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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus sisältää nykyisen tislattuja (väkeviä) alkoholijuomia koskevaan 
lainsäädäntöön perustuvien asetusten tarkistamisen ja yhdistämisen yhdeksi asetukseksi. Lisäksi 
ehdotuksen tarkoituksena on parantaa asetustekstin luettavuutta ja mukauttaa asetus uusia 
teknisiä vaatimuksia ja WTO:n vaatimuksia vastaavaksi.

Ehdotuksella otetaan käyttöön kolme väkevän alkoholijuomatyypin luokkaa, jotka perustuvat 
kussakin tyypissä sallittuihin raaka-aineisiin ja aromiaineisiin. Ehdotettu luokittelu on kuitenkin 
ongelmallinen, koska se voi aiheuttaa sekaannusta sen vuoksi, että tietyt väkevät 
alkoholijuomat voivat sisältyä useampaan luokkaan. Järkevä ja sopiva vaihtoehto ehdotetulle 
luokitukselle on se, että väkevä alkoholijuoma merkitään ainesosaluettelolla, joka vastaa niitä
ainesosaluetteloita, joita edellytetään muiden elintarvikkeiden osalta merkintädirektiivin 
perusteella.

Lisäksi komissio ehdottaa joustavuuden lisäämistä tarkistamalla liitteiden muuttamismenettelyä
siten, että komissio voi muuttaa asetuksen liitteitä väkeviä alkoholijuomia käsittelevää
hallintokomiteaa kuultuaan.

Väkevät alkoholijuomat eivät kuulu maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten 
merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2081/92 soveltamisalan piiriin. Tästä syystä komission ehdotus sisältää itsenäisiä
sääntöjä maantieteellisten merkintöjen määrittelystä, suojasta ja rekisteröinnistä. Tällä
ehdotuksella vahvistetaan maantieteellisiä merkintöjä koskevat säännöt, jotka perustuvat 
Euroopan yhteisön kansainvälisiin sitoumuksiin.

On myönteistä, että maantieteellisten merkintöjen järjestelmää päivitetään ja muutetaan WTO:n 
sääntöjen mukaisesti, ja että liitettä I ja III voidaan muuttaa yksinkertaisella ja avoimella
menettelyllä. Väkeviä alkoholijuomia käsittelevän komitean tehtävänä on mukauttaa ja 
päivittää lainsäädäntöä, ja tämän vuoksi sääntelykomiteamenettely on valmistelijan mielestä
tarkoituksenmukaisempi menettely.

Nykyisissä asetuksissa ei ole mitään erityistä vodkan valmistuksen raaka-ainetta koskevaa 
vaatimusta, mikä mahdollistaa vodkan valmistamisen maatalousetanolista. Komission ehdotus 
säilyttää tämän määritelmän ja siinä ehdotetaan uutena käytäntönä käytetyn raaka-aineen 
merkintää tuotteeseen.

Pitkällä aikavälillä merkittävänä tavoitteena on ollut vodkan määritelmän tiukentaminen, koska 
vodkaa on perinteisesti valmistettu viljasta tai perunoista. Tämä vastaa niitä erityisiä raaka-
ainevaatimuksia, jotka koskevat monia muita väkeviä alkoholijuomia kuten esimerkiksi rommia 
ja viskiä. Sen sijaan, että vodkan osalta ehdotetaan vain ainesosaluetteloa, vodka on saatettava 
kaikentyyppisten väkevien alkoholijuomien merkintää koskevien horisontaalisten säädösten 
piiriin, jotta kuluttajat voivat saada selkeitä tietoja käytetyistä ainesosista.

TARKISTUKSET
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1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 ja
95 artiklan,

Perustelu

Väkevät alkoholijuomat ovat erityisen tärkeitä maataloustuotteita yhteisössä, ja sen vuoksi 
myös 37 artiklaa on käytettävä asetuksen oikeusperustana.

Tarkistus 2Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Väkevien alkoholijuomien markkinat 
ovat tärkeät yhteisön maatalouden 
kannalta. Markkinat perustuvat suureksi 
osaksi hyvään maineeseen, joka näillä
tuotteilla on yhteisössä sekä
maailmanmarkkinoilla ja joka pohjautuu 
perinteisten tuotteiden laatuun. Näiden 
markkinoiden säilyttämiseksi 
asianomaisten tuotteiden 
erityisominaisuudet on suojattava.

Perustelu

Hyvä mainetta ja perinnettä, jotka ovat laatuun liittyviä ominaisuuksia, on suojattava. Tällöin 
on otettava huomioon yhteisen maatalouspolitiikan kasvava markkinasuuntautuneisuus ja yhä
voimistuva globalisaatio, jotka edellyttävät kaikkien käytettävissä olevien mahdollisuuksien 
hyödyntämistä maataloustuotteiden markkinoilla. 

Tarkistus 3Johdanto-osan 3 kappale

(3) Väkevät alkoholijuomat olisi 
luokiteltava kolmeen luokkaan täsmällisten 
tuotanto- ja merkintäperusteiden mukaan 
kyseisiä juomia koskevan lainsäädännön 
järjestelmällisyyden lisäämiseksi.

Poistetaan.
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Perustelu

Luokittelu ei ole looginen eikä tarkoituksenmukainen ja aiheuttaa vain sekaannusta, koska 
termi "väkevä alkoholijuoma" esiintyy jokaisessa kolmessa luokassa.

Tarkistus 4Johdanto-osan 5 kappale

(5) Kuluttajien odotusten täyttämiseksi ja 
perinteisten käytänteiden noudattamiseksi 
väkevien alkoholijuomien valmistuksessa 
käytettävän etyylialkoholin olisi oltava 
peräisin yksinomaan maataloudesta. Näin 
myös varmistetaan markkinat maatalouden 
perustuotteille.

(5) Kuluttajien odotusten täyttämiseksi ja 
perinteisten käytänteiden noudattamiseksi on 
korostettava, että väkevien alkoholijuomien 
valmistuksessa käytettävän etyylialkoholin 
olisi oltava jatkossakin peräisin yksinomaan 
maataloudesta. Näin myös varmistetaan 
markkinat maatalouden perustuotteille.

Perustelu

On selvennettävä, että nykyisin voimassa olevien säädösten mukaisesti ei saa käyttää muuta 
kuin maatalousperäistä etyylialkoholia.

Tarkistus 5Johdanto-osan 7 kappale

(7) Väkevien alkoholijuomien korkean 
laatutason ja alan monimuotoisuuden 
mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
voitava antaa tässä asetuksessa säädettyjä
sääntöjä tiukempia tai täydentäviä
sääntöjä, jotka koskevat niiden alueella 
tuotettujen väkevien alkoholijuomien 
tuotantoa, kuvaamista, esittelyä ja 
erityismerkintöjä.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä komission ehdotuksen kohta aiheuttaa kilpailun vääristymisen vaaraa ja on 
ristiriidassa asetuksessa mainitun tavoitteen kanssa, jonka mukaan jäsenvaltioiden 
määräyksiä yhdenmukaistetaan.

Tarkistus 6Johdanto-osan 13 kappale
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(13) Siirryttäessä asetuksessa (ETY) N:o 
1576/89 säädettyjen sääntöjen soveltamisesta 
tässä asetuksessa säädettyjen sääntöjen 
soveltamiseen voi ilmetä vaikeuksia, joita ei 
käsitellä tässä asetuksessa. Sen vuoksi olisi 
säädettävä, että komissio voi vahvistaa 
tarvittavat siirtymätoimenpiteet. Lisäksi 
komissio olisi valtuutettava ratkaisemaan 
väkevien alkoholijuomien alan käytännön 
ongelmia.

(13) Siirryttäessä asetuksessa (ETY) N:o 
1576/89 säädettyjen sääntöjen soveltamisesta 
tässä asetuksessa säädettyjen sääntöjen 
soveltamiseen voi ilmetä vaikeuksia, joita ei 
käsitellä tässä asetuksessa. Sen vuoksi olisi 
säädettävä, että komissio voi vahvistaa 
tarvittavat siirtymätoimenpiteet.

Perustelu

Komissiolle annetaan rajoittamaton valta ratkaista "käytännön ongelmia". Ehdotuksessa ei 
anneta minkäänlaista määritelmää komission toimien alasta. Siksi virke on poistettava.

Tarkistus 71 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) jonka alkoholipitoisuus on vähintään 15 ja 
enintään 80 tilavuusprosenttia;

c) jonka alkoholipitoisuus on vähintään 15 ja 
enintään 96 tilavuusprosenttia, jollei tämän 
asetuksen liitteissä mainituista 
poikkeuksista näihin arvoihin muuta 
johdu, lukuun ottamatta liitteessä II 
olevaa 41 kohtaa;

Perustelu

Liitteissä poiketaan näistä arvoista muun muassa munaliköörin ja advocaatin kohdalla.
Tarkistus 81 artiklan 1 kohdan d alakohdan i alakohdan 2 luetelmakohta

– maseroimalla kasviperäisiä aineita, ja/tai – maseroimalla kasviperäisiä aineita tässä
asetuksessa määritellyksi 
maatalousperäiseksi etyylialkoholiksi ja/tai 
maatalousperäisiksi tisleiksi ja/tai väkeviksi 
alkoholijuomiksi ja/tai

Perustelu

"Maserointi" on menetelmä, jossa kohdetta pehmennetään pitämällä sitä nesteessä, mutta 
ellei nestettä määritetä ehdotettujen termien avulla, virke sinällään ei ole riittävä ja mielekäs 
"väkevän alkoholijuoman" määritelmä. (Asetuksen 1576/89 1 artiklan 2 kohdassa 
saavutetaan samanlainen vaikutus yhdistämällä ehdotetun toisen ja kolmannen 
luetelmakohdan säännökset.)

Tarkistus 92 artiklan 1 kohta
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Väkevien alkoholijuomien ja kaikkien niiden 
ainesosien valmistuksessa käytettävän 
etyylialkoholin on oltava maatalousperäistä.

Väkevien alkoholijuomien ja kaikkien niiden 
ainesosien valmistuksessa käytettävän 
etyylialkoholin on oltava valmistettua 
perustamissopimuksen liitteessä I 
luetelluista maataloustuotteista.

Perustelu

Maatalousperäistä etyylialkoholia koskeva rajoitus ei yksin riitä. Tarkka rajaus on tarpeen, 
jotta estetään esimerkiksi oluen alkoholin käyttö.

Tarkistus 102 artiklan 2 kohta

Väkevien alkoholijuomien valmistuksessa 
väriaineiden, aromien tai muiden sallittujen 
lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen 
käytettävän etyylialkoholin on oltava 
maatalousperäistä.

Väkevien alkoholijuomien valmistuksessa 
väriaineiden, aromien tai muiden sallittujen 
lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen 
käytettävän etyylialkoholin on oltava 
valmistettua perustamissopimuksen 
liitteessä I luetelluista maataloustuotteista.

Perustelu

Maatalousperäistä etyylialkoholia koskeva rajoitus ei yksin riitä. Tarkka rajaus on tarpeen, 
jotta estetään esimerkiksi oluen alkoholin käyttö.

Tarkistus 112 artiklan 3 kohta

Etyylialkoholin on oltava peräisin EY:n 
perustamissopimuksen liitteessä I 
luetelluista maataloustuotteista, jollei tämän 
asetuksen liitteessä II mainituille tuotteille 
vahvistetuista rajoituksista muuta johdu.

Maatalousperäisen etyylialkoholin on 
vastattava tämän asetuksen liitteessä I 
olevan 3 kohdan vaatimuksia, jollei tämän 
asetuksen liitteessä II mainituille tuotteille 
vahvistetuista rajoituksista muuta johdu.

Perustelu

Jotta laatutaso pysyisi jatkossakin yhtenäisen korkeana, tässä on viitattava liitteeseen I.
Tarkistus 123 artikla

3 artikla Poistetaan.
Väkevien alkoholijuomien luokat

Väkevät alkoholijuomat luokitellaan
seuraavasti:

a) ’tislattuja väkeviä alkoholijuomia’ ovat 
liitteessä II olevaan luokkaan A kuuluvat 
tuotteet;
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b) ’väkeviä erityisalkoholijuomia’ ovat 
liitteessä II olevaan luokkaan B kuuluvat 
tuotteet;

c) ’muita väkeviä alkoholijuomia’ ovat 
liitteessä II olevaan luokkaan C kuuluvat 
tuotteet.

Perustelu

Luokittelu ei ole looginen eikä tarkoituksenmukainen ja aiheuttaa vain sekaannusta, koska 
termi väkevä alkoholijuoma esiintyy jokaisessa kolmessa luokassa.

Tarkistus 134 artikla

4 artikla Poistetaan.

Väkevien alkoholijuomien luokkia 
koskevat yleiset säännöt
1. Rajoittamatta liitteessä II olevaan 
luokkaan A kuuluville tuotteille 
vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’tislatun väkevän 
alkoholijuoman’ on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

a) sen on oltava valmistettu 
alkoholikäymisellä ja tislaamalla 
yksinomaan liitteen II määritelmien 
mukaisista raaka-aineista;

b) se ei saa sisältää maatalousperäistä
etyylialkoholia eikä (maatalousperäistä) 
tislettä;
c) se ei saa sisältää muita aromiaineita 
kuin direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 
2 kohdan b alakohdan i alakohdassa 
määriteltyjä luontaisia aromiaineita ja 
mainitun kohdan c alakohdassa 
määriteltyjä aromivalmisteita;

d) sen on oltava makeutettu ainoastaan 
tuotteen loppumaun pyöristämiseksi tämän 
asetuksen liitteessä I olevien teknisten 
määritelmien ja vaatimusten mukaisesti ja 
ottaen huomioon jäsenvaltion erityinen 
lainsäädäntö.
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2. Rajoittamatta liitteessä II olevaan 
luokkaan B kuuluville tuotteille 
vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’väkevä erityisalkoholijuoma’
voi:

a) olla valmistettu jostakin EY:n 
perustamissopimuksen liitteessä I 
luetellusta maataloustuotteesta;

b) sisältää maatalousperäistä
etyylialkoholia tai (maatalousperäistä) 
tislettä;
c) sisältää direktiivin 88/388/ETY 
1 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
i alakohdassa määriteltyjä luontaisia 
aromiaineita ja ii alakohdassa määriteltyjä
luontaisenkaltaisia aromiaineita sekä
mainitun kohdan c alakohdassa 
määriteltyjä aromivalmisteita;

d) olla makeutettu tuotteen 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi 
tämän asetuksen liitteessä I olevien 
teknisten määritelmien ja vaatimusten 
mukaisesti.

3. Rajoittamatta liitteessä II olevaan 
luokkaan C kuuluville tuotteille 
vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’muu väkevä alkoholijuoma’
voi:

a) olla valmistettu jostakin EY:n 
perustamissopimuksen liitteessä I 
luetellusta maataloustuotteesta ja/tai 
ihmisravinnoksi tarkoitetusta 
elintarvikkeesta;

b) sisältää maatalousperäistä
etyylialkoholia tai (maatalousperäistä) 
tislettä;

c) sisältää direktiivissä 88/388/ETY 
määriteltyjä aromiaineita ja -valmisteita;

d) olla makeutettu tuotteen 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi 
tämän asetuksen liitteessä I olevien 
teknisten määritelmien ja vaatimusten 
mukaisesti.
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Perustelu

Luokittelu ei ole looginen eikä tarkoituksenmukainen ja aiheuttaa vain sekaannusta, koska 
termi väkevä alkoholijuoma esiintyy jokaisessa kolmessa luokassa.

Tarkistus 145 artikla

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa liitteessä II
esitettyjä sääntöjä tiukempia tai täydentäviä
sääntöjä, jotka koskevat niiden alueella 
tuotettujen väkevien alkoholijuomien 
tuotantoa, kuvaamista, merkitsemistä, 
pakkaamista ja esittelyä ja jotka ovat 
yhteisön lainsäädännön mukaiset.

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa liitteessä III
esitettyjä sääntöjä tiukempia tai täydentäviä
sääntöjä, jotka koskevat niiden alueella 
tuotettujen väkevien alkoholijuomien 
tuotantoa, kuvaamista, merkitsemistä, 
pakkaamista ja esittelyä ja jotka ovat 
yhteisön lainsäädännön mukaiset.

Perustelu

Periaate yhteisten ja yhdenmukaisten määräysten antamisesta EU:n alueella valmistettujen 
alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä olisi säilytettävä
EU:n uudessa lainsäädännössä alkoholijuomista. Asetuksen 5 artiklassa ehdotettu 
mahdollisuus näiden määräysten vapaasta antamisesta kansallisessa lainsäädännössä johtaa 
pian siihen, että alkoholijuomilla on monia erilaisia määritelmiä, jotka riippuvat niiden 
alkuperämaasta. Tämä ei sovi yhteen sen ajatuksen kanssa, että luodaan yhtenäiset, yhteisön 
laajuiset määräykset alkoholijuomien määritelmille, kuvaukselle, esittelylle ja merkinnöille, 
josta säädetään asetuksessa (ETY) N:o 1576/89. Jäsenvaltioilla pitäisi olla vastuu ainoastaan 
niitä alkoholijuomia koskevista säännöistä, joilla on maantieteellisiä merkintöjä.

Tarkistus 157 artiklan 1 kohta 

1. Väkevällä alkoholijuomalla, joka on 
liitteessä II olevaan luokkaan A tai B 
kuuluvalle tuotteelle vahvistetun eritelmän 
mukainen, on oltava asianomaiselle tuotteelle 
kyseisessä kohdassa vahvistettu 
myyntinimitys.

1. Väkevällä alkoholijuomalla, joka on 
liitteessä II tuotteelle vahvistetun eritelmän 
mukainen, on oltava asianomaiselle tuotteelle 
kyseisessä kohdassa vahvistettu 
myyntinimitys.

Tarkistus 167 artiklan 2 kohta

2. Väkevällä alkoholijuomalla, joka on 
liitteessä II olevaan luokkaan C kuuluvalle 
tuotteelle vahvistetun eritelmän mukainen, 
on oltava myyntinimitys "väkevä
alkoholijuoma". Kyseistä myyntinimitystä
ei saa täydentää eikä muuttaa eikä siihen 
saa lisätä mitään.

Poistetaan.
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Tarkistus 177 artiklan 3 kohta

3. Jos väkevä alkoholijuoma täyttää
useamman kuin yhden väkeville 
alkoholijuomille vahvistetun luokan 
edellytykset, sitä voidaan myydä yhdellä tai 
useammalla liitteessä II olevassa 
luettelossa mainitulla kyseisten väkevien 
alkoholijuomien luokkien osalta 
vahvistetulla nimellä.

Poistetaan.

Tarkistus 187 artiklan 4 kohta

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja myyntinimityksiä ei saa millään 
tavalla käyttää kuvaamaan tai esittelemään 
muuta juomaa kuin väkevää alkoholijuomaa, 
jonka nimitys on liitteessä II olevassa 
luettelossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
8 kohdan soveltamista.

4. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja 
myyntinimityksiä ei saa millään tavalla 
käyttää kuvaamaan tai esittelemään muuta 
juomaa kuin väkevää alkoholijuomaa, jonka 
nimitys on liitteessä II olevassa luettelossa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 kohdan 
soveltamista.

Tarkistus 197 artiklan 5 kohta

5. Myyntinimitykseen voi III luvun 
mukaisesti lisätä liitteessä III olevan 
maantieteellisen merkinnän tai sen voi 
korvata kyseisellä merkinnällä, jos tämä ei 
johda kuluttajaa harhaan.

5. Myyntinimitykseen voi III luvun 
mukaisesti lisätä liitteessä III olevan 
maantieteellisen merkinnän tai sen voi 
korvata kyseisellä merkinnällä. Muita 
maantieteellisiä merkintöjä saa käyttää, jos 
tämä ei johda kuluttajaa harhaan

Perustelu
Kuten 7 artiklan 5 kohdassa korostetaan, ratkaisevaa on, johdetaanko kuluttajaa harhaan. Ei 
siis ole mitään syytä olla toimimatta samoin kuin tähänkin asti ja sallia kaikkien 
maantieteellisten merkintöjen käyttö, siis myös sellaisten, jotka eivät sisälly liitteen III 
luetteloon, kunhan ne eivät johda kuluttajaa harhaan. 

Tarkistus 207 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Liitteessä III lueteltuihin 
maantieteellisiin merkintöihin voidaan 
liittää lisätietoja edellyttäen, että niitä
sääntelevät valmistusmaan toimivaltaiset 
viranomaiset.

Perustelu
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Tämänhetkinen lainsäädäntö (asetus 1576/89, 5 artiklan 3 a kohdan toinen virke) antaa 
mahdollisuuden liittää maantieteellisiin merkintöihin lisätietoja, joista säädetään 
valmistusjäsenvaltiossa. On tärkeää, että tämä säännös säilytetään uudessa asetuksessa, 
koska se vahvistaa toissijaisuusperiaatetta. Sen mukaan EU vastaa yleisiä määritelmiä
koskevasta lainsäädännöstä, kun taas yksittäiset jäsenvaltiot voivat säätää erityisiä ja 
yksityiskohtaisempia lakeja liittyen niiden omiin tuotteisiin, joilla on maantieteellinen 
merkintä. Tällaisen säännöksen säilyttäminen on tärkeää esimerkiksi sen takaamiseksi, että
Yhdistynyt kuningaskunta voi säätää lakeja sellaisten uusien määritelmien ja 
nimeämissääntöjen ottamiseksi käyttöön skottiviskille, joihin sisältyy erilaisia kuvaavia 
nimityksiä, kuten "Single Malt", "Highland" ja "Speyside".

Tarkistus 217 artiklan 5 b kohta (uusi)

5 b. Liitteessä II lueteltujen väkevien 
alkoholijuomien nimiä voidaan täydentää
muilla kuin liitteeseen III sisältyvillä
maantieteellisillä merkinnöillä edellyttäen, 
että kuluttajia ei johdeta harhaan.

Perustelu

Tämänhetkinen lainsäädäntö (asetus 1576/89, 5 artiklan 2 kohta) antaa mahdollisuuden 
käyttää lisäksi muita maantieteellisiä merkintöjä kuin sen liitteessä II olevat merkinnät, 
mikäli ne eivät johda kuluttajia harhaan. Tämä on tärkeää, sillä näin sallitaan ei-
kiistanalaiset nimitykset, jotka ovat kuluttajien kannalta hyödyllisiä ja jotka ilmoittavat 
alueen tai paikan, josta tuote on kotoisin (esim. skottiviskin tapauksessa "Orkney" tai 
"Dufftown"). Tämä auttaa myös välttämään harhaanjohtavia merkintöjä. Siksi säännös tulisi 
säilyttää uudessa asetuksessa.

Tarkistus 227 artiklan 8 kohta

8. Liitteessä II olevat nimet voidaan 
sisällyttää ainesosien luetteloon, jos niitä
käytetään direktiivin 2000/13/EY 
täytäntöönpanemiseksi annettujen 
kansallisten säännösten mukaisesti.

8. Liitteessä II olevat nimet voidaan 
sisällyttää ainesosien luetteloon, jos niitä
käytetään direktiivin 2000/13/EY mukaisesti.

Perustelu

Muut viittaukset direktiiviin 2000/13 (6 artikla, 8 artiklan 1 kohta, 9 artiklan 3 kohta ja 
liitteessä B olevan 29 kohdan d alakohta) eivät sisällä tällaista kansallisiin 
täytäntöönpanosääntöihin liittyvää vaatimusta. Yhdenmukaisuuden vuoksi ja väärinkäsitysten 
välttämiseksi 7 artiklan 8 kohdan tulisi samalla tavoin viitata suoraan direktiiviin 
2000/13/EY. 

Tarkistus 238 artiklan 1 kohta
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1. Liitteessä II olevaan luokkaan A tai B 
kuuluvia nimityksiä ja liitteeseen III 
sisältyviä maantieteellisiä merkintöjä on 
kiellettyä käyttää yhdistetyssä ilmaisussa, 
kuten myös viittausta kyseisiin nimityksiin 
elintarvikkeiden esillepanossa, jollei alkoholi 
ole yksinomaan peräisin mainitusta väkevästä
alkoholijuomasta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY 
soveltamista.

1. Liitteeseen II sisältyviä nimityksiä ja 
liitteeseen III sisältyviä maantieteellisiä
merkintöjä on kiellettyä käyttää yhdistetyssä
ilmaisussa, kuten myös viittausta kyseisiin 
nimityksiin elintarvikkeiden esillepanossa, 
jollei alkoholi ole yksinomaan peräisin 
mainitusta väkevästä alkoholijuomasta.

Perustelu

Sekä nykyinen lainsäädäntö (asetukset 1576/89 ja 1014/90) että ehdotettu uusi asetus 
sisältävät tärkeitä merkintää koskevia säännöksiä, jotka on suunniteltu nimenomaan väkeviä
alkoholijuomia koskevia tietynlaisia olosuhteita varten. Jotta voitaisiin taata, että uusi asetus 
ohittaa jatkossakin direktiivin 2000/13/EY ja erityisesti että 8 artiklan 1 kohdan mukaisia 
merkintäsäännöksiä ei voida heikentää direktiivin 2000/13 erilaisilla säännöksillä, ilmaus 
"sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY soveltamista" on poistettava.

Tarkistus 249 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan johdantokappale

1. Myyntinimitys "väkevä alkoholijuoma" on 
merkittävä etikettiin näkyvään kohtaan 
helposti havaittavalla ja luettavalla tavalla, 
jos liitteessä II olevaan luokkaan A 
kuuluvaa tislattua väkevää alkoholijuomaa 
sekoitetaan:

1. Myyntinimitys "väkevä alkoholijuoma" on 
merkittävä etikettiin näkyvään kohtaan 
helposti havaittavalla ja luettavalla tavalla, 
jos liitteessä II mainittua väkevää
alkoholijuomaa sekoitetaan:

Tarkistus 259 artiklan 2 kohta

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta siinä
tarkoitettujen juomasekoitusten 
kuvauksiin, esittelyihin eikä merkintöihin, 
jos ne täyttävät jonkin liitteessä II olevaan 
luokkaan A tai B kuuluvan tuotteen 
määritelmän.

Poistetaan.

Tarkistus 269 artiklan 3 kohdan 1 alakohta
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3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
sekoituksen tuloksena olevien tuotteiden 
kuvauksessa, esittelyssä ja merkinnöissä saa 
käyttää jotain tämän asetuksen liitteessä II 
olevaan luokkaan A tai B kuuluvaa
ilmaisua, jota edeltää ilmaisu 
"alkoholijuomasekoitus", jos kyseinen ilmaisu 
ei ole osa myyntinimitystä vaan ainoastaan 
merkitty samaan visuaaliseen kenttään kuin 
juomasekoituksen alkoholiainesosien 
luettelo, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 2000/13/EY soveltamista.

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
sekoituksen tuloksena olevien tuotteiden 
kuvauksessa, esittelyssä ja merkinnöissä saa 
käyttää jotain tämän asetuksen liitteessä II 
olevaa ilmaisua, jota edeltää ilmaisu 
"alkoholijuomasekoitus", jos kyseinen ilmaisu 
ei ole osa myyntinimitystä vaan ainoastaan 
merkitty samaan visuaaliseen kenttään kuin 
juomasekoituksen alkoholiainesosien 
luettelo.

Perustelu

Sekä nykyinen lainsäädäntö (asetukset 1576/89 ja 1014/90) että ehdotettu uusi asetus 
sisältävät tärkeitä merkintää koskevia säännöksiä, jotka on suunniteltu nimenomaan väkeviä
alkoholijuomia koskevia tietynlaisia olosuhteita varten. Jotta voitaisiin taata, että uusi asetus 
ohittaa direktiivin 2000/13/EY ja erityisesti että 8 artiklan 1 kohdan mukaisia 
merkintäsäännöksiä ei voida heikentää direktiivin 2000/13 erilaisilla säännöksillä, ilmaus 
"sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY soveltamista" on poistettava.

Tarkistus 2710 artiklan 2 kohta

2. Väkevän alkoholijuoman kuvaukseen, 
esittelyyn tai merkintöihin voidaan lisätä
ilmaisu "sekoite" (blend), jos tuote on 
valmistettu yhdistämällä.

2. Väkevän alkoholijuoman kuvaukseen, 
esittelyyn tai merkintöihin voidaan lisätä
ilmaisu "sekoite" (blend, blended tai 
blending), jos tuote on valmistettu 
yhdistämällä.

Perustelu

Ehdotuksen sanamuoto voi johtaa väitteeseen, jonka mukaan vahvojen alkoholijuomien 
yhteydessä käytettävä sana "blend" poikkeaa jotenkin sanasta "blended" tai "blending", kun 
todellisuudessa ne kaikki liittyvät samaan prosessiin. Jotta uusi asetus kattaisi varmasti kaikki 
sanan "blend" muodot, sanamuotoa on tarkistettava.

Tarkistus 2810 artiklan 3 kohta

3. Jos väkevän alkoholijuoman kuvauksessa, 
esittelyssä tai merkinnöissä ilmoitetaan 
kypsytysaika tai ikä tai viitataan siihen, sen 
on koskettava nuorinta alkoholiainesosaa 
edellyttäen, että tuote on vanhennettu
veroviranomaisen tai muun yhtä luotettavan 
elimen valvonnassa.

3. Jos väkevän alkoholijuoman kuvauksessa, 
esittelyssä tai merkinnöissä ilmoitetaan 
kypsytysaika tai ikä tai viitataan siihen, sen 
on koskettava nuorinta alkoholiainesosaa ja 
tuotteen on oltava vanhennettu 
veroviranomaisen tai muun yhtä luotettavan 
elimen valvonnassa.
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Tapauksissa, joissa on käytetty fraktioitua 
vanhentamismenetelmää, etiketissä
voidaan ilmoittaa keskimääräinen 
vanhentamisaika tai ikä ainoastaan silloin, 
kun on olemassa kyseisen jäsenvaltion 
hyväksymä, riittävällä tavalla varmennettu 
valvontajärjestelmä.

Perustelu

Uuden asetusehdotuksen sanamuoto on mahdollisesti epäselvä asetuksen 1576/89 7 artiklan 2 
kohdan d alakohtaan verrattuna, jossa tehdään selväksi, että " ...kypsytysaika voidaan eräin 
poikkeuksin ilmoittaa ainoastaan, jos se viittaa nuorimpaan alkoholin ainesosaan ja jos tuote 
on vanhennettu veroviranomaisten tai muiden yhtä luotettavien tarkastajien valvonnassa". 
Epäselvyys olisi siis poistettava. 

Kun lisäksi otetaan huomioon, että merkittäviä alkoholijuomia on tuotettu EU:ssa yli sadan 
vuoden ajan käyttämällä fraktioitua vanhentamismenetelmää (tunnetaan nimellä "criaderas y 
soleras"), ehdotukseen olisi lisättävä nimenomainen viittaus kyseiseen menetelmään.

Tarkistus 2912 artiklan 1 kohta

1. Tässä asetuksessa säädetyt tiedot on 
annettava yhdellä tai useammalla yhteisön 
virallisella kielellä siten, että loppukuluttaja 
voi helposti ymmärtää jokaisen kohdan, 
jollei ostajille anneta tietoa muulla tavalla.

1. Tässä asetuksessa säädetyt tiedot on 
annettava yhdellä tai useammalla yhteisön 
virallisella kielellä direktiivin 2000/13/EY 16 
artiklan mukaisesti.

Perustelu

Elintarvikkeiden merkintää koskevat säännöt sisältyvät jo yleiseen merkintädirektiiviin 
2000/13/EY.

Tarkistus 3015 artiklan 1 kohdan 1 alakohta
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1. Hakemukset maantieteellisen merkinnän 
sisällyttämiseksi liitteeseen III on jätettävä
komissiolle jollakin yhteisön virallisista 
kielistä tai siten, että sen liitteenä on käännös 
jollekin yhteisön viralliselle kielelle. 
Hakemusten liitteenä on oltava tekninen 
asiakirja, joka sisältää tuote-eritelmän, jonka 
mukainen asianomaisen väkevän 
alkoholijuoman on oltava. Tekninen asiakirja 
julkaistaan Euroopan unionin virallisen 
lehden C-sarjassa.

1. Kyseisen väkevän alkoholijuoman 
alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on jätettävä hakemukset
maantieteellisen merkinnän sisällyttämiseksi 
liitteeseen III komissiolle jollakin yhteisön 
virallisista kielistä tai siten, että sen liitteenä
on käännös jollekin yhteisön viralliselle 
kielelle. Hakemusten liitteenä on oltava 
tekninen asiakirja, joka sisältää
tuote-eritelmän, jonka mukainen 
asianomaisen väkevän alkoholijuoman on 
oltava. Tekninen asiakirja julkaistaan 
Euroopan unionin virallisen lehden 
C-sarjassa.

Perustelu

Epäselvyyksien välttämiseksi ja noudattaen säännöksiä, joita sovelletaan laatuviineihin, olisi 
selvennettävä, että maantieteellistä merkintää koskevilla hakemuksilla on oltava kyseisen 
väkevän alkoholijuoman alkuperäjäsenvaltion asianomaisen viranomaisen tuki ja 
asianomaisen viranomaisen on esitettävä hakemus.

Tarkistus 3115 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) maataloustuotteen tai elintarvikkeen
kuvaus, mukaan luettuina tuotteen tai 
elintarvikkeen tärkeimmät fysikaaliset,
kemialliset, mikrobiologiset ja/tai 
aistinvaraiset ominaisuudet;

b) maataloustuotteen kuvaus, mukaan 
luettuina tuotteen tai elintarvikkeen 
tärkeimmät fysikaaliset ja/tai kemialliset 
ja/tai mikrobiologiset ja/tai aistinvaraiset 
ominaisuudet

Perustelu

Koska kansalliset viranomaiset vastaavat sellaisten ehtojen määrittämisestä, jotka väkevän 
alkoholijuoman on täytettävä, jotta sille voitaisiin mahdollisesti antaa maantieteellinen 
merkintä, oletetaan, että rekisteröintihakemuksen yhteydessä kyseisen väkevän 
alkoholijuoman kuvaukseen on liitettävä yksi tai useampi luettelon lisäominaisuuksista. 
Epäselvyyksien välttämiseksi asiaa olisi selvennettävä ehdotetulla sanamuodolla.

Koska rekisteröinti siis liittyy selvästi vain väkeviin alkoholijuomiin, viittaus mahdollisiin 
muihin "elintarvikkeisiin" on poistettava.

Tarkistus 3215 artiklan 2 kohdan g alakohta

g) hakijan nimi ja osoite. g) hakijavaltion toimivaltaisen 
viranomaisen nimi ja osoite.

Perustelu
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Epäselvyyksien välttämiseksi ja noudattaen 15 artiklan 1 kohdassa ehdotettua menettelyä
tulisi selventää, että toimivaltainen kansallinen viranomainen vastaa teknisestä asiakirjasta, 
joka liitetään maantieteellistä merkintää koskeviin hakemuksiin.

Tarkistus 3316 artikla

16 artikla Poistetaan.

Asetuksen (ETY) N:o 1576/89 mukaisesti 
suojatut maantieteelliset merkinnät

Maantieteellisistä merkinnöistä, jotka on 
tämän asetuksen voimaantullessa suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1576/89 mukaisesti, 
on toimitettava komissiolle tekninen 
asiakirja seitsemän vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Kun komissio on tutkinut tekniset 
asiakirjat, ne julkaistaan Euroopan 
unionin virallisen lehden C-sarjassa.
Jos teknistä asiakirjaa ei julkaista 
seitsemän vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta, maantieteellisen 
merkinnän suoja raukeaa.

Perustelu

Tällainen menettely aiheuttaisi byrokraattista kuormitusta sekä jäsenvaltioille että
komissiolle, mutta sen avulla ei kuitenkaan saataisi mitään hyötyä.

Tarkistus 3419 artikla

1. Komissiota avustaa väkevien 
alkoholijuomien hallintokomitea, jäljempänä
’komitea’.

1. Komissiota avustaa väkevien 
alkoholijuomien sääntelykomitea, jäljempänä
’komitea’.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Perustelu

Komissio ehdottaa hallintokomiteaa, vaikka kysymyksessä ei ole markkinajärjestely. Väkeviä
alkoholijuomia käsittelevän komitean tehtävänä on mukauttaa ja päivittää lainsäädäntöä, ja 
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tämän vuoksi sääntelykomiteamenettely on tarkoituksenmukaisempi menettely.

Tarkistus 3520 artikla

Liitteitä voidaan muuttaa 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.

Liitettä I ja III voidaan muuttaa 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.

Perustelu

Erityyppisten väkevien alkoholijuomien määritelmien muuttaminen on niin merkittävä osa 
käsiteltävää asetusta, että vain Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat muuttaa niitä
yhteispäätösmenettelyn kautta, sen sijaan että komission ehdottama komitea voisi sen tehdä.

Tarkistus 3622 artiklan c alakohta

c) poikkeamiseksi joistakin tämän 
asetuksen säännöksistä asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa.

Poistetaan.

Perustelu

Vaikka täytäntöönpano- sekä mahdolliset siirtymäsäännökset voidaankin vahvistaa 
komiteamenettelyssä, itse asetuksesta poikkeaminen tai sen kumoaminen edellyttää
parlamentaarista valvontaa.

Tarkistus 37Liite I, 4 kohta, 1 alakohta

Väkevien alkoholijuomien valmistuksessa 
veden, mahdollisesti tislatun tai 
demineralisoidun, lisääminen on sallittua, jos 
veden laatu on neuvoston direktiivien 
80/777/ETY ja 80/778/ETY täytäntöön 
panemiseksi annettujen kansallisten 
säännösten mukainen ja jos lisätty vesi ei 
muuta tuotteen luonnetta.

Väkevien alkoholijuomien valmistuksessa 
veden, mahdollisesti tislatun tai 
demineralisoidun, lisääminen on sallittua, jos 
veden laatu on neuvoston direktiivien 
80/777/ETY ja 98/83/EY täytäntöön 
panemiseksi annettujen kansallisten 
säännösten mukainen ja jos lisätty vesi ei 
muuta tuotteen luonnetta.

Perustelu

Viittaus juomavesidirektiiviin on ajantasaistettava.
Tarkistus 38Liite I, 5 kohta, 2 alakohta

Tällä tavoin valmistettu väkevä
alkoholijuoma on samaa väkevän 
alkoholijuoman tyyppiä kuin alkuperäiset 
väkevät alkoholijuomat ennen yhdistämistä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Tarkistus 39Liite I, 5 a kohta (uusi)

5 a) Aitouden ilmaisimet

Kuluttajien ja tuotemerkin suojelemiseksi 
alkoholijuoma voi sisältää ainesosia, joiden 
avulla tuote voidaan jäljittää ja jotka 
osoittavat tuotemerkin aitouden, jos 
tällaiset ainesosat sisältyvät 
alkoholijuoman määritelmään. Niiden on 
oltava elintarvikepohjaisia, ja niitä saa olla 
tuotteessa enintään 0,1 prosenttia sen 
painosta/tilavuudesta. Ne eivät saa 
vaikuttaa lopputuotteen makuun ja muihin 
ominaisuuksiin.

Perustelu

Aitouden osoittavat ainesosat mahdollistavat sen, että kuluttajalle voidaan taata tuotteen ja 
tuotemerkin aitous.

Tarkistus 40Liite I, 13 kohta

Kuvaus tarkoittaa etiketeissä, juoman 
mukana seuraavissa asiakirjoissa, 
kaupallisissa asiakirjoissa (erityisesti 
kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa) ja 
mainonnassa käytettyjä nimityksiä.

Kuvaus tarkoittaa etiketeissä, esillepanossa 
ja pakkauksissa, juoman mukana seuraavissa 
asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa 
(erityisesti kauppalaskuissa ja 
lähetysluetteloissa) ja mainonnassa käytettyjä
nimityksiä.

Perustelu

Epäselvän sanamuodon mahdollisesti aiheuttamien porsaanreikien välttämiseksi "kuvauksen" 
määritelmän pitäisi olla mahdollisimman laaja, ja sen tulisi käsittää paitsi etiketeissä myös 
pakkauksissa ja esillepanossa käytettävät nimitykset. (Huomautus: liitteessä I olevan 
15 kohdan mukaan esittely kattaa myös mainonnan ja myynninedistämisen.)

Tarkistus 41Liite I, 16 kohta

Pakkaus tarkoittaa suojakääreitä, kuten 
papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja 
puulaatikoita, joita käytetään yhden tai 
useamman astian kuljetukseen.

Pakkaus tarkoittaa suojakääreitä, kuten 
papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja 
puulaatikoita, joita käytetään yhden tai 
useamman astian kuljetukseen ja/tai 
myyntiin.

Perustelu
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Kuluttajien suojelemiseksi on selvennettävä, että säännös koskee paitsi kuljetus- myös 
myyntipakkauksia.

EU:n viiniasetuksessa (N:o 1493/1999, liite VII, 1 kohdan toinen luetelmakohta) 
"pakkauksella" tarkoitetaan "yhden tai useamman säiliön kuljetukseen ja/tai niiden esittelyssä
kuluttajalle myyntiä varten käytettäviä suojakääreitä, kuten paperia, kaikenlaisia olkia, pahvi- 
ja puulaatikoita."

Tarkistus 42Liite II, luokka A, 1 alaotsikko

Luokka A: Tislatut väkevät alkoholijuomat Poistetaan.

Tarkistus 43Liite II, 1 kohta, d alakohta

d) Rommin valmistuksessa saa käyttää vain 
direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan i alakohdassa määriteltyjä
luontaisia aromiaineita ja mainitun 
kohdan c alakohdassa määriteltyjä
aromivalmisteita.

Poistetaan.

Perustelu

Aromiaineiden käytön yleinen salliminen on torjuttava riippumatta siitä, käytetäänkö
maustamiseen luontaisia vai luontaisenkaltaisia aromiaineita. Muuten on odotettavissa, että
heikkolaatuisia väkeviä alkoholijuomia parannetaan lisäämällä luontaisia aromiaineita. 
Tämä haittaisi perinteisesti toimivia yrityksiä ja harhauttaisi kuluttajia. Suojaamalla 
perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Tämä on tarpeen, jotta voidaan 
jatkossakin puolustaa yhteisön väkevien alkoholijuomien mainetta yhteisön ja 
maailmanmarkkinoilla sekä säilyttää kuluttajansuojan korkea taso ja markkinoiden avoimuus.

Tarkistus 44Liite II, 2 kohta, c alakohta

c) Whisky tai whiskey ei saa sisältää lisättyä
maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Whisky tai whiskey ei saa sisältää lisättyä
maatalousperäistä etyylialkoholia eikä
maatalousperäistä tislettä;

Perustelu

Tämänhetkisten asetusten (1576/89 ja 1014/90) "whiskyä" koskevat säännökset eivät salli 
maatalousperäisen etyylialkoholin tai maatalousperäisen tisleen käyttöä, ja on tärkeää
varmistaa kiellon säilyminen jatkossakin.

Ehdotuksen 4 artiklan 1 kohta, jossa määritetään väkevien alkoholijuomien ehdotettua 
luokkaa A (whisky mukaan lukien) koskevat yleiset säännöt, kieltää sekä maatalousperäisen 
etyylialkoholin että tisleen käytön. Tällaiset säännöt eivät kuitenkaan estä yksittäisten 



AD\633270FI.doc 21/32 PE 370.277v02-00

FI

geneeristen määritelmien soveltamista, mikä whiskyn tapauksessa käsittää vain kiellon 
käyttää maatalousperäistä etyylialkoholia. Tulisi olla selvää, että geneerinen whiskyn 
määritelmä kieltää sekä etyylialkoholin että tisleen käyttämisen.

Tarkistus 45Liite II, 3 kohta, a alakohta

a) Viljasta tislattu väkevä alkoholijuoma on 
käyneestä viljamäskistä tislaamalla 
valmistettu väkevä alkoholijuoma, jonka 
aistinvaraiset ominaisuudet ovat peräisin 
käytetyistä raaka-aineista.

Viljasta tislattu väkevä alkoholijuoma on 
viljojen kokojyvistä tehdystä käyneestä
mäskistä tislaamalla valmistettu väkevä
alkoholijuoma, jonka aistinvaraiset 
ominaisuudet ovat peräisin käytetyistä raaka-
aineista.

Perustelu

Rajaamalla määritelmä koskemaan pelkästään tislaamista viljojen kokojyvistä tehdystä
käyneestä mäskistä halutaan estää vilja- tai tärkkelysjätteen käyttö.

Tarkistus 46Liite II, 3 kohta, b alakohta

b) Viljasta tislatun väkevän alkoholijuoman 
alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 
35 tilavuusprosenttia.

b) Viljasta tislatun väkevän alkoholijuoman 
alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 
32 tilavuusprosenttia.

Perustelu

Ehdotusta laadittaessa on selvästikin sattunut erehdys, kun prosentiksi on asetettu 35. 
Korottamalla alkoholipitoisuus 35 prosenttiin petettäisiin kuluttajien odotukset. Maku olisi 
aivan toinen.

Tarkistus 47Liite II, 3 kohta, e alakohta

e) Jotta viljasta tislatusta väkevästä
alkoholijuomasta voidaan käyttää nimitystä
"viljaviina", se on valmistettava käyneestä
viljamäskistä ja tislattava siten, että
alkoholipitoisuus on vähemmän kuin 
95 tilavuusprosenttia. Juoman aistinvaraisten 
ominaisuuksien on oltava peräisin käytetyistä
raaka-aineista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 48Liite II, 5 kohta, a alakohta, 1 alakohta
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1) joka valmistetaan viinistä tislatusta 
väkevästä alkoholijuomasta joko ilman 
lisäyksiä tai yhdistämällä tähän toista viinistä
tislattua alkoholipitoisuudeltaan alle 94,8 
tilavuusprosenttista väkevää alkoholijuomaa, 
jos jälkimmäisen tisleen osuus on enintään 50 
prosenttia lopputuotteessa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 49Liite II, 8 kohta

Rusinasta tislattu väkevä alkoholijuoma tai 
raisin brandy

Rusinasta tislattu väkevä alkoholijuoma tai 
raisin spirit

a) Rusinasta tislattu väkevä alkoholijuoma tai 
raisin brandy on väkevä alkoholijuoma, joka 
valmistetaan tislaamalla kuivattujen Corinth 
Black- tai Malaga muscat -rypälelajikkeiden 
fermentoidusta uutteesta; alkoholi tislataan 
alle 94,5 tilavuusprosenttiseksi siten, että
tisleessä on käytetystä raaka-aineesta peräisin 
oleva aromi ja maku.

a) Rusinasta tislattu väkevä alkoholijuoma tai 
raisin spirit on väkevä alkoholijuoma, joka 
valmistetaan tislaamalla kuivattujen Corinth 
Black- tai Malaga muscat -rypälelajikkeiden 
fermentoidusta uutteesta; alkoholi tislataan 
alle 94,5 tilavuusprosenttiseksi siten, että
tisleessä on käytetystä raaka-aineesta peräisin 
oleva aromi ja maku.

b) Rusinasta tislatun väkevän alkoholijuoman 
tai raisin brandyn alkoholipitoisuuden on 
oltava vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.

b) Rusinasta tislatun väkevän alkoholijuoman 
tai raisin spiritin alkoholipitoisuuden on 
oltava vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.

c) Rusinasta tislattu väkevä alkoholijuoma tai 
raisin brandy ei saa sisältää lisättyä
maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Rusinasta tislattu väkevä alkoholijuoma tai 
raisin spirit ei saa sisältää lisättyä
maatalousperäistä etyylialkoholia.

d) Rusinasta tislatun väkevän alkoholijuoman 
tai raisin brandyn valmistuksessa saa käyttää
vain direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 2 
kohdan b alakohdan i alakohdassa 
määriteltyjä luontaisia aromiaineita ja 
mainitun kohdan c alakohdassa määriteltyjä
aromivalmisteita.

d) Rusinasta tislatun väkevän alkoholijuoman 
tai raisin spiritin valmistuksessa saa käyttää
vain direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 2 
kohdan b alakohdan i alakohdassa 
määriteltyjä luontaisia aromiaineita ja 
mainitun kohdan c alakohdassa määriteltyjä
aromivalmisteita.

Perustelu

Ottaen huomioon, että sanalla "brandy" on selkeä etymologinen alkuperä (brand wijn, 
poltettu viini) ja että on noudatettava asetuksessa esitettyä brandyn omaa määritelmää, ei ole 
epäilystäkään siitä, että sanan käyttö on varattava yksinomaan väkeville alkoholijuomille, 
jotka ovat kaikki peräisin viinistä tislatuista väkevistä alkoholijuomista.

Tarkistus 50Liite II, 9 kohta, a alakohta, 1 alakohta
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1) joka valmistetaan fermentoimalla ja 
tislaamalla lihaista hedelmää tai tällaisen 
hedelmän puristemehua kivien kanssa tai 
ilman;

1) joka valmistetaan yksinomaan
fermentoimalla ja tislaamalla lihaista 
hedelmää tai tällaisen hedelmän puristemehua
kivien kanssa tai ilman;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta voidaan sulkea pois hedelmämäskin maustaminen tai sokerointi.
Tarkistus 51Liite II, 9 kohta, b alakohta, 2 alakohta, i alakohta, 7 a ja 7 b luetelmakohta (uusi)

– persikka

– aprikoosi

Perustelu

Elintarvikevalvonnasta saatujen käytännön kokemusten perusteella aprikoosien ja persikoiden 
lisääminen on aiheellista.

Tarkistus 52Liite II, luokka B, otsikko

Luokka B: Väkevät erityisalkoholijuomat Poistetaan.

Tarkistus 53Liite II, 23 a kohta (uusi)

23 α. Ouzo

a) Οuzo on aniksella maustettu väkevä
alkoholijuoma, jonka on oltava,
1) valmistettu yksinomaan Kreikassa,

2) valmistettu yhdistämällä alkoholeja, 
jotka on maustettu maseroimalla tai 
tislaamalla alkoholin kanssa aniksen ja 
mahdollisesti saksankuminan siemeniä, 
mastiksipistaasia, jota saadaan 
Hios-saarelta peräisin olevasta 
mastiksipistaasipuusta (Pistacia lentiscus 
Chia tai latifolia), ja muita aromisia 
siemeniä, kasveja ja hedelmiä; mausteiden 
kanssa tislatun alkoholin osuuden on 
oltava vähintään 20 tilavuusprosenttia 
ouzon sisältämästä alkoholista.

b) Edellä tarkoitetun tisleen on oltava:
1) tislattu perinteisellä
panostislauslaitteistolla, jonka vetoisuus 
saa olla enintään 1 000 litraa,



PE 370.277v02-00 24/32 AD\633270FI.doc

FI

2) alkoholipitoisuudeltaan 
55–0 tilavuusprosenttia. 
c) Ouzon on oltava väritöntä, ja se saa 
sisältää sokeria enintään 50 grammaa 
litrassa.

Tarkistus 54Liite II, 29 kohta, a alakohta, 1 alakohdan johdantokappale

a) Votka on väkevä alkoholijuoma, joka on 
valmistettu maatalousperäisestä
etyylialkoholista:

a) Votka on väkevä alkoholijuoma, joka on 
valmistettu viljasta, perunasta ja/tai 
sokerijuurikasmelassista saadusta
etyylialkoholista:

Perustelu

Vodka on juoma, joka perinteisesti valmistetaan viljasta, perunasta ja/tai 
sokerijuurikasmelassista ja siksi on tärkeää, että vodka saa saman suojelun kuin muut väkevät 
alkoholijuomat, kuten rommi, viski ja niin edelleen. Raaka-aineiden valinnalla on merkitystä
aistinvaraisten (maku-) ominaisuuksien kannalta ja siksi raaka-aineet on rajoitettava viljaan, 
perunaan ja/tai sokerijuurikasmelassiin, mikä tekee tarpeettomaksi myös asettaa vodkan 
tuottajille ylimääräinen vaatimus ilmoittaa raaka-aineet etiketissä. Mikäli tämän vaatimuksen 
tarkoituksena on antaa kuluttajille tietoa väkevän alkoholijuoman valmistuksessa käytetyistä
raaka-aineista, sen on tapahduttava horisontaalisesti kaikkien väkevien alkoholijuomien 
osalta tuotemerkintöjä koskevan direktiivin mukaisesti, jossa direktiivissä jo nyt vaaditaan 
muiden elintarvikkeiden kohdalla ainesosaluettelon esittämistä.

Tarkistus 55Liite II, 29 kohta, a alakohta, 1 alakohdan 1 alakohta 

1) joka on saatu maatalouden raaka-
aineista hiivalla käyttämällä; ja

1) joka on saatu viljasta, perunasta ja/tai 
sokerijuurikasmelassista hiivalla 
käyttämällä; ja

Perustelu

Väkeviä alkoholijuomia tuottava teollisuus muodostaa edelleen tärkeän kanavan sokerille, 
erityisesti sokerireformin jälkeen. On tärkeää varmistaa, että ainoastaan sokerijuurikkaasta 
valmistettua melassia saisi käyttää, jotta ehkäistään sokeriruo'osta saadun alkoholin tuonti 
raaka-aineeksi.

Tarkistus 56Liite II, 29 kohta, a alakohta, 2 alakohta
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2) joka on tislattu ja/tai puhdistettu niin, että
käytetyistä raaka-aineista peräisin olevat 
aistinvaraisesti tunnistettavat maku- ja 
hajuaineet ovat vähentyneet valikoivasti.

2) joka on tislattu ja/tai puhdistettu 
vähintään 96,0 tilavuusprosenttiin niin, että
käytetyistä raaka-aineista peräisin olevat 
aistinvaraisesti tunnistettavat maku- ja 
hajuaineet ovat vähentyneet valikoivasti sekä
niin, että jäämien enimmäispitoisuuksien 
on oltava liitteessä I etyylialkoholille 
vahvistettujen enimmäismäärien mukaiset, 
lukuun ottamatta metanolijäämiä, joiden
pitoisuus lopputuotteessa saa kuitenkin olla 
enintään 30 grammaa hehtolitrassa 
puhdasta alkoholia.

Tarkistus 57Liite II, 29 kohta, a alakohta, 2 alakohta

Tämän jälkeen tuote voidaan tislata 
uudelleen ja/tai käsitellä tarvittavilla 
sallituilla apuaineilla (myös 
aktiivihiilikäsittely) aistinvaraisten 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi.

Tämän jälkeen tuote voidaan käsitellä
tarvittavilla sallituilla apuaineilla (myös 
aktiivihiilikäsittely) aistinvaraisten 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi.

Tarkistus 58Liite II, 29 kohta, a alakohta, 3 alakohta

Jäämien enimmäispitoisuuksien on oltava 
liitteessä I etyylialkoholille vahvistettujen 
enimmäismäärien mukaiset; 
metanolijäämien pitoisuus lopputuotteessa 
saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa 
hehtolitrassa puhdasta alkoholia.

Poistetaan.

Tarkistus 59Liite II, 29 kohta, d alakohta

d) Votkan kuvauksessa, esittelyssä ja 
pakkausmerkinnöissä on myyntinimityksen 
kanssa samaan visuaaliseen kenttään 
merkittävä maatalousperäisen 
etyylialkoholin valmistuksessa käytetty 
raaka-aine, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY 
säännösten soveltamista. Kirjainten 
enimmäiskoko on enintään puolet ja 
vähintään kolmannes myyntinimityksessä
käytettyjen merkkien koosta.

Poistetaan.

Tarkistus 60Liite II, 44 a kohta (uusi)
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44 a) 'Vruchtenjenever' tai 'Jenever met 
vruchten'
a) 'Vruchtenjenever' tai 'Jenever met 
vruchten' on likööri tai muu tislattu 
alkoholijuoma:

1) joka on valmistettu maustamalla 
"jenever" hedelmillä, kasveilla tai näiden 
osilla tai lisäämällä hedelmämehua, 
hedelmästä tai kasveista uutetun 
aromiaineen väkevöityä tislettä, tai muita 
tisleitä;
2) jota voidaan lisäksi maustaa luontaisilla 
tai luontaisen kaltaisilla aromiaineilla;
3) jota voidaan makeuttaa;

4) jolla on kyseisen hedelmän aistinvaraiset 
ominaispiirteet;
b) Alkoholipitoisuuden on oltava vähintään
20 tilavuusprosenttia.
c) Ilmaisu "vruchten" voidaan korvata 
kyseessä olevan hedelmän nimellä.

Perustelu

Vruchtenjeneverin määritelmä on syytä säilyttää (katso asetuksen (EY) N:o 1014/90 liite), kun 
otetaan huomioon, että kyseisen juoman ominaispiirteet eivät ole aivan samat kuin jeneverin. 
Vruchtenjeneveriä ei siksi voida pitää tuotteena, jonka nimen suojelu on taattu liitteeseen III 
sisältyvän jeneverin maantieteellisen merkinnän myötä.

Tarkistus 61Liite II, Luokka C, otsikko

Luokka C: Muut väkevät alkoholijuomat Poistetaan.

Tarkistus 62Liite II, Luokka C, 1 kohta

1. Kaikki väkevät alkoholijuomat, jotka 
täyttävät 1 artiklan määritelmät mutta 
jotka eivät edellytyksiä, joilla ne voitaisiin 
sisällyttää luokkaan A tai B, on kuvattava, 
esiteltävä ja merkittävä myyntinimityksellä
"väkevä alkoholijuoma".

Poistetaan.

Tarkistus 63Liite II, Luokka C, 3 kohta
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3. Slivovicea tuotetaan Tšekissä; se 
valmistetaan lisäämällä luumutisleeseen on 
ennen lopullista tislausta enintään 
30 tilavuusprosenttia maatalousperäistä
etyylialkoholia. Tätä tuotetta on kuvattava 
ilmaisulla "väkevä alkoholijuoma", ja sen 
etupuolen etiketissä voidaan myös käyttää
nimitystä Slivovice samassa visuaalisessa 
kentässä. Jos kyseistä tšekkiläistä Slivoviceä
pidetään kaupan yhteisössä, sen 
alkoholikoostumus on ilmoitettava 
pakkausmerkinnöissä. Tällä säännöksellä ei 
rajoiteta nimityksen Slivovice käyttämistä
hedelmäviinoissa luokkaa A koskevan osion 
9 kohdan mukaisesti.

3. Slivovicea tuotetaan Tšekissä; se 
valmistetaan lisäämällä luumutisleeseen on 
ennen lopullista tislausta enintään 
30 tilavuusprosenttia maatalousperäistä
etyylialkoholia. Tätä tuotetta on kuvattava 
ilmaisulla "väkevä alkoholijuoma", ja sen 
etupuolen etiketissä voidaan myös käyttää
nimitystä Slivovice samassa visuaalisessa 
kentässä. Jos kyseistä tšekkiläistä Slivoviceä
pidetään kaupan yhteisössä, sen 
alkoholikoostumus on ilmoitettava 
pakkausmerkinnöissä. Tällä säännöksellä ei 
rajoiteta nimityksen Slivovice käyttämistä
hedelmäviinoissa 9 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 64Liite III, 1 alaotsikko

A. Tislatut väkevät alkoholijuomat Poistetaan.

Tarkistus 65Liite III, 3 kohta, 2 sarake, 2 rivi, alaviite 16 a (uusi)

Korn / Kornbrand Korn / Kornbrand (16 a)

16 a) Korn ja Kornbrand ovat viljasta 
tislattuja väkeviä alkoholijuomia, joita on 
perinteisesti valmistettu Saksassa sekä
yhteisön sellaisella alueella, jossa saksa on 
virallinen kieli, ilman lisäaineita
– joko yksinomaan tislaamalla sellaista 
käynyttä mäskiä, joka on valmistettu 
kokonaisista vehnän, ohran, kauran, 
rukiin tai tattarin jyvistä niin, että kaikki 
osa-ainekset ovat mukana, tai
– uudelleen tislaamalla tislettä, joka on 
valmistettu ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti.
Kornin alkoholipitoisuuden on oltava 
vähintään 32 tilavuusprosenttia.
Kornbrandin alkoholipitoisuuden on oltava 
vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.

Perustelu

Komission ehdotuksen johdanto-osan 2 kappaleen mukaan perinteiset valmistusmenetelmät 
on edelleen otettava huomioon. Saksassa perinteisesti valmistetun Kornin alkoholipitoisuus 
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on asetuksen (ETY) N:o 1576/89 mukaan 32 tilavuusprosenttia.

Tarkistus 66Liite III, 5 kohta 5, 3 sarake, 1 rivi

Espanja

Tarkistus 67Liite III, 6 kohta, 2 ja 3 sarake, 34 a ja 35 a rivi (uusi)

Südtiroler Grappa / Grappa 
dell'Alto Adige

...

Τσικουδιά/Tsikoudia Kreikka
Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of 
Crete

...

Τσίπουρο/Tsipouro Kreikka

Tarkistus 68Liite III, 2 alaotsikko

B. Väkevät erityisalkoholijuomat Poistetaan.

Tarkistus 69Liite III, 23 kohta, 2 ja 3 sarake, 7 rivi, 17 a alaviite (uusi)

Ouzo / Oύζο Ouzo / Oύζο (17 a)

17 a. Ouzo on väkevä aniksella maustettu 
alkoholijuoma, jota valmistetaan 
ainoastaan Kreikassa ja Kyproksessa.
Se valmistetaan yhdistämällä alkoholeja, 
jotka on maustettu maseroimalla tai 
tislaamalla alkoholin kanssa aniksen ja 
mahdollisesti saksankuminan siemeniä, 
mastiksipistaasia, jota saadaan 
Hios-saarelta peräisin olevasta 
mastiksipistaasipuusta (Pistacia lentiscus 
Chia tai latifolia), ja muita aromisia 
siemeniä, kasveja ja hedelmiä.

Alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 
37,5 tilavuusprosenttia.

Tarkistus 70Liite III, 23 kohta, 2 ja 3 sarake, 7 a ja 7 b rivi (uusi)

(...)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene ...

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo of Plomari ...
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Tarkistus 71Liite III, 31 kohta, 2 ja 3 sarake, 31 a–31 d rivi (uusi)

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios ...

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos ...

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας/ Koum Kouat 
of Corfu

...

Τεντούρα / Tentoura ...
Tarkistus 72Liite III, 3 alaotsikko

Muut väkevät alkoholijuomat Poistetaan.
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