise kohta, mis viiakse vastavusse rahvusvaheliste 
standarditega.

Geograafiliste tähiste süsteemi ajakohastamine ja muutmine WTO eeskirjadega vastavusse 
viimiseks on positiivne samm, nagu ka ettepanek kehtestada I ja III lisa muutmiseks lihtne ja 
läbipaistev kord. Piiritusjoogiturgu reguleeriva komitee ülesanne on õigusakte kohandada ja 
ajakohastada ning käesoleva arvamuse projekti koostaja on seetõttu arvamusel, et kõige 
asjakohasem on kasutada regulatiivkomitee menetlust.

Praegu kehtivad eeskirjad ei sisalda erinõudeid sellise viina tootmiseks kasutatavate toorainete 
kohta, mida võib toota toidutoormest valmistatud etanoolist. Komisjoni ettepanekus jäädakse 
nimetatud määratluse juurde ning tehakse uuendusena ettepanek, et kasutatavad toorained 
peaksid olema märgitud toote etiketil.

Juba pikka aega on tahetud luua kitsam määratlus viina jaoks, mida traditsiooniliselt toodetakse 
teraviljast ja/või kartulitest. See vastaks tooraine erinõuetele, mis kehtivad paljude teiste 
piiritusjookide liikide suhtes, nagu rumm, viski jne. Selle asemel et teha ettepanek viina 
koostisosade loetelu kohta, tuleks pigem rakendada horisontaalseid eeskirju kõigi 
piiritusjookide liikide märgistamiseks, et tarbijad saaksid selget ja täpset teavet kasutatud 
koostisosade kohta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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1 ELTs seni avaldamata.

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1Volitus 1

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95;

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 37 ja 
95;

Selgitus

Piiritusjoogid on tähtis ühenduse põllumajandustoode ning seega tuleks õiguslikku alusesse 
lisada ka artikkel 37.

Muudatusettepanek 2Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Suuresti tänu oma mainele nii 
ühenduse sees kui ka maailmaturul 
kujutavad piiritusjoogid endast ühenduse 
põllumajandustoodangule olulist 
turustusvõimalust. Traditsiooniliste toodete 
maine on seotud nende kõrge kvaliteediga, 
mistõttu tuleb turustusvõimaluse 
säilitamiseks kaitsta nimetatud toodete 
omadusi.

Selgitus

Kuna maine ja traditsioonid on osa kvaliteedist, tuleb neid kaitsta, eelkõige kui arvestada 
ühise põllumajanduspoliitika muutumist turukesksemaks ja üleilmastumise intensiivistumist, 
mis sunnivad kasutama ära põllumajandustoodangu kõiki võimalikke turustamisvõimalusi.

Muudatusettepanek 3Põhjendus 3

(3) Et läheneda veelgi süstemaatilisemalt 
piiritusjooke hõlmavatele õigusaktidele, 
tuleks sellised joogid liigitada kolme 
kategooriasse täpselt kindlaksmääratud 
tootmis- ja märgistamiskriteeriumide 
alusel.

välja jäetud

Selgitus

Välja pakutud kategooriad pole ei loogilised ega kasulikud ning tekitavad vaid segadust, kuna 
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mõistet "piiritusjoogid" kasutatakse kõigis kolmes kategoorias.

Muudatusettepanek 4Põhjendus 5

(5) Et täita tarbijate ootusi ja järgida 
traditsioone, peab piiritusjookide 
valmistamisel kasutatav etüülalkohol 
pärinema ainult toidutoormest. See tagab 
ühtlasi põhilistele põllumajandussaadustele 
turuväljundi.

(5) Et täita tarbijate ootusi ja järgida 
traditsioone, tuleb rõhutada, et
piiritusjookide valmistamisel kasutatav 
etüülalkohol peab edaspidigi pärinema ainult 
toidutoormest. See tagab ühtlasi põhilistele 
põllumajandussaadustele turuväljundi.

Selgitus

Tuleb selgitada, et käesoleval ajal ei ole kehtiva määruse alusel võimalik kasutada 
toidutoormest destilleeritud etüülalkoholist erinevat etüülalkoholi.

Muudatusettepanek 5Põhjendus 7

(7) Piiritusjookide kõrge kvaliteedi ja 
mitmekesisuse hoidmiseks peaks 
liikmesriikidel olema võimalik võtta oma 
territooriumil vastu rangemad 
piiritusjookide tootmise, kirjeldamise, 
esitlemise ja märgistamise eeskirjad kui 
käesolevas määruses sätestatud.

välja jäetud

Selgitus

See komisjoni ettepaneku põhjendus on vastuolus määruse eesmärgiga ühtlustada 
liikmesriikide asjakohased õigusaktid ning kätkeb endas lisaks konkurentsimoonutuste ohtu.

Muudatusettepanek 6Põhjendus 13

(13) Üleminek määruses (EMÜ) nr 1576/89 
sätestatud eeskirjadelt käesoleva määruse 
sätetele võib põhjustada raskusi, mida 
käesolevas määruses ei käsitleta. Selleks 
tuleks ette näha, et komisjon võib vastu võtta 
vajalikud üleminekumeetmed. Komisjonil 
peaks olema ka õigus vajaduse korral 
lahendada piiritusjookide sektoris tekkivaid 
konkreetseid praktilisi probleeme,

(13) Üleminek määruses (EMÜ) nr 1576/89 
sätestatud eeskirjadelt käesoleva määruse 
sätetele võib põhjustada raskusi, mida 
käesolevas määruses ei käsitleta. Selleks 
tuleks ette näha, et komisjon võib vastu võtta 
vajalikud üleminekumeetmed. 

Selgitus

Komisjon võtab endale piiramatud volitused selliste küsimuste lahendamisel, mida ta nimetab 
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„praktilisteks probleemideks”. Ettepanekus ei määratleta mingil viisil ühenduse täidesaatva 
võimu tegevusvaldkonda.  Seetõttu tuleks see lause välja jätta.

Muudatusettepanek 7Artikli 1 esimese lõigu punkt c

c) mille minimaalne alkoholisisaldus on 15 
mahu% ja maksimaalne alkoholisisaldus 80 
mahu%;

c) mille minimaalne alkoholisisaldus on 15 
mahuprotsenti ja maksimaalne 
alkoholisisaldus 96 mahuprotsenti, kui 
käesoleva määruse lisades, eelkõige II lisa 
punktis 41, kehtestatud eranditest ei tulene 
kõrvalekallet nimetatud väärtustest; 

Selgitus

Lisades nähakse ette kõrvalekaldeid nimetatud väärtuste suhtes, nagu näiteks munalikööri ja 
munasisaldusega likööri puhul.

Muudatusettepanek 8Artikli 1 esimese lõigu punkti d alapunkti i teine taane

- taimsete ainete leotamise teel ja/või - taimsete ainete leotamise teel 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholis 
ja/või toidutoormest valmistatud 
destillaadis ja/või piiritusjookides käesoleva 
määruse tähenduses ja/või

Selgitus

Leotamine on vedeliku lisamise teel toimuv pehmendamise protsess, aga juhul, kui ei 
täpsustata ülaltoodud viisil, millises vedelikus leotamine toimub, ei ole väljend piiritusjoogi 
määratlemiseks asjakohane ega mõistlik. (Määruse nr 1576/89 artikli 1 lõikes 2 jõutakse 
sarnasele tulemusele, kombineerides käesoleva ettepaneku kõnesoleva punkti teise ja 
kolmanda taande sätteid.)

Muudatusettepanek 9Artikli 2 esimene lõik

Piiritusjookide ja nende komponentide 
valmistamiseks kasutatav etüülalkohol peab 
olema valmistatud ainult toidutoormest.

Piiritusjookide ja nende komponentide 
valmistamiseks kasutatav etüülalkohol peab 
olema valmistatud EÜ asutamislepingu I 
lisas loetletud põllumajandustoodetest.

Selgitus

Piirangust, et etüülalkohol peab olema valmistatud vaid toidutoormest, ei piisa. Vaja oleks 
täpsemat piirangut, et vältida näiteks õllest valmistatud alkoholi kasutamist.

Muudatusettepanek 10Artikli 2 teine lõik
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Etüülalkohol, mida kasutatakse 
piiritusjookide valmistamisel vajalike 
värvainete, lõhna- ja maitseainete ning 
kõikide teiste lubatud lisandite 
lahjendamiseks või lahustamiseks, peab 
olema valmistatud toidutoormest.

Etüülalkohol, mida kasutatakse 
piiritusjookide valmistamisel vajalike 
värvainete, lõhna- ja maitseainete ning 
kõikide teiste lubatud lisandite 
lahjendamiseks või lahustamiseks, peab 
olema valmistatud EÜ asutamislepingu I 
lisas loetletud põllumajandustoodetest.

Selgitus

Piirangust, et etüülalkohol peab olema valmistatud vaid toidutoormest, ei piisa. Vaja oleks 
täpsemat piirangut, et vältida näiteks õllest valmistatud alkoholi kasutamist.

Muudatusettepanek 11Artikli 2 kolmas lõik

Kui käesoleva määruse II lisas loetletud 
eritoodete suhtes sätestatud piirangutest ei 
tulene teisiti, peab etüülalkohol olema 
valmistatud asutamislepingu I lisas 
loetletud toidutoormest.

Kui käesoleva määruse II lisas loetletud 
eritoodete suhtes sätestatud piirangutest ei 
tulene teisiti, peab toidutoormest 
valmistatud etüülalkohol vastama käesoleva 
määruse I lisa punktis 3 osutatud 
kriteeriumitele.

Selgitus

Ühtlaselt kõrgest kvaliteedistandardist kinnipidamise tagamiseks tuleks siinkohal viidata I 
lisale.

Muudatusettepanek 12Artikkel 3

Piiritusjookide kategooriad välja jäetud

Piiritusjoogid liigitatakse järgmiselt:
a) kanged alkohoolsed joogid – II lisa A 
kategooria all loetletud tooted;

b) erilised piiritusjoogid – II lisa B 
kategooria all loetletud tooted;
c) muud piiritusjoogid – II lisa C 
kategooria all loetletud tooted.

Selgitus

Välja pakutud kategooriad pole ei loogilised ega kasulikud ning tekitavad vaid segadust, kuna 
mõistet "piiritusjoogid" kasutatakse kõigis kolmes kategoorias.

Muudatusettepanek 13Artikkel 4



PE 370.277v02-00 8/30 AD\633270ET.doc

ET

Piiritusjookide kategooriaid käsitlevad 
üldised eeskirjad

välja jäetud

1. Ilma et see piiraks II lisa A kategooria 
all loetletud toodete suhtes kehtestatud 
erieeskirju, kanged alkohoolsed joogid:

a) valmistatakse üksnes II lisas 
määratletud toorainete kääritamise ja 
destilleerimise teel;

b) ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati;
c) sisaldavad ainult looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi, nagu on 
määratletud direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 
lõike 2 punkti b alapunktis i ja artikli 1 
lõike 2 punktis c;
d) magustatakse maitse ümardamiseks 
ainult vastavalt käesoleva määruse I lisas 
esitatud tehnilistele mõistetele ja nõuetele 
ning arvestades liikmesriikide õigusakte.
2. Ilma et see piiraks kõigi II lisa B 
kategooria all loetletud toodete suhtes 
sätestatud erieeskirju, võivad erilised 
piiritusjoogid:

a) olla valmistatud asutamislepingu I lisas 
loetletud mis tahes toidutoormest;

b) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või (toidutoormest 
valmistatud) destillaati;
c) sisaldada looduslikke või loodusidentseid 
lõhna- ja maitseaineid ja valmistisi, nagu 
on määratletud direktiivi 88/388/EMÜ
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktides i ja ii 
ning artikli 1 lõike 2 punktis c;
d) olla magustatud nii, et nad vastaksid 
teatavatele tooteomadustele, ning vastavalt 
käesoleva määruse I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele.
3. Ilma et see piiraks II lisas C kategooria 
all nimetatud toodete suhtes kehtestatud 
erieeskirju, võivad muud piiritusjoogid:
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a) olla valmistatud asutamislepingu I lisas 
nimetatud mis tahes toidutoormest ja/või 
inimtoiduks ettenähtud toiduainest;

b) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati;
c) sisaldada direktiivis 88/388/EMÜ
nimetatud lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi;

d) olla magustatud nii, et nad vastavad 
teatavatele tooteomadustele, ning vastavalt 
käesoleva määruse I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele.

Selgitus

Välja pakutud kategooriad pole ei loogilised ega kasulikud ning tekitavad vaid segadust, kuna 
mõistet "piiritusjoogid" kasutatakse kõigis kolmes kategoorias.

Muudatusettepanek 14Artikkel 5

Liikmesriigid võivad oma territooriumil 
kehtestada piiritusjookide tootmiseks, 
kirjeldamiseks, esitlemiseks ja 
märgistamiseks rangemad eeskirjad kui II 
lisas sätestatud, kui need on kooskõlas 
ühenduse õigusega.

Liikmesriigid võivad oma territooriumil
kehtestada piiritusjookide tootmiseks, 
kirjeldamiseks, esitlemiseks, pakendamiseks
ja märgistamiseks rangemaid eeskirju, kui on
III lisas sätestatud, ja lisaeeskirju, kui need 
on kooskõlas ühenduse õigusega.

Selgitus

Ühiste ja ühtsete nõuete loomise põhimõte ELi territooriumil toodetavatele piiritusjookidele 
tuleks säilitada ka uutes piiritusjooke käsitlevates ELi õigusaktides. Artiklis 5 tehtud 
ettepanek võimaldada reguleerida neid nõudeid vabalt riikliku õiguse sätetega toob endaga 
lähiajal kaasa arvukalt erisuguseid ja päritoluriigiti erinevaid lähenemisviise piiritusjookide 
määratlemisel. Ettepanek on vastuolus põhimõttega luua ühtsed ja ühised ühenduse eeskirjad, 
millega reguleerida nõukogu määruses (EMÜ) nr 1576/89 määratletud piiritusjookide 
määratlemist ja esitamist. Liikmesriikide pädevusse tuleks jätta vaid geograafilise tähisega 
piiritusjoogid.

Muudatusettepanek 15Artikli 7 lõige 1

1. Piiritusjoogid, mis vastavad II lisas 
nimetatud A ja B kategooria toodete 
spetsifikaatidele, kannavad nimetatud lisas 
nendele toodetele antud müüginimetust.

1. Piiritusjoogid, mis vastavad II lisas 
nimetatud toodete spetsifikaatidele, 
kannavad nimetatud lisas nendele toodetele 
antud müüginimetust. 
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Muudatusettepanek 16Artikli 7 lõige 2

2. Piiritusjoogid, mis vastavad II lisas 
nimetatud C kategooria toodete 
spetsifikaatidele, kannavad müüginimetust 
„piiritusjook“. Seda müüginimetust ei tohi 
täiendada ega muuta.

välja jäetud

Muudatusettepanek 17Artikli 7 lõige 3

3. Kui piiritusjook vastab rohkem kui ühe 
piiritusjoogi eriliigi määratlusele, võib seda 
müüa ühe või mitme nimetuse all, mis on 
loetletud nende piiritusjookide eriliikide
puhul II lisas.

välja jäetud

Muudatusettepanek 18Artikli 7 lõige 4

4. Ilma et see piiraks lõike 8 kohaldamist, ei 
tohi lõigetes 1 ja 2 osutatud nimetusi 
kasutada mis tahes muu II lisas nimetamata 
piiritusjoogi kirjeldamiseks või esitlemiseks.

4. Ilma et see piiraks lõike 8 kohaldamist, ei 
tohi lõikes 1 osutatud nimetusi kasutada mis 
tahes muu II lisas nimetamata piiritusjoogi 
kirjeldamiseks või esitlemiseks. 

Muudatusettepanek 19Artikli 7 lõige 5

5. Müüginimetusi võib täiendada või 
asendada III lisas loetletud geograafilise 
tähisega ning vastavalt III peatükile, 
tingimusel, et see ei eksita tarbijat.

5. Müüginimetusi võib täiendada või 
asendada III lisas loetletud geograafilise 
tähisega ning vastavalt III peatükile. Muid 
geograafilisi tähiseid võib kasutada
tingimusel, et see ei eksita tarbijat.

Selgitus

Nagu on rõhutatud artikli 7 lõikes 5, on esmatähtis see, et tarbijat ei eksitataks. Seetõttu ei 
takista miski praegust olukorda säilitamast ega lubamast kasutada kõiki geograafilisi 
tähiseid, st ka selliseid, mida ei ole loetletud III lisa nimekirjas, tingimusel et need ei eksita 
tarbijat.

Muudatusettepanek 20Artikli 7 lõige 5 a (uus)

5 a. III lisas loetletud geograafilistele 
tähistele võib lisada täiendavaid tähiseid, 
tingimusel et selliseid tähiseid reguleerivad 
tootjamaa pädevad asutused. 
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Selgitus

Vastavalt kehtivatele õigusnormidele (määruse nr 1576/89 artikli 5 lõike 3 punkti a teine 
lause) võib geograafilistele tähistele lisada täiendavaid tähiseid, kui neid reguleerib tootev 
liikmesriik. Oluline on, et see säte säiliks uues määruses, kuna see tugevdab 
subsidiaarsuspõhimõtet, mille kohaselt EL on pädev üldiste määratluste õigusliku 
reguleerimise osas ning liikmesriigid töötavad välja spetsiifilisi ja üksikasjalikumaid 
õigusakte oma toodete jaoks, mis on varustatud geograafiliste tähistega. Seetõttu on sellise 
sätte lisamine oluline tagamaks Ühendkuningriigile võimalus anda välja õigusakte, millega 
kehtestada Scotch Whisky jaoks uusi määratlusi ja märgistamisreegleid, nagu näiteks „Single 
Malt”, „Highland” või „Speyside”.

Muudatusettepanek 21Artikli 7 lõige 5 b (uus)

5 b. II lisas loetletud piiritusjookide 
nimetused võivad sisaldada muid 
geograafilisi tähiseid kui need, mis on 
toodud III lisas, tingimusel et see ei eksita 
tarbijat.

Selgitus

Vastavalt praegu kehtivatele õigusnormidele (määruse nr 1576/89 artikli 5 lõige 2) võib 
kasutada peale III lisas nimetatud geograafiliste tähiste veel teisigi, tingimusel et see ei eksita 
tarbijat. Oluline on võimaldada kasutada termineid, mis ei ole eksitavad ja mis aitavad 
tarbijal määrata kindlaks toote päritolupiirkonna või -koha (nt Scotch Whisky puhul 
"Orkney" või "Dufftown"). See on abiks ka eksitavate tähiste vältimisel. Seetõttu tuleks jätta 
nimetatud säte alles ka uues määruses.

Muudatusettepanek 22Artikli 7 lõige 8

8. II lisas osutatud nimetusi võib lisada 
koostisosade loetellu, kui neid kasutatakse 
vastavalt direktiivi 2000/13/EÜ
rakendamiseks vastu võetud riiklikele 
meetmetele.

8. II lisas osutatud nimetusi võib lisada 
koostisosade loetellu, kui neid kasutatakse 
vastavalt direktiivile 2000/13/EÜ.

Selgitus

Teiste viidete puhul direktiivile nr 2000/13 (artikkel 6, artikli 8 lõige 1, artikli 9 lõige 3 ja 
artikli 29 punkt d) ei mainita kuskil riiklikke rakendussätteid. Ühtsuse saavutamiseks ja 
segaduste vältimiseks tuleks artikli 7 lõikes 8 viidata samamoodi otse direktiivile 2000/13/EÜ.

Muudatusettepanek 23Artikli 8 lõige 1
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1. Ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ
kohaldamist, on keelatud II lisa A ja B 
kategooriasse kuuluvaid nimetusi või III lisas 
loetletud geograafilisi tähiseid kasutada 
liitnimetuses või vihjata neile toiduainete 
esitlemisel, kui asjaomase toote alkohol ei ole 
eranditult pärit märgitud piiritusjoogist.

1. II lisasse kuuluvaid nimetusi või III lisas 
loetletud geograafilisi tähiseid on keelatud
kasutada liitnimetuses või vihjata neile 
toiduainete esitlemisel, kui asjaomase toote 
alkohol ei ole eranditult pärit märgitud 
piiritusjoogist.

Selgitus

Nii praegu kehtiv õigus (määrused nr 1576/89 ja nr 1014/90) kui ka uus määruse ettepanek 
sisaldavad olulisi märgistusreegleid, mis on spetsiaalselt ette nähtud piiritusjookide sektoris 
valitseva olukorra jaoks. Selleks, et uus määrus oleks ka edaspidi direktiivi 2000/13/EÜ
suhtes ülimuslik ning eelkõige tagamaks seda, et artikli 8 lõikes 1 esitatud märgistamissätetest 
ei kalduta erinevate direktiivi 2000/13 alusel loodud eeskirjade abil kõrvale, tuleks väljend 
„ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ kohaldamist” kustutada.

Muudatusettepanek 24Artikli 9 lõike 1 sissejuhatav lause

1. Etiketil peab olema silmapaistvas kohas 
selgelt ja nähtavalt müüginimetus 
„piiritusjook“, kui II lisa A kategoorias
nimetatud piiritusjook on segatud:

1. Etiketil peab olema silmapaistvas kohas 
selgelt ja nähtavalt müüginimetus 
„piiritusjook“, kui II lisas nimetatud 
piiritusjook on segatud:

Muudatusettepanek 25Artikli 9 lõige 2

2. Lõiget 1 ei kohaldata kõnealuses lõikes 
nimetatud segude kirjeldamise, esitlemise 
või märgistamise suhtes, kui need segud 
vastavad ühele II lisa A või B kategoorias 
esitatud määratlusele.

välja jäetud

Muudatusettepanek 26Artikli 9 lõike 3 esimene lõik 

3. Ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ
kohaldamist, võib lõikes 1 kirjeldatud 
segamise teel saadud toodete kirjeldamisel, 
esitlemisel ja märgistamisel kasutada ühte 
käesoleva määruse II lisa A ja B kategoorias
loetletud nimetust, kui see nimetus ei sisaldu 
müüginimetuses, vaid on märgitud segu 
koostisosade loeteluga samal väljal ning selle 
ees on nimetus “segatud piiritusjook”.

3. Lõikes 1 kirjeldatud segamise teel saadud 
toodete kirjeldamisel, esitlemisel ja 
märgistamisel võib kasutada ühte käesoleva 
määruse II lisas loetletud nimetust, kui see 
nimetus ei sisaldu müüginimetuses, vaid on 
märgitud segu koostisosade loeteluga samal 
väljal ning selle ees on nimetus “segatud 
piiritusjook”.

Selgitus
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Nii praegu kehtiv õigus (määrused nr 1576/89 ja nr 1014/90) kui ka uus määruse ettepanek 
sisaldavad olulisi märgistusreegleid, mis on spetsiaalselt ette nähtud piiritusjookide sektoris 
valitseva olukorra jaoks. Selleks, et uus määrus oleks ka edaspidi direktiivi 2000/13/EÜ
suhtes ülimuslik ning eelkõige tagamaks seda, et artikli 8 lõikes 1 esitatud märgistamissätetest 
ei kalduta erinevate direktiivi 2000/13 alusel loodud eeskirjade abil kõrvale, tuleks väljend 
„ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ kohaldamist” kustutada.

Muudatusettepanek 27Artikli 10 lõige 2

2. Piiritusjoogi kirjeldusele, esitlusele või 
märgistusele võib lisada sõna “segu” ainult 
siis, kui toode on läbinud vastava töötluse.

2. Piiritusjoogi kirjeldusele, esitlusele või 
märgistusele võib lisada sõna “segu” või 
"segatud" ainult siis, kui toode on läbinud 
vastava töötluse.

Selgitus

Ettepaneku sõnastusest võib välja lugeda, et mõiste „segu" erineb millegi poolest mõistest 
"segatud", kuigi need kirjeldavad ühte ja sama protsessi. Vältimaks kahtlust, kas määrus 
kehtib mõiste "segu" kõikide variatsioonide kohta, tuleb sõnastust muuta.

Muudatusettepanek 28Artikli 10 lõige 3

3. Kui piiritusjoogi kirjelduses, esitluses või 
märgistuses on laagerdusaeg täpsustatud või 
soovitatud, viitab see kõige lühema 
laagerdusajaga alkohoolsele komponendile, 
tingimusel et nimetatud toode on 
laagerdunud maksuhalduri järelevalve või 
samasuguseid tagatisi võimaldava järelevalve 
all.

3. Kui piiritusjoogi kirjelduses, esitluses või 
märgistuses on ära toodud laagerdusaeg või 
on sellele vihjatud, viitab see kõige lühema 
laagerdusajaga alkohoolsele komponendile 
ning nimetatud toode on laagerdunud
maksuhalduri järelevalve või samasuguseid 
tagatisi võimaldava järelevalve all.

Juhul kui kasutatakse jaotatud 
laagerdamise süsteemi (criaderas y 
soleras), võib märgistusel olla viide ainult 
keskmisele laagerdusajale või keskmisele 
vanusele, kui on olemas piisava garantiiga 
kontrollisüsteem, mida vastav liikmesriik 
tunnustab.

Selgitus

Määruse ettepaneku sõnastus on kahemõtteline, võrreldes määruse 1576/89 artikli 7 lõike 2 
punktiga d, milles öeldakse: "...laagerdusaega võib ... täpsustada ainult siis, kui see viitab 
kõige väiksema laagerdusajaga alkohoolsele komponendile, tingimusel et nimetatud toode on 
laagerdunud maksuhalduri järelevalve või samasuguseid tagatisi võimaldava järelevalve all" 
See kahemõttelisus tuleb kõrvaldada.
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Veel enam, võttes arvesse, et mitmete oluliste piiritusjookide puhul, mida ELis toodetakse, 
kasutatakse juba üle saja aasta jaotatud laagerdamise süsteemi (mida nimetatakse "criaderas 
y soleras"), mistõttu tuleks muudatust tehes lisada ühtlasi selgesõnaline viide sellele 
süsteemile.

Muudatusettepanek 29Artikli 12 lõige 1

1. Käesoleva määrusega ettenähtud andmed 
esitatakse ühenduse ühes või mitmes 
ametlikus keeles, nii et need oleksid 
lõpptarbijale hõlpsasti mõistetavad, kui 
tarbijaid ei teavitata muul viisil.

1. Käesoleva määrusega ettenähtud andmed 
esitatakse ühenduse ühes või mitmes 
ametlikus keeles, vastavalt direktiivi 
2000/13/EÜ artiklile 16.

Selgitus

Toiduainete märgistamise eeskirjad on põhjalikult reguleeritud direktiivis 2000/13/EÜ.

Muudatusettepanek 30Artikli 15 lõike 1 esimene lõik 

1. Taotlus geograafilise tähise lisamiseks III 
lisasse esitatakse komisjonile ühenduse ühes 
ametlikus keeles või lisatakse taotlusele 
tõlge ühenduse ühte ametlikku keelde.
Taotlusega peab olema kaasas kõnesoleva 
piiritusjoogi spetsifikaate sisaldav tehniline 
toimik. Tehniline toimik avaldatakse 
Euroopa Liidu Teataja C seerias.

1. Taotluse geograafilise tähise lisamiseks III 
lisasse esitab komisjonile asjaomase
piiritusjoogi päritoluliikmesriigi pädev 
asutus ühenduse ühes ametlikus keeles või 
koos tõlkega ühenduse ühte ametlikku 
keelde. Taotlusega peab olema kaasas 
kõnesoleva piiritusjoogi spetsifikaate sisaldav 
tehniline toimik. Tehniline toimik avaldatakse 
Euroopa Liidu Teataja C seerias.

Selgitus

Kahtluste vältimiseks ja kooskõlas kvaliteetveinide suhtes rakendatavate sätetega tuleb 
selgitada, et asjaomase piiritusjoogi või asjaomaste piiritusjookide päritoluliikmesriigi pädev 
asutus peab toetama päritolutähisega toote staatuse andmist ja esitama sellekohase taotluse.

Muudatusettepanek 31Artikli 15 lõike 2 punkt b

b) piiritusjoogi kirjeldus, sealhulgas toote või 
toiduaine peamised füüsikalised, keemilised,
mikrobioloogilised ja/või organoleptilised 
omadused;

b) piiritusjoogi kirjeldus, sealhulgas toote 
peamised füüsikalised ja/või keemilised 
ja/või mikrobioloogilised ja/või 
organoleptilised omadused;

Selgitus

Riiklike asutuste ülesandeks on määrata kindlaks spetsifikatsioonid, millele peab vastama 
piiritusjook, et kaitsta seda geograafilise tähisega, kusjuures on nõutav, et 
registreerimistaotluse esitamiseks peab olema asjaomasel piiritusjoogil üks või mitu loetletud 
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omadustest. Igasuguste kahtluste hajutamiseks tuleks kasutada väljapakutud sõnastust.

Kuna registreerimine käib vaid piiritusjookide kohta, tuleks kustutada viide muudele 
toiduainetele.

Muudatusettepanek 32Artikli 15 lõike 2 punkt g

g) taotleja nimi ja kontaktaadress. g) taotleva riigi pädeva asutuse nimi ja 
kontaktaadress;

Selgitus

Kahtluste vältimiseks ja kooskõlas artikli 15 lõikes 1 kirjeldatud lähenemisviisiga tuleb 
selgitada, et tehnilise dokumentatsiooni eest, mis tuleb lisada päritolutähisega toote staatuse 
saamiseks esitatavale taotlusele, vastutab liikmesriigi pädev asutus.

Muudatusettepanek 33Artikkel 16

Määrusega (EÜ) nr 1576/89 kaitstud 
geograafilised tähised

välja jäetud 

Kõigi käesoleva määruse jõustumise ajal 
määruse (EÜ) nr 1576/89 kohaselt kaitstud 
geograafiliste tähiste kohta tuleb esitada 
komisjonile tehniline toimik hiljemalt seitse 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Pärast kontrollimist komisjonis avaldatakse 
tehniline toimik Euroopa Liidu Teataja 
C seerias.

Geograafiline tähis kaotab kaitse, kui 
seitsme aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist ei ole selle kohta 
avaldatud tehnilist toimikut.

Selgitus

Seesugune korraldus tooks nii liikmesriikidele kui ka komisjonile kaasa suure bürokraatliku 
koormuse, kuid ei lisaks midagi olulist.

Muudatusettepanek 34Artikkel 19

1. Komisjoni abistab piiritusjoogituru 
korralduskomitee (edaspidi “komitee”).

1. Komisjoni abistab piiritusjoogituru 
regulatiivkomitee (edaspidi “komitee”).



PE 370.277v02-00 16/30 AD\633270ET.doc

ET

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
4 ja 7, võttes arvesse kõnealuse otsuse 
artiklis 8 sätestatut.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid
5 ja 7, võttes arvesse kõnealuse otsuse 
artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3
sätestatud ajavahemikuks kehtestatakse üks 
kuu.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6
sätestatud ajavahemikuks kehtestatakse kolm 
kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra. 3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus soovitatakse luua korralduskomitee, vaatamata asjaolule, et 
muudetava määruse eesmärk ei ole tagada nõuetekohast turukorraldust. Piiritusjoogiturgu 
reguleeriva komitee ülesanne on õigusaktide kohandamine ja ajakohastamine, milleks oleks 
sobivam luua regulatiivkomitee.

Muudatusettepanek 35Artikkel 20

Lisasid muudetakse artikli 19 lõikes 2 
osutatud korras.

Lisasid I ja III muudetakse artikli 19 lõikes 
2 osutatud korras.

Selgitus

Eri piiritusjookide liikide määratluste muudatused on niivõrd tähtis osa kõnealusest 
määrusest, et selliseid muudatusi peaks olema võimalik teha vaid Euroopa Parlamendil ja 
nõukogul ühiselt kaasotsustamismenetluse kaudu ja mitte komiteel, nagu pakkus välja 
komisjon.

Muudatusettepanek 36Artikli 22 punkt c

c) teha nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel erandeid käesoleva määruse 
teatavatest sätetest.

välja jäetud

Selgitus

Juhul kui rakendus- ja vajaduse korral üleminekusätted on võimalik määrata kindlaks 
komiteemenetluse käigus, siis määrusest erandite tegemiseks või määruse kehtetuks 
tunnistamiseks on vajalik parlamentaarne kontroll.

Muudatusettepanek 37I lisa punkti 4 esimene lõik
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Pii:ritusjookide valmistamisel on lubatud 
lisada vett, mis on võimaluse korral 
destilleeritud või demineraliseeritud, 
tingimusel et vee kvaliteet on kooskõlas 
nõukogu direktiivide 80/777/EMÜ ja 
80/778/EMÜ rakendamiseks vastuvõetud 
siseriiklike õigusaktidega ning et lisatud vesi 
ei muuda toote laadi.

Piiritusjookide valmistamisel on lubatud 
lisada vett, mis on võimaluse korral 
destilleeritud või demineraliseeritud, 
tingimusel et vee kvaliteet on kooskõlas 
nõukogu direktiivide 80/777/EMÜ ja 
98/83/EÜ rakendamiseks vastuvõetud 
siseriiklike õigusaktidega ning et lisatud vesi 
ei muuda toote laadi.

Selgitus

Viidet joogivett käsitlevale direktiivile tuleb ajakohastada.

Muudatusettepanek 38I lisa punkti 5 teine lõik

Sel viisil saadud piiritusjook kuulub 
segamiseks võetud piiritusjookidega samasse 
liiki.

Ei mõjuta eestikeelset versiooni.

Muudatusettepanek 39I lisa punkt 5 a (uus)

5 a) autentsusindikaatorid:
tarbija ja kaubamärgi kaitsmise eesmärgil 
võivad piiritusjoogid kaubamärgi 
autentsuse tagamiseks sisaldada 
indikaatoraineid, kui asjaomase 
piiritusjoogi määratluses on niiviisi ette 
nähtud. Nimetatud ained peavad vastama 
toiduainete omadustele ja esinema tootes 
madalamas kontsentratsioonis kui 0,1% 
massist/mahust, nii et see ei muudaks 
lõpptoote maitset või omadusi.

Selgitus

Autentsusindikaatorid võimaldavad tarbijale tagada toote ja kaubamärgi autentsuse.

Muudatusettepanek 40I lisa punkt 13

nimetused, mida kasutatakse märgistuses, 
veini transpordi saatedokumentides, 
äridokumentides, eelkõige kaubaarvetes ja 
veokirjades, ning reklaamis.

nimetused, mida kasutatakse märgistuses, 
esitlemisel ja pakendil joogi transpordi 
saatedokumentides, äridokumentides, 
eelkõige kaubaarvetes ja veokirjades, ning 
reklaamis.

Selgitus
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Ebaselgusest tulenevate kõrvalehiilimisvõimaluste vältimiseks peaks kirjelduse määratlus 
olema võimalikult lai ja hõlmama mitte ainult mõisteid, mida kasutatakse märgistuses, vaid 
ka pakendil ja esitlemisel kasutatavaid mõisteid. (Märkus: vastavalt I lisa punktile 15 hõlmab 
esitlemine ka reklaami ja muid müügikampaaniaid.)

Muudatusettepanek 41I lisa punkt 16

kaitsev ümbris, näiteks paber, iga tüüpi 
õlgvutlarid, pappkarbid ja kastid, mida 
kasutatakse ühe või mitme mahuti 
transportimisel.

kaitsev ümbris, näiteks paber, iga tüüpi 
õlgvutlarid, pappkarbid ja kastid, mida 
kasutatakse ühe või mitme mahuti 
transportimisel ja/või müümisel.

Selgitus

Tarbijate kaitsmise eesmärgil tuleb selgitada, et mõeldud ei ole ainult transpordi-, vaid ka 
müügipakendit.

ELi veinimääruse (nr 1493/1999) pakendi määratluses (VII lisa punkti 1 teine taane) on 
öeldud: „kaitsev ümbris, nagu näiteks paber, iga liiki õlgvutlarid, pappkarbid ja kastid, mida 
kasutatakse ühe või mitme mahuti transportimisel ja/või esitlemiseks, et müüa tooted 
lõpptarbijale“.

Muudatusettepanek 42II lisa A kategooria pealkiri

A kategooria: kanged alkohoolsed joogid välja jäetud

Muudatusettepanek 43II lisa punkti 1 alapunkt d

d) Rummi valmistamisel võib kasutada 
ainult looduslikke lõhna- ja maitseaineid 
ning valmistisi, nagu on määratletud 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c.

välja jäetud

Selgitus

Rummi ei tohi üldse lubada maitsestada, sõltumata sellest, kas kasutatakse looduslikke või 
looduslikega samaväärseid lõhna- ja maitseaineid. Vastasel juhul võib tekkida arvamus, et 
madalama kvaliteediga piiritusjooke võib parendada looduslike lõhna- ja maitseainete 
lisamise teel. Selline olukord kahjustaks traditsioonilisi meetodeid kasutavaid ettevõtjaid ja 
tähendaks tarbijate petmist. Toodete kvaliteeti saab tagada hoopis traditsiooniliste meetodite 
kaitsmisega. Selline kaitse on vajalik ühenduse piiritusjookide hea maine säilitamiseks sise- ja 
maailmaturul ning tarbijakaitse ja turu läbipaistvuse kõrge taseme hoidmiseks.

Muudatusettepanek 44II lisa punkti 2 alapunkt c
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c) Whisky või whiskey ei sisalda 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit.

c) Whisky või whiskey ei sisalda 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi ega 
toidutoormest valmistatud destillaadi 
lisandit.

Selgitus

Praegu kehtivates määrustes (nr 1576/89 ja 1014/90) viskit käsitlevate sätete kohaselt pole 
lubatud lisada toidutoormest valmistatud etüülalkoholi ega toidutoormest valmistatud 
destillaati.

Muudatusettepanek 45II lisa punkti 3 alapunkt a

a) Teraviljapiiritus on piiritusjook, mis on 
saadud kääritatud teraviljameski 
destilleerimisel ja millel on kasutatud 
toorainest tulenevad organoleptilised 
omadused.

a) Teraviljapiiritus on piiritusjook, mis on 
saadud tervetest viljateradest valmisatud
kääritatud teraviljameski destilleerimisel ja 
millel on kasutatud toorainest tulenevad 
organoleptilised omadused.

Selgitus

Piirang kasutada destilleerimisel vaid tervetest viljateradest valmistatud teraviljameski 
takistab teravilja või tärklise jääkainete kasutamist.

Muudatusettepanek 46II lisa punkti 3 alapunkt b

b) Teraviljapiirituse minimaalne 
alkoholisisaldus on 35 mahu%.

b) Teraviljapiirituse minimaalne 
alkoholisisaldus on 32 mahuprotsenti.

Selgitus

35% näol on ilmselt tegemist toimetamisveaga. Alkoholisisalduse suurendamine 35%ni petaks 
klientide ootusi. Maitse oleks täiesti teistsugune.

Muudatusettepanek 47II lisa punkti 3 alapunkt e

e) Nimetusega “teraviljabrändi” tähistatud 
piiritusjook peab olema saadud kääritatud 
teraviljameski destilleerimise teel, selle 
alkoholisisaldus peab olema alla 95 mahu%
ja kasutatud toorainest tulenevad 
organoleptilised omadused peavad olema 
säilinud.

e) Nimetusega “grain spirit” tähistatud 
piiritusjook peab olema saadud kääritatud 
teraviljameski destilleerimise teel, selle 
alkoholisisaldus peab olema alla 95 
mahuprotsendi ja kasutatud toorainest 
tulenevad organoleptilised omadused peavad 
olema säilinud.

Selgitus
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Sõnal "brändi" on selge etümoloogia (brand wijn - hõõgvein), samuti tuleb tagada sidusus 
käesolevas määruse ettepanekus esitatud "brandy" määratlusega, mille kohaselt lubatakse 
selle sõna kasutamist üksnes täielikult veinipiiritusest või veinidestillaadist saadud 
piiritusjookide puhul.

Muudatusettepanek 48II lisa punkti 5 alapunkti a alapunkt 1

1) mis on saadud veinipiiritusest või kuni 
94,8 mahu% alkoholi sisaldava 
veinidestillaadiga segatud veinipiiritusest, 
tingimusel et nimetatud destillaadi sisaldus ei 
ületa 50% valmistoote mahust;

1) mis on saadud veinipiiritusest või kuni 
94,8 mahuprotsenti alkoholi sisaldava 
veinidestillaadiga segatud veinipiiritusest, 
tingimusel et nimetatud destillaadi sisaldus ei 
ületa 50% valmistoote mahust;

Selgitus

Et olla täiesti täpne "brandy" või "weinbrandi" määratluse suhtes tuleks kasutada kehtivas 
määruses olevat sõnastust. (Ei mõjuta eestikeelset versiooni).

Muudatusettepanek 49II lisa punkti 8

Rosinaviin ehk rosina-brandy Rosinaviin ehk raisin spirit
a) Rosinaviin ehk rosina-brandy on 
piiritusjook, mis on saadud kuivatatud 
viinamarjasortide ’Corinth Black’ või 
’Malaga muscat’ ekstrakti 
alkoholkäärimissaaduse destilleerimisel ja 
mille alkoholisisaldus on alla 94,5 mahu%, 
kusjuures nimetatud destillaadil on säilinud 
kasutatud tooraine lõhn ja maitse.

a) Rosinaviin ehk raisin spirit on 
piiritusjook, mis on saadud kuivatatud 
viinamarjasortide ’Corinth Black’ või 
’Malaga muscat’ ekstrakti 
alkoholkäärimissaaduse destilleerimisel ja 
mille alkoholisisaldus on alla 94,5 
mahuprotsendi, kusjuures nimetatud 
destillaadil on säilinud kasutatud tooraine 
lõhn ja maitse.

b) Rosinaviina ehk rosina-brandy
minimaalne alkoholisisaldus on 37,5 mahu%.

b) Rosinaviina ehk raisin spirit 'i minimaalne 
alkoholisisaldus on 37,5 mahuprotsenti.

c) Rosinaviin ehk rosina-brandy ei sisalda 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit.

c) Rosinaviin ehk raisin spirit ei sisalda 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit.

d) Rosinaviina ehk rosina-brandy
valmistamisel võib kasutada ainult direktiivi 
88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkti b 
alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 punktis c 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi.

d) Rosinaviina ehk raisin spirit'i
valmistamisel võib kasutada ainult direktiivi 
88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkti b 
alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 punktis c 
osutatud looduslikke lõhna- ja maitseaineid 
ning valmistisi.

Selgitus
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Arvestades sõna „brändi” etümoloogilist päritolu (brand wijn - hõõgvein) ja vajadust tagada 
sidusus määruse ettepanekus esitatud "Brandy" määratlusega, mille kohaselt lubatakse selle 
sõna kasutamist üksnes täielikult veinipiiritusest või veinidestillaadist saadud piiritusjookide 
puhul, tuleks teha välja pakutud muudatus.

Muudatusettepanek 50II lisa punkti 9 alapunkti a alapunkt 1

1) mis on valmistatud ainult rohke viljalihaga, 
luuseemnetega või ilma luuseemneteta 
puuviljade või nendest saadud virde 
kääritamisel ja destilleerimisel;

1) mis on valmistatud ainult rohke viljalihaga, 
luuseemnetega või ilma luuseemneteta 
puuviljade või nendest saadud virde 
kääritamisel ja destilleerimisel;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida puuviljavirde maitsestamist ja magustamist.

Muudatusettepanek 51II lisa punkti 9 alapunkti b alapunkti i seitsmes taane a (uus) ja seitsmes 
taane b (uus)

- virsik,

- aprikoos;

Selgitus

Aprikoos ja virsik tuleks lisada toiduainete kontrolliga seotud praktilistel põhjustel.

Muudatusettepanek 52II lisa B kategooria pealkiri

B kategooria: erilised piiritusjoogid
välja jäetud

Muudatusettepanek 53II lisa punkt 23 a (uus)

23 a. Ouzo

a) Ouzo on aniisimaitseline piiritusjook, 
mis: 

1) on valmistatud eranditult Kreekas;
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2) on segu alkoholidest, mida on 
maitsestatud destilleerimise või leotamise 
teel aniisiseemnetega ning vastavalt 
olukorrale ka apteegitilli seemnete, Chiosi 
saarelt pärineva mastikspistaatsia (Pistacia 
lentiscus Chia või latifolia) või teiste 
aromaatsete seemnete, taimede või 
viljadega. Destilleerimise teel maitsestatud 
alkoholi sisaldus mahuprotsentides peab 
olema vähemalt 20 % ouzo 
alkoholisisaldusest.

b) See destillaat peab olema:
1) saadud destilleerimise teel 
traditsioonilises tsüklilise toimega 
1000liitrises või väiksemas 
vaskdestillaatoris;
2) alkoholisisaldusega mitte alla 55 % ning 
mitte üle 80 %.

c) Ouzo peab olema värvitu ja selle 
suhkrusisaldus ühe liitri kohta peab olema 
50 grammi või vähem.

Muudatusettepanek 54II lisa punkti 29 alapunkti a sissejuhatav lause

a) Viin on piiritusjook, mida saadakse 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholist:

a) Viin on piiritusjook, mida saadakse 
teraviljast, kartulitest või 
suhkrupeedimelassist valmistatud 
etüülalkoholist:

Selgitus

Viina tehakse traditsiooniliselt teraviljast, kartulitest ja/või suhkrupeedimelassist. Seetõttu on 
oluline kaitsta viina samamoodi kui teisi destilleeritud jooke, nagu rumm, viski jt.  Tooraine 
valik on väga oluline toote organoleptiliste (maitse-) omaduste suhtes, mistõttu tuleks lubada 
kasutada vaid teravilja, kartuleid ja/või suhkrupeedimelassi ega oleks vaja nõuda tootjatelt 
tooraine nimetamist etiketil. Toorainete nimetamise eesmärk on anda tarbijale teavet 
asjaomase destilleeritud joogi koostisainete kohta, mistõttu peaks see toimuma horisontaalselt 
ja eraldi iga destilleeritud joogi puhul, vastavalt märgistamist käsitlevale direktiivile, millega 
on juba mõnda aega tagasi esitatud teiste toiduainete suhtes nõue koostisained ära näidata.

Muudatusettepanek 55II lisa punkti 29 alapunkti a alapunkt 1

1) mis on saadud toidutoorainet pärmi abil 
kääritades;

1) mis on saadud teravilja, kartuleid või
suhkrupeedimelassi pärmi abil kääritades;
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Selgitus

Piiritusjookide valmistamine on jätkuvalt oluliseks suhkru turustamise võimaluseks, eriti 
pärast suhkrusektori reformi. Lubada tuleks ainult suhkrupeedist saadud melassi kasutamist, 
et takistada suhkruroost saadud alkoholi importimist toorainena.  

Muudatusettepanek 56II lisa punkti 29 alapunkti a alapunkt 2

2) mis destilleeritakse ja/või 
rektifitseeritakse, et valikuliselt vähendada 
kasutatud toorainete ja käärimisel 
moodustunud kõrvalsaaduste organoleptilisi 
omadusi.

2) mis destilleeritakse ja/või rektifitseeritakse 
vähemalt kuni 96,0 % alkoholisisalduseni,  
et valikuliselt vähendada kasutatud 
toorainete ja käärimisel moodustunud 
kõrvalsaaduste organoleptilisi omadusi, ja 
mille suurim lubatud jääkainete hulk jääb 
I lisas etüülalkoholi suhtes kehtestatud 
piiridesse, välja arvatud lõppsaaduses 
sisalduvate metanoolijääkide puhul, mida 
ei tohi olla rohkem kui 30 grammi ühe 
hektoliitri puhta alkoholi kohta.

Muudatusettepanek 57II lisa punkti 29 alapunkti a teine lõik

Eriliste organoleptiliste omaduste andmiseks 
võib järgneda korduv destilleerimine ja/või
töötlemine asjakohaste abiainetega, muu 
hulgas filtreerimine läbi aktiivsöe.

Eriliste organoleptiliste omaduste andmiseks 
võib järgneda töötlemine asjakohaste 
abiainetega, muu hulgas filtreerimine läbi 
aktiivsöe.

Muudatusettepanek 58II lisa punkti 29 alapunkti a kolmas lõik

Maksimaalne jääkide hulk peab vastama 
etüülalkoholi suhtes I lisas sätestatule, kuid 
lõppsaadus ei tohi sisaldada üle 10 grammi 
metanoolijääke ühe hektoliitri puhta 
alkoholi kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek 59II lisa punkti 29 alapunkt d
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d) Piiramata direktiivi 2000/13/EÜ
kohaldamist, märgitakse viina 
kirjeldamisel, esitlemisel või märgistamisel 
müüginimetusega samale vaateväljale 
etüülalkoholi valmistamiseks kasutatud 
toidutoorme nimetus. Tähesuurus on kuni 
pool, kuid vähemalt üks kolmandik 
müüginimetuses kasutatavast 
tähesuurusest.

välja jäetud

Muudatusettepanek 60II lisa punkt 44 a (uus)

44 a) Puuviljadega valmistatud 
kadakamarjamaitseline piiritusjook

a) Puuviljadega valmistatud 
kadakamarjamaitseline piiritusjook on 
liköör või muu destilleeritud jook: 
1) mis on saadud kadakamarjamaitselise 
piiritusjoogi maitsestamisel puuviljade või 
taimede ja/või puuviljade või taimede 
osadega mahla lisamise ja/või puuviljade 
või taimede destilleerimise või puuviljade 
või taimede kontsentreeritud aroomide 
destilleerimise teel;

2) mida võib peale selle maitsestada  
looduslike ja/või looduslikega samaväärsete 
lõhna- ja maitseainetega;

3) mida võib vajaduse korral magustada;

4) milles on rõhutatult äratuntavad 
asjaomase puuvilja organoleptilised 
omadused.

b) Minimaalne alkoholisisaldus on 20%.

c) Mõiste "puuviljadega" võib asendada 
asjaomase puuvilja nimega.

Selgitus

Tuleks säilitada puuviljadega kadakamarjamaitselise piiritusjoogi mõiste (vt määruse (EÜ) nr 
1014/90 lisa), kuna selle joogi omadused ei vasta täpselt kadakamarjamaitselise piiritusjoogi 
omadustele.  Puuviljadega valmistatud kadakamarjamaitselise piiritusjoogi nimetus on 
kaitstud III lisas kadakamarjamaitselise piiritusjoogi juures toodud geograafilise tähisega.

Muudatusettepanek 61II lisa C kategooria pealkiri



AD\633270ET.doc 25/30 PE 370.277v02-00

ET

Muud piiritusjoogid välja jäetud

Muudatusettepanek 62II lisa C kategooria punkt 1

1. Kõiki piiritusjooke, mis vastavad artiklis 
1 esitatud määratlusele, kuid mida ei saa 
liigitada A või B kategooria alla, 
kirjeldatakse, esitletakse ja märgistatakse 
müüginimetusega „piiritusjook“.

välja jäetud

Muudatusettepanek 63II lisa C kategooria punkt 3 

3.Slivovice´i valmistatakse Tšehhi Vabariigis 
ja see on saadud toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisamisel ploomidestillaadile 
enne viimast destilleerimist, kusjuures 
alkoholi lisatakse maksimaalselt 30 mahu%.
Toote kirjeldamisel tuleb kasutada sõna 
“piiritusjook”, samuti võib eesmise etiketi 
samal nägemisväljal kasutada nimetust 
Slivovice. Kui Tšehhi Slivovice´i müüakse 
ühenduses, peab etiketil olema märgitud 
alkoholikoostis. Käesolev säte ei piira 
nimetuse Slivovice kasutamist 
puuviljaviinade puhul vastavalt A kategooria
punktile 9.

3. Slivovice´i valmistatakse Tšehhi Vabariigis 
ja see on saadud toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisamisel ploomidestillaadile 
enne viimast destilleerimist, kusjuures 
alkoholi lisatakse maksimaalselt 30 
mahuprotsenti. Toote kirjeldamisel tuleb 
kasutada sõna “piiritusjook”, samuti võib 
eesmise etiketi samal nägemisväljal kasutada 
nimetust Slivovice. Kui Tšehhi Slivovice´i 
müüakse ühenduses, peab etiketil olema 
märgitud alkoholikoostis. Käesolev säte ei 
piira nimetuse Slivovice kasutamist 
puuviljaviinade puhul vastavalt punktile 9.

Muudatusettepanek 64III lisa A-osa pealkiri 

A. Kanged alkohoolsed joogid välja jäetud

Muudatusettepanek 65III lisa punkti 3 teise tulba teise rea joonealune märkus 16 a (uus)

Korn/Kornbrand Korn/Kornbrand (16 a)

(16 a) Korn ja Kornbrand on piiritusjoogid, 
mida toodetakse Saksamaal ja ühenduse 
nendes piirkondades, kus saksa keel on üks 
ametlikest riigikeeltest, ilma igasuguste 
lisanditeta: 
- ainult tervetest kõigi koostisosadega nisu-, 
odra-, kaera-, rukki- või tatrateradest 
saadud kääritatud teraviljameski 
destilleerimise teel;
- või esimeses taandes kirjeldatud 
destillaadi korduval destilleerimisel.
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b) Korni minimaalne alkoholisisaldus on 
32 %.
b) Kornbrandi minimaalne 
alkoholisisaldus on 37,5 %.

Selgitus

Kooskõlas komisjoni ettepaneku preambula teise põhjendusega tuleb võtta arvesse 
traditsioonilisi tootmisviise. Vastavalt määrusele EMÜ nr 1576/89 on Korn Saksamaal 
traditsiooniliselt toodetav piiritusjook, mille alkoholisisaldus on vähemalt 32 %.

Muudatusettepanek 66III lisa punkti 5 kolmanda tulba esimene rida

... Hispaania

Muudatusettepanek 67III lisa punkti 6 teise ja kolmanda tulba 34. rida a (uus) ja 35. rida a 
(uus)

Tsikoudia Kreeka

Tsipouro Kreeka

Muudatusettepanek 68III lisa B-osa pealkiri 

B. Erilised piiritusjoogid välja jäetud

Muudatusettepanek 69III lisa punkti 23 teise tulba seitsmenda rea joonealune märkus 17 a 
(uus)

Ouzo Ouzo (17 a)

(17 a) Ouzo on aniisimaitseline 
piiritusjook, mis on eranditult valmistatud 
Kreekas või Küprosel.

See on segu alkoholidest, mida on 
maitsestatud destilleerimise või leotamise 
teel aniisiseemnetega ning vastavalt 
olukorrale ka apteegitilli seemnete, Chiosi 
saarelt pärineva mastikspistaatsia (Pistacia 
lentiscus Chia või latifolia) või teiste 
aromaatsete seemnete, taimede või 
viljadega. Minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 %.

Muudatusettepanek 70III lisa punkti 23 teise ja kolmanda tulba seitsmes rida a (uus) ja 
seitsmes rida b (uus)
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(...)

Ouzo de Mytilène/Ouzo of Mitilene ...

Ouzo de Plomari/Ouzo of Plomari ...

Muudatusettepanek 71III lisa punkti 31 teise ja kolmanda tulba 31. rida a (uus), 31. rida b 
(uus), 31. rida c (uus) ja 31. rida d (uus)

Mastica de Chios/Masticha of Chios ...

Kitro de Naxos/Kitro of Naxos ...

Koumquat de Corfou/Koum Kouat of 
Corfu

...

Tentoura ...

Muudatusettepanek 72III lisa viimane alapealkiri 

Muud piiritusjoogid välja jäetud
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