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PERUSTELUT

Komission ehdotuksella yhdistetään kaksi nykyistä asetusta ja selkeytetään tislattujen 
alkoholijuomien määritelmää ja esittelyä. Näin nykyinen lainsäädäntö mukautetaan uusiin 
teknisiin ja Maailman kauppajärjestön vaatimuksiin. Sillä parannetaan kuluttajansuojaa, 
estetään vilpilliset käytänteet ja turvataan markkinoiden avoimuus.

Neljässä luvussa annetaan keskeiset säännökset, myös väkevän alkoholijuoman tyypin osalta. 
Liitteissä käsitellään teknisiä määritelmiä.

Ehdotuksessa otetaan käyttöön kolme väkevien alkoholijuomien luokkaa. Luokkaan A 
kuuluvat puhtaat "tislatut väkevät alkoholijuomat". Luokassa B ovat "väkevät 
erityisalkoholijuomat", jotka voivat sisältää maatalousperäistä etyylialkoholia. Luokassa C 
ovat muut "muut väkevät alkoholijuomat", jotka sisältävät maatalousperäistä etyylialkoholia 
ja aromiaineita.

Sidosryhmät ovat huolissaan siitä, että nämä luokat muodostavat jonkinlaisen hierarkian ja 
aiheuttavat sekaannusta, sillä alkoholijuoma saattaa kuulua useampaan kuin yhteen luokkaan.

Alkoholijuomien tuotannossa sovellettuja perinteisiä menetelmiä suojataan maantieteellisillä 
merkinnöillä, jotka perustuvat tekniseen asiakirjaan. Tekninen asiakirja on toimitettava 
komissiolle. Teknisen asiakirjan toimittamisen pitäisi kuitenkin olla jäsenvaltioiden vastuulla.

Ehdotuksessa säilytetään EU:n nykyinen votkan määritelmä, jonka mukaan votkaa voidaan 
valmistaa maatalousperäisestä etyylialkoholista. Useat jäsenvaltiot väittävät, että tämä 
vaarantaa niiden perinteiset tuotantomenetelmät. Niiden mielestä votkaksi saisi nimittää vain 
perunasta ja viljasta tuotettua alkoholijuomaa.

Perinteitä pitää kunnioittaa. Mutta siitä, mikä on votkan perinteistä tuotantoa, käydään laajalti 
keskustelua. Jos rajoittava määritelmä hyväksytään, seurauksena on väistämättä oikeudellisia 
vaatimuksia maista, joissa votkantuotannossa käytetään muita raaka-aineita. Ehdotuksessa 
vaaditaan merkitsemään pulloon votkan raaka-aineet. Votkille annetaan myös maantieteellisiä 
nimityksiä, esimerkiksi ruotsalainen votka.

Komissio pyrkii lisäämään joustavuutta siirtämällä liitteiden tarkistamismenettelyn 
hallintokomitean vastuulle nykyisen yhteispäätösmenettelyn sijasta.

Aitouden ilmaisimista (AI) on myös päästävä sopimukseen. Ne ovat jäljitysaineita, jotka 
voidaan havaita kemiallisessa analyysissä. Niiden avulla voidaan tunnistaa aidot tuotteet, ja 
niillä on tärkeä rooli väärennettyjen tuotteiden torjunnassa.
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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Väkevien alkoholijuomien alaa on 
onnistuneesti säännelty tislattujen 
alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja 
esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 
29 toukokuuta 1989 annetulla neuvoston 
asetuksella (ETY) N:o 1576/89 ja tislattujen 
alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja 
esittelyä koskevista yksityiskohtaisista 
täytäntöönpanosäännöistä 24 päivänä 
huhtikuuta 1990 annetulla komission 
asetuksella (ETY) N:o 1014/90. Eräiden 
väkevien alkoholijuomien määritelmiin, 
kuvaukseen, esittelyyn ja merkintöihin 
sovellettavia sääntöjä on kuitenkin 
viimeaikaisten kokemusten perusteella 
tarpeen selkeyttää. Sen vuoksi asetus (ETY) 
N:o 1576/89 olisi kumottava ja korvattava 
uudella asetuksella.

(1) Väkevien alkoholijuomien alaa on 
onnistuneesti säännelty tislattujen 
alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja 
esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 
29 toukokuuta 1989 annetulla neuvoston 
asetuksella (ETY) N:o 1576/89 ja tislattujen 
alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja 
esittelyä koskevista yksityiskohtaisista 
täytäntöönpanosäännöistä 24 päivänä 
huhtikuuta 1990 annetulla komission 
asetuksella (ETY) N:o 1014/90. Eräiden 
väkevien alkoholijuomien määritelmiin, 
kuvaukseen, esittelyyn, merkintöihin ja 
suojaan sovellettavia sääntöjä on kuitenkin 
viimeaikaisten kokemusten perusteella 
tarpeen selkeyttää. Sen vuoksi neuvoston 
asetus (ETY) N:o 1576/89 ja komission 
asetus (ETY) N:o 1014/90 olisi kumottava 
ja korvattava uudella asetuksella.

Perustelu

Muutettujen asetusten 1576/89 ja 1014/90 säännökset pitäisi sisällyttää ehdotettuun uuteen 
asetukseen. Kaikenlaisten epäselvyyksien poistamiseksi nämä molemmat asetukset olisi siksi 
kumottava uuden lainsäädännön tullessa voimaan.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Väkevien alkoholijuomien ala on tärkeä 
sekä yhteisön kuluttajien että tuottajien 
kannalta. Alalla sovellettavilla toimenpiteillä 

(2) Väkevien alkoholijuomien ala on tärkeä 
sekä yhteisön kuluttajien että tuottajien 
kannalta. Alalla sovellettavilla toimenpiteillä 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



AD\634649FI.doc 5/51 PE 376.566v02-00

FI

olisi pyrittävä parantamaan kuluttajansuojaa, 
estämään vilpilliset käytänteet ja edistämään 
markkinoiden avoimuutta ja tervettä 
kilpailua. Näin toimenpiteillä suojataan 
yhteisön väkevien alkoholijuomien maine, 
jonka ne ovat saavuttaneet yhteisön ja 
maailmanmarkkinoilla, sillä väkevien 
alkoholijuomien tuotannossa sovelletut 
perinteiset käytänteet ja lisääntynyt 
kuluttajansuojan ja tiedotuksen tarve otetaan 
huomioon. Huomioon olisi otettava myös 
tekniset innovaatiot silloin kun niillä 
voidaan parantaa tuotteiden laatua.

olisi pyrittävä parantamaan kuluttajansuojaa, 
estämään vilpilliset käytänteet ja edistämään 
markkinoiden avoimuutta ja tervettä 
kilpailua. Näin toimenpiteillä suojataan 
yhteisön väkevien alkoholijuomien maine, 
jonka ne ovat saavuttaneet yhteisön ja 
maailmanmarkkinoilla, sillä väkevien 
alkoholijuomien tuotannossa sovelletut 
perinteiset käytänteet ja lisääntynyt 
kuluttajansuojan ja tiedotuksen tarve otetaan 
huomioon. Määritelmissä olisi otettava 
huomioon myös tekniset innovaatiot silloin 
kun niillä voidaan parantaa tuotteiden laatua 
vaikuttamatta kyseisen väkevän 
alkoholijuoman perinteiseen luonteeseen.

Perustelu

Jos ala itse antaa tukensa, on asianmukaista säätää tuotantomenetelmiä koskevista 
muutoksista teknisten innovaatioiden huomioon ottamiseksi, mutta tällöin on olennaista, että 
innovaatio ei saa heikentää perinteikkyyttä, johon väkevän alkoholijuoman laatu ja maine 
perustuvat. Siksi on tärkeää varmistaa, että innovaatioista sovitaan ja ne hyväksytään 
kyseiseen määritelmään tehtävinä muutoksina erityisesti, jos ne saattavat vaikuttaa 
alkoholijuoman perinteiseen laatuun.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 3 kappale

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

Poistetaan.

Perustelu

Luokittelu ei ole looginen eikä avoin. Lisäksi se ohjaa eräät tuotteet vääriin ryhmiin ja johtaa 
kuluttajia harhaan, poiketen tällä tavalla näiden tuotteiden laatua koskevasta nykyisestä 
käytännöstä. Se antaa myös virheellisesti ymmärtää, että tuotteilla on laatuhierarkia.

Tarkistus 4
1 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

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

Perustelu

Täsmennetään, että 80 tilavuusprosentin alkoholipitoisuusrajaa sovelletaan väkeviin 
alkoholijuomiin niiden myyntiajankohtana. Lisäksi varmistetaan, että liitteessä II tarkoitettuja 
väkijuomia, joiden enimmäisprosentti on yli 80 tilavuusprosenttia, voidaan tuottaa edelleen 
samalla kun säädetään advocaatista (luokka 41), jonka vähimmäisvahvuus on alle 
15 prosenttia.

Tarkistus 5
1 artiklan 1 kohdan d alakohdan i alakohdan 2 luetelmakohta

– maseroimalla kasviperäisiä aineita, ja/tai – maseroimalla tai käsittelemällä
kasviperäisiä aineita vastaavilla 
menettelyillä maatalousperäisessä 
etyylialkoholissa ja/tai maatalousperäisessä 
tisleessä, ja/tai

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään tekstiä ja yksilöidään maseroinnissa käytettävä neste.

Tarkistus 6
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

Edellä c alakohdassa säädetty alkoholin 
vähimmäispitoisuus ei vaikuta liitteessä II 
olevaan 41 luokkaan kuuluvan tuotteen 
määritelmään.

Perustelu

Täsmennetään, että 80 tilavuusprosentin alkoholipitoisuusrajaa sovelletaan väkeviin 
alkoholijuomiin niiden myyntiajankohtana. Lisäksi varmistetaan, että liitteessä II tarkoitettuja 
väkijuomia, joiden enimmäisprosentti on yli 80 tilavuusprosenttia, voidaan tuottaa edelleen 
samalla kun säädetään advocaatista (luokka 41), jonka vähimmäisvahvuus on alle 
15 prosenttia.

Tarkistus 7
3 artikla

3 artikla Poistetaan.
Väkevät alkoholijuomat luokitellaan 



AD\634649FI.doc 7/51 PE 376.566v02-00

FI

seuraavasti:
a)"tislattuja väkeviä alkoholijuomia" ovat 
liitteessä II olevaan luokkaan A kuuluvat 
tuotteet;
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 avoin. Lisäksi se ohjaa eräät tuotteet vääriin ryhmiin ja johtaa 
kuluttajia harhaan, poiketen tällä tavalla näiden tuotteiden laatua koskevasta nykyisestä 
käytännöstä. Se antaa myös virheellisesti ymmärtää, että tuotteilla on laatuhierarkia.

Tarkistus 8
4 artikla

1. Rajoittamatta liitteessä II olevaan 
luokkaan A kuuluville tuotteille 
vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista "tislatun väkevän 
alkoholijuoman" on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

1. Rajoittamatta liitteeseen II kuuluville 
tuotteille vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’tislattu väkevä 
alkoholijuoma’ voi:

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

a) olla pyöristettyä liitteessä I olevien 
teknisten määritelmien ja vaatimusten sekä 
jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti;

b) se ei saa sisältää maatalousperäistä 
etyylialkoholia eikä (maatalousperäistä) 
tislettä;

(b) olla makeutettu tuotteen 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi 
tämän asetuksen liitteessä I olevien 
teknisten määritelmien ja vaatimusten 
mukaisesti; Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 94/35/EY 
määriteltyjä makeutusaineita voidaan 
kuitenkin käyttää ainoastaan sellaisten 
väkevien alkoholijuomien tuotantoon, jotka 
eivät sovi yhteenkään liitteessä II 
annetuista teknisistä määritelmistä;

c) se ei saa sisältää muita aromiaineita 
kuin direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 
2 kohdan b alakohdan i alakohdassa 
määriteltyjä luontaisia aromiaineita ja 

c) olla maustettu tämän asetuksen liitteessä 
I olevien teknisten määritelmien ja 
vaatimusten mukaisesti;
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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.

d) sisältää maatalousperäistä 
etyylialkoholia tai (maatalousperäistä) 
tislettä;

d a) olla värjätty tämän asetuksen liitteessä 
I olevien teknisten määritelmien ja 
vaatimusten mukaisesti.

2. Rajoittamatta liitteessä II olevaan 
luokkaan B kuuluville tuotteille 
vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista "väkevä 
erityisalkoholijuoma" voi:

2. Edellä 1 kohdassa yksilöityjä käytänteitä 
voidaan soveltaa kaikkiin väkeviin 
alkoholijuomiin sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta liitteessä II olevien 
määräysten soveltamista.

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:

3. Edellä 1 kohdassa yksilöidyissä 
käytänteissä on noudatettava väkijuomien 
tuotannossa perinteisesti sovellettuja 
menetelmiä.

a) olla valmistettu jostakin EY:n 
perustamissopimuksen liitteessä I 
luetellusta maataloustuotteesta ja/tai 
ihmisravinnoksi tarkoitetusta 
elintarvikkeesta;
b) sisältää maatalousperäistä 
etyylialkoholia tai (maatalousperäistä) 
tislettä;
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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.

Perustelu

Luokittelu ei ole looginen eikä avoin. Eräät tuotteet osoitetaan väärin perustein tiettyyn 
luokkaan, mikä saattaa johtaa kuluttajia harhaan. Se antaa myös virheellisesti ymmärtää, että 
tuotteilla on laatuhierarkia. Tarkistuksella otettaisiin käyttöön väkijuomien tuotantoa 
koskevat yleiset säännökset luokista riippumatta.

Tarkistus 9
7 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. Jotta väkevää alkoholijuomaa voitaisiin 
markkinoida ihmisravinnoksi tämän 
asetuksen liitteen II mukaisilla 
nimityksillä, sen on vastattava oman 
luokkansa määritelmää ja vaatimuksia. 
Väkevästä alkoholijuomasta, joka ei ole 
liitteessä II määritellylle tuotteelle 
vahvistetun eritelmän mukainen, ei saa 
käyttää asianomaiselle tuotteelle kyseisessä 
kohdassa vahvistettua nimitystä. Niistä on 
käytettävä nimitystä väkevä alkoholijuoma 
tai tislattu väkevä alkoholijuoma. Kyseistä 
myyntinimitystä ei saa täydentää eikä 
muuttaa eikä siihen saa lisätä mitään.

Perustelu

Koska kolmiosainen luokittelu pitäisi poistaa, ei ole tarkoituksenmukaista puhua luokkiin 
liittyvistä myyntinimityksistä, vaan pikemminkin säilyttää nykyinen tilanne.

Tarkistus 10
7 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 

Poistetaan.
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ei saa täydentää eikä muuttaa eikä siihen 
saa lisätä mitään.

Perustelu

Nämä säännökset on katettu tarkistetun 7 artiklan 1 kohdassa, joka koskee myyntinimityksiä 
tilanteessa, jossa kolmea luokkaa ei ole.

Tarkistus 11
7 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.

3. Jos väkevä alkoholijuoma täyttää 
useamman kuin yhden liitteessä II olevan 
väkevien alkoholijuomien luokan 
edellytykset, sitä voidaan myydä yhdellä tai 
useammalla kyseisten väkevien 
alkoholijuomien luokkia koskevalla nimellä.

Perustelu

"Väkeville alkoholijuomille vahvistettu" -ilmaus aiheuttaa tässä sekaannusta.

Tarkistus 12
7 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 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 ja 8 artiklan 1 kohdan 
soveltamista.

Perustelu

Sekä 7 artiklan 8 kohta (joka koskee geneeristen nimien käyttämistä ainesosien luettelossa) 
että 8 artiklan 1 kohta (joka koskee viittauksia tiettyihin väkeviin alkoholijuomiin 
moniosaisissa nimissä tai elintarvikkeiden esillepanossa) muodostavat poikkeuksen 
yleissäännöstä, jonka mukaan tietyn alkoholijuoman nimeä voidaan käyttää vain 
asianmukaisen määritelmän täyttävän alkoholijuoman yhteydessä. 7 artiklan 4 kohdan 
sanamuotoa on muutettava sen takaamiseksi, että se ei ole ristiriidassa näiden jäljempänä 
seuraavien säännösten kanssa eikä heikennä niitä.
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Tarkistus 13
7 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Liitteessä III lueteltuja
maantieteellisiä merkintöjä voidaan 
täydentää ainoastaan 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun teknisen asiakirjan 
sisältämän tiedon mukaisesti.

Perustelu

On tärkeää, että kaikki maantieteellisten merkintöjen täydentämiseksi käytettävät ilmaukset 
sisällytetään kaikilta maantieteellisiltä merkinnöiltä edellytettävään tekniseen asiakirjaan. 
Näin varmistetaan maantieteellisten merkintöjen suojaaminen.

Tarkistus 14
7 artiklan 5 b kohta (uusi)

5 b. Liitteessä II lueteltujen väkevien 
alkoholijuomien nimiä voidaan täydentää 
muilla kuin liitteessä III luetelluilla
maantieteellisillä merkinnöillä, jos ne eivät 
johda kuluttajia 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 15
7 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.
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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 16
8 artiklan 1 kohta

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. Liitteessä II olevaan luokkaan A tai B 
kuuluvia nimityksiä tai viittauksia niihin ja 
liitteeseen III sisältyviä maantieteellisiä 
merkintöjä on kiellettyä käyttää yhdistetyssä 
ilmaisussa elintarvikkeiden esillepanossa, 
jollei alkoholi ole yksinomaan peräisin 
mainitusta väkevästä alkoholijuomasta. 
Yhdistetyt ilmaukset on esitettävä 
myyntinimikkeen ohella.

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään ehdotettua kieltoa määriteltyjen ilmausten tai niitä koskevien 
viittausten käyttämisestä tiettyjen väkevien alkoholijuomien yhteydessä yhdistetyssä 
ilmaisussa (esim. Brandy Cream), ellei kyseinen alkoholijuoma ole ainoa alkoholipitoinen 
ainesosa. Samalla pidetään voimassa asetuksessa 1576/89, esitetty vaatimus, että yhdistettyjä 
ilmauksia voidaan käyttää ainoastaan pakollisen myyntinimikkeen ohella.

Tarkistus 17
8 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Väkevien alkoholijuomien ollessa kyseessä
tällaiset yhdistetyt ilmaukset sallitaan vain 
liköörien kuvauksessa, esittelyssä ja 
merkinnöissä ja ne on esitettävä 
myyntinimikkeen ohella.

Perustelu

Tämänhetkinen lainsäädäntö (asetukset 1576/89 ja 1014/90 vahvistettuina Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen vuonna 1998 antamalla tuomiolla asiassa C-136/96) mahdollistaa 
tiettyyn väkevän alkoholijuoman nimeen viittaavat moniosaiset nimet vain (i) liköörien 
tapauksessa (esim. "Whisky Cream") ja (ii) myyntinimikkeen ohella. On tärkeää säilyttää 
tämä säännös sen takaamiseksi, että kuluttajia ja tuottajia suojellaan jatkossakin 
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harhaanjohtavilta merkinnöiltä esimerkiksi tapauksissa, joissa väkevä alkoholijuoma sisältää 
viskiä, joka on laimennettu viskin sisältämää alkoholin vähimmäismäärää laimeammaksi ja 
juomaa myydään esimerkiksi nimellä "whisky spirits" tai "whisky water".

Tarkistus 18
8 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
yhdistettyjen ilmausten käyttö ei ole 
sallittua, jos liitteessä II olevaan luokkaan 
A tai B kuuluvia tai liitteessä III lueteltuja
väkeviä alkoholijuomia on laimennettu 
vedellä siten, että tuotteen alkoholipitoisuus 
on vähäisempi kuin kyseisen väkevän 
alkoholijuoman vähimmäispitoisuus.

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, jotta määriteltyjen ilmausten käyttöä sekä tuottajien ja kuluttajien 
suojaamista harhaanjohtavilta merkinnöiltä koskevat pääperiaatteet voidaan turvata (esim. 
varmistamalla, että vähimmäispitoisuuden alle laimennetusta väkevästä alkoholijuomasta ei 
voida käyttää vaikkapa Rum Water-, Brandy Water- tai Whisky Water ilmausta). 

Tarkistus 19
9 artiklan 1 kohta

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 jotakin seuraavista väkevistä 
alkoholijuomista:

– rommi,
– whisky ja whiskey,

– viljasta tislattu väkevä 
alkoholijuoma/viljaviina,

– viinistä tislattu väkevä alkoholijuoma ja 
brandy,

– rypäleiden puristusjäännöksestä tislattu 
väkevä alkoholijuoma,

– rusinasta tislattu väkevä alkoholijuoma,
– muu kuin tässä kohdassa väkeväksi 

alkoholijuomaksi määritelty 
maseroimalla ja tislaamalla valmistettu 
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hedelmäviina (jota edeltää hedelmän 
nimi),

– omena- tai päärynäsiideristä tislattu 
väkevä alkoholijuoma, siideribrandy 
(komission asetuksen (ETY) N:o 
1014/90 7 artiklan c alakohta)

sekoitetaan sekoitetaan
a) yhteen tai useampaan väkevään 
alkoholijuomaan; ja/tai

a) yhteen tai useampaan väkevään 
alkoholijuomaan; ja/tai

b) yhteen tai useampaan 
(maatalousperäiseen) tisleeseen; ja/tai

b) yhteen tai useampaan 
(maatalousperäiseen) tisleeseen; ja/tai

c) maatalousperäiseen etyylialkoholiin. c) maatalousperäiseen etyylialkoholiin.

Kyseistä myyntinimitystä ei saa täydentää 
eikä muuttaa eikä siihen saa lisätä mitään.

Kyseistä myyntinimitystä ei saa täydentää 
eikä muuttaa eikä sitä saa korvata.

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto on seurausta kolmiosaisen luokittelun poistamisesta kokonaan ja sillä 
säilytetään nykyinen tilanne.

Tässä ehdotetaan myös sanan "lisääminen" vaihtamista sanaan "korvaaminen", sillä sitä 
komissio taisi tarkoittaa.

Tarkistus 20
9 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.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta siinä 
tarkoitettujen juomasekoitusten kuvauksiin, 
esittelyihin eikä merkintöihin, jos ne 
täyttävät jonkin liitteessä II olevan
määritelmän.

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto on seurausta väkevien alkoholijuomien kolmiosaisen luokittelun 
poistamisesta.

Tarkistus 21
9 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
sekoituksen tuloksena olevien tuotteiden 
kuvauksessa, esittelyssä ja merkinnöissä saa 

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
sekoituksen tuloksena olevien tuotteiden 
kuvauksessa, esittelyssä ja merkinnöissä saa 
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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.

käyttää yhtä tai useampaa 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, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2000/13/EY soveltamista.

Perustelu

Sanamuoto on hämärä, koska siinä käytetään jotain-ilmaisua, vaikka pyrkimyksenä on 
selvästi ollut, että jos tällainen viittaus tehdään, se on esitettävä kaikkien muiden 
alkoholiainesosien ohella, jolloin kyseeseen voi tulla useampi väkevä alkoholijuoma.

Tarkistus 22
10 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 23
10 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
tuote on täytynyt vanhentaa
veroviranomaisen tai muun yhtä luotettavan 
elimen valvonnassa.
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Perustelu

Uuden asetusehdotuksen sanamuoto on mahdollisesti epäselvä verrattuna asetukseen 1576/89 
7 artiklan 2 kohdan d alakohtaan, jossa esitetään selvästi, että "Kypsytysaika voidaan... 
ilmoittaa ainoastaan, jos se viittaa nuorimpaan alkoholin ainesosaan ja jos tuote on 
vanhennettu veroviranomaisten tai muiden yhtä luotettavien tarkastajien valvonnassa". Tämä 
epäselvyys on poistettava.

Tarkistus 24
14 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) suoralta tai välilliseltä kaupalliselta 
käytöltä tuotteissa, joita rekisteröinti ei 
koske, siinä määrin kuin tuotteet ovat 
verrattavissa asianomaisella 
maantieteellisellä nimityksellä 
rekisteröityihin tuotteisiin tai siinä määrin 
kuin nimityksen käytöllä voi hyötyä 
suojatun nimityksen maineesta;

a) maantieteellisen merkinnän suoralta tai 
välilliseltä kaupalliselta käytöltä väkevissä 
alkoholijuomissa, joita rekisteröinti ja 
asianomaiset kansalliset säännökset eivät
koske, tai missä tahansa muissa tuotteissa 
siinä määrin kuin nimityksen käytöllä voi 
hyötyä suojatun nimityksen maineesta;

Perustelu

Ehdotettu 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuoto jättää epäselvyyttä liittyen siihen, 
missä määrin harjoitetaan suojelua sellaisia tuotteita vastaan, jotka eivät täytä vaatimuksia. 
On tärkeää varmistaa, että (i) "verrattavissa olevat tuotteet" kattavat kaikki väkevät 
alkoholijuomat (eivätkä, kuten voitaisiin päätellä, vain samantyyppisiä väkeviä 
alkoholijuomia kuin kyseisen maantieteellisen merkinnän tapauksessa), ja (ii) viittauksessa 
"rekisteröintiin" otetaan huomioon kaikki 15 artiklan 2 kohdassa luetteloidut tekniset 
vaatimukset mukaan lukien maantieteellisiä merkintöjä käyttäviä tuotteita koskevat 
kansalliset säännökset. Näin voidaan taata jälkimmäisten toteuttaminen EU:n kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 25
14 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Maantieteellistä merkintää käyttäen 
myytävien väkevien alkoholijuomien on 
vastattava kaikkia valmistusta, merkintöjä 
ja esittelyä koskevia säännöksiä 
kansallisessa lainsäädännössä, joka liittyy 
maantieteelliseen merkintään niiden 
alkuperämaassa tai -maissa.
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Perustelu

Ehdotettu tarkistus 14 artiklan 1 kohdan a alakohtaan selventää tilannetta liittyen suojeluun, 
jolla vastustetaan maantieteellisen merkinnän väärinkäyttöä tuotteessa, joka ei täytä 
vaatimuksia. Säännösten tulisi kuitenkin vaatia uudessa 2 kohdassa, että väkevät 
alkoholijuomat, joilla on maantieteellinen merkintä, kuten "Cognac", "Brandy de Jerez" jne., 
noudattavat kaikkia valmistusta, merkintöjä ja esittelyä koskevia säännöksiä seuraten teknisiä 
tietoja, joiden perusteella tuotteille on rekisteröity EU:ssa maantieteellinen merkintä 
(ehdotuksen 15 artiklan mukaisesti).

Tarkistus 26
14 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Liitteessä III tarkoitetulla
maantieteellisellä merkinnällä varustettujen 
väkevien alkoholijuomien on täytettävä 
kaikki 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
tekniseen asiakirjaan sisältyvät valmistusta, 
merkintöjä, esittelyä ja muita eritelmiä 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettujen alkoholijuomien myyni olisi sallittava 
ainoastaan siinä tapauksessa, että niissä noudatetaan teknisen asiakirjan sisältöä. Näin 
varmistetaan, että merkintöjä, valmistusta ja esittelyä koskevia määräyksiä noudatetaan 
yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa.

Tarkistus 27
15 artiklan 1 kohta

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. Hakemukset maantieteellisen merkinnän 
lisäämiseksi liitteeseen III on jätettävä 
komissiolle jollakin yhteisön virallisista 
kielistä tai siten, että sen liitteenä on käännös 
jollekin yhteisön viralliselle kielelle. 
Hakemusten on oltava jäsenvaltion 
asianmukaisesti perustelemia ja niissä on 
oltava tekninen asiakirja, jossa vahvistetaan 
tuote-eritelmä, jonka mukainen 
asianomaisen väkevän alkoholijuoman on 
oltava. Jäljempänä 2 kohdassa 
tarkoitetussa teknisessä asiakirjassa olevan 
tuote-eritelmän pääkohdat julkaistaan 
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Euroopan unionin virallisen lehden C-
sarjassa.
Väkevän alkoholijuoman 
alkuperäjäsenvaltio jättää yhteisössä 
käytettäviä maantieteellisiä merkintöjä 
koskevan hakemuksen.

Luonnolliset tai oikeushenkilöt, joilla on 
oikeutettu etu, voivat kolmen kuukauden 
kuluessa kyseisestä julkaisemisesta vastustaa 
maantieteellisen merkinnän sisällyttämistä 
liitteeseen III sillä perusteella, että tässä 
asetuksessa säädetyt edellytykset eivät täyty.
Vastaväitteen on oltava asianmukaisesti 
perusteltu.

Luonnolliset tai oikeushenkilöt, joilla on 
oikeutettu etu, voivat kolmen kuukauden 
kuluessa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetusta julkaisemisesta vastustaa 
maantieteellisen merkinnän sisällyttämistä 
liitteeseen III sillä perusteella, että tässä 
asetuksessa säädetyt edellytykset eivät täyty. 
Vastaväitteen on oltava asianmukaisesti 
perusteltu.

Perustelu

Uudella tekstillä tehdään selväksi, että alkuperäjäsenvaltion tulee tukea maantieteellisiä 
merkintöjä koskevia hakemuksia ja jättää ne itse. Vastaavaa lähestymistapaa sovelletaan 
myös viinejä koskevista maantieteellisistä merkinnöistä annetuissa määräyksissä.

Tarkistus 28
15 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, kemialliset,
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 29
15 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) yhteisön säännöksissä ja/tai kansallisissa 
säännöksissä mahdollisesti asetetut 

f) yhteisön säännöksissä mahdollisesti 
asetetut vaatimukset ja/tai toimivaltaisen 
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vaatimukset; kansallisen viranomaisen tai 
alueviranomaisen mahdollisesti asettamat 
vaatimukset;

Perustelu

Tarkistuksella huolehditaan asiasta annettujen kansallisten määräysten asianmukaisesta 
tunnustamisesta. Jäsenvaltioiden sallitaan asetuksen 1576/89 10 artiklan 2 kohdassa 
säilyttävän omat todistusvoimaisuuden tarkastamista koskevat järjestelmänsä 
maantieteellisillä merkinnöillä varustettujen väkijuomien viennin yhteydessä. Säännös on 
syytä säilyttää, koska kansalliset todentamisjärjestelmät ovat osoittaneet ansionsa vilpillisten 
käytänteiden ja väärennösten torjunnassa.

Tarkistus 30
15 artiklan 2 kohdan g alakohta

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

Perustelu

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 31
15 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Jäsenvaltiot voivat lisäksi edellyttää, että 
niiden alueella tuotettuja liitteessä III 
lueteltujen väkevien alkoholijuomien 
viennissä on käytettävä 
todistusvoimaisuuden tarkastamisen 
mahdollistavia asiakirjoja.

Tarkistus 32
19 artiklan 1 kohta

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

1. Komissiota avustaa väkevien 
alkoholijuomien sääntelykomitea, 
jäljempänä "komitea".
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Perustelu

Tällä hetkellä väkeviä alkoholijuomia koskevassa lainsäädännössä ei ole samanlaisia 
markkinamekanismeja kuin muiden alojen yhteisön markkinoilla. Sääntelykomitea 
vaikuttaisikin ehdotusta asianmukaisemmalta nimitykseltä. Komiteamenettelyn mukaan 
sääntelykomiteassa vähemmistö voi estää päätöksen, mikä lisää jäsenvaltioiden valtaa.

Tarkistus 33
22 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) helpottamaan siirtymistä asetuksessa 
(ETY) N:o 1576/89 säädettyjen sääntöjen 
soveltamisesta tässä asetuksessa säädettyjen 
sääntöjen soveltamiseen;

a) helpottamaan siirtymistä neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 1576/89 ja 
komission asetuksessa (ETY) N:o 1014/90 
säädettyjen sääntöjen soveltamisesta tässä 
asetuksessa säädettyjen sääntöjen 
soveltamiseen;

Perustelu

Koska uusi asetus kumoaa ja korvaa asetusten 1576/89 ja 1014/90 säännökset, molemmat 
tulisi mainita tässä artiklassa.

Tarkistus 34
23 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1576/89. Kumotaan neuvoston asetus (ETY) N:o 
1576/89 ja komission asetus (ETY) N:o 
1014/90.

Perustelu

Muutettujen asetusten 1576/89 ja 1014/90 säännökset olisi sisällytettävä ehdotettuun uuteen 
asetukseen. Kaikenlaisten epäselvyyksien poistamiseksi nämä molemmat asetukset olisi siksi 
kumottava uuden lainsäädännön tullessa voimaan.

Tarkistus 35
Liite I, 1 kohta

1) Makeuttaminen 1. Maatalousperäinen etyylialkoholi
Makeuttaminen tarkoittaa yhden tai 
useamman seuraavan tuotteen käyttöä 
väkevän alkoholijuoman valmistuksessa:

Maatalousperäisellä etyylialkoholilla on 
seuraavat ominaisuudet:

a) puolivalkoinen sokeri, valkoinen sokeri, a) aistinvaraiset ominaisuudet: ei muuta 
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puhdistettu valkoinen sokeri, dekstroosi, 
fruktoosi, glukoosisiirappi, nestemäinen 
sokeri, nestemäinen inverttisokeri ja 
inverttisokerisiirappi sellaisina kuin ne 
määritellään neuvoston direktiivissä 
2001/111/EY;

havaittavaa makua kuin raaka-aineesta 
peräisin oleva;

b) puhdistettu tiivistetty rypäleen 
puristemehu, tiivistetty rypäleen 
puristemehu, tuore rypäleen puristemehu;

b) vähimmäisalkoholipitoisuus 
tilavuusprosentteina: 96,0 til-%;

c) poltettu sokeri, joka valmistetaan 
sakkaroosista pelkästään kuumentamalla 
sitä valvotuissa olosuhteissa ilman 
emäksiä, mineraalihappoja tai muita 
kemiallisia lisäaineita;

c) jäämäpitoisuudet enintään:

d) hunaja, sellaisena kuin se määritellään 
neuvoston direktiivissä 2001/110/ETY;

i) kokonaishappopitoisuus etikkahappona 
ilmaistuna grammoina happoa 
hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin 
alkoholia: 1,5,

e) johanneksenleipäpuusiirappi; ii) esterit ilmaistuna grammoina 
etyyliasetaattia hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia: 1,3,

f) muu luonnollinen hiilihydraatti, jolla on 
samanlainen vaikutus kuin edellä 
mainituilla tuotteilla;

iii) aldehydit ilmaistuna grammoina 
asetaldehydiä hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia: 0,5,

g) makeutusaineet sellaisina kuin ne 
määritellään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 94/35/EY.

iv) korkeammat alkoholit ilmaistuna 
grammoina 2-metyyli-1-propanolia 
hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin 
alkoholia: 0,5,
v) metanoli ilmaistuna grammoina 
hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin 
alkoholia: 50,
vi) kuiva-aine ilmaistuna grammoina 
hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin 
alkoholia,
vii) haihtuvat typpeä sisältävät emäkset 
ilmaistuna grammoina typpeä hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia: 0,1,
viii) furfuraali: ei havaittavissa.
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Perustelu

Teknisten määritelmien ja vaatimusten järjestystä muuttamalla voidaan ottaa paremmin 
huomioon kyseisten menettelyiden todellinen kehitys alkoholinvalmistuksessa.

Ehdotetaan myös kahden uuden kohdan (5 a ja 6 a) lisäämistä aitouden ilmaisimien ja 
perinteisen pyöristämiskäytännön määrittelemiseksi.

Tarkistus 36
Liite I, 2 kohta

2) Sekoittaminen 2) (Maatalousperäinen) tisle
Sekoittaminen tarkoittaa kahden tai 
useamman erilaisen juoman yhdistämistä 
tai juoman yhdistämistä yhden tai 
useamman maatalousperäisen tisleen tai 
etyylialkoholin kanssa uuden juoman 
valmistamiseksi.

(Maatalousperäinen) tisle on 
alkoholipitoista nestettä, joka on 
valmistettu EY:n perustamissopimuksen 
liitteessä I luetelluista maataloustuotteista 
ja alkoholikäymisen jälkeen tislattu, mutta 
jolla ei ole etyylialkoholin eikä väkevän 
alkoholijuoman ominaisuuksia mutta jolla 
edelleen on käytetyistä raaka-aineista 
peräisin oleva aromi ja maku.

Perustelu

Ks. tarkistus 26.

Tarkistus 37
Liite I, 3 kohta

3) Maatalousperäinen etyylialkoholi 3) Kypsytys tai vanhentaminen

Maatalousperäisellä etyylialkoholilla on 
seuraavat ominaisuudet:

Kypsytys tai vanhentaminen tarkoittaa 
tiettyjen reaktioiden luonnollista 
tapahtumaa tarkoituksenmukaisissa 
säiliöissä niin, että kyseinen väkevä 
alkoholijuoma saa siltä alkuaan puuttuneet 
aistinvaraiset ominaisuudet.

a) aistinvaraiset ominaisuudet: ei muuta 
havaittavaa makua kuin raaka-aineesta 
peräisin oleva;
b) vähimmäisalkoholipitoisuus 
tilavuusprosentteina: 96,0 til-%;
c) jäämäpitoisuudet enintään:
i) kokonaishappopitoisuus etikkahappona 
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ilmaistuna grammoina happoa 
hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin 
alkoholia: 1,5;
ii) esterit ilmaistuna grammoina 
etyyliasetaattia hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia: 1,3;
iii) aldehydit ilmaistuna grammoina 
asetaldehydiä hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia: 0,5;
iv) korkeammat alkoholit ilmaistuna 
grammoina 2-metyyli-1-propanolia 
hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin 
alkoholia: 0,5;
v) metanoli ilmaistuna grammoina 
hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin 
alkoholia: 50;
vi) kuiva-aine ilmaistuna grammoina 
hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin 
alkoholia: 1,5;
vii) haihtuvat typpeä sisältävät emäkset 
ilmaistuna grammoina typpeä hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia: 0,1;
viii) furfuraali: ei havaittavissa.

Perustelu

Ks. tarkistus 26.

Tarkistus 38
Liite I, 4 kohta

4) Veden lisääminen 4. Makeuttaminen
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.
Vesi voi olla tislattua, demineralisoitua, 
ionivaihdettua tai pehmennettyä.

Makeuttaminen tarkoittaa yhden tai 
useamman seuraavan tuotteen käyttöä 
väkevän alkoholijuoman valmistuksessa:
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a) puolivalkoinen sokeri, valkoinen sokeri, 
puhdistettu valkoinen sokeri, dekstroosi, 
fruktoosi, glukoosisiirappi, nestemäinen 
sokeri, nestemäinen inverttisokerisiirappi 
sellaisina kuin ne määritellään neuvoston 
direktiivissä 2001/111/EY;
b) puhdistettu tiivistetty rypäleen 
puristemehu, tiivistetty rypäleen 
puristemehu, tuore rypäleen puristemehu;
c) poltettu sokeri, joka valmistetaan 
sakkaroosista pelkästään kuumentamalla 
sitä valvotuissa olosuhteissa ilman 
emäksiä, mineraalihappoja tai muita 
kemiallisia lisäaineita;
d) hunaja, sellaisena kuin se määritellään 
neuvoston direktiivissä 2001/110/ETY;
e) johanneksenleipäpuusiirappi;
f) muu luonnollinen hiilihydraatti, jolla on 
samanlainen vaikutus kuin edellä 
mainituilla tuotteilla;
g) makeutusaineet sellaisina kuin ne 
määritellään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 94/35/EY.

Perustelu

Ks. tarkistus 26.

Tarkistus 39
Liite I, 5 kohta

5) Yhdistäminen (blending) 5) Maustaminen
Yhdistämisellä (blending) tarkoitetaan 
kahden tai useamman sellaisen samaan 
luokkaan kuuluvan väkevän 
alkoholijuoman yhdistämistä, joiden 
koostumukset eroavat toisistaan vain vähän 
yhden tai useamman seuraavan tekijän 
osalta:

Maustaminen on direktiivin 88/388/ETY 
1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
määritellyn yhden tai useamman aromin 
käyttämistä väkevien alkoholijuomien 
valmistuksessa.

a) valmistusmenetelmä;
b) käytetyt tislauslaitteistot;
c) kypsytys- tai vanhentamisaika;
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d) maantieteellinen tuotantoalue.
Tällä tavoin valmistettu väkevä 
alkoholijuoma on samaa väkevän 
alkoholijuoman tyyppiä kuin alkuperäiset 
väkevät alkoholijuomat ennen 
yhdistämistä.

Perustelu

Ks. tarkistus 26.

Tarkistus 40
Liite I, 5 a kohta (uusi)

5 a) Aitouden ilmaisimet
Kuluttajien ja tuotemerkkien turvaamiseksi 
tislatuissa väkevissä alkoholijuomissa voi 
olla jäljitysaineita, jotka toimivat 
tuotemerkin aitouden osoittajina 
edellyttäen, että kyseisen alkoholijuoman 
määritelmä sallii sen. Tällaisten aineiden 
pitää olla elintarvikelaatuisia ja niiden 
pitoisuus tuotteessa pitää olla alle 0,1 % 
w/v eivätkä ne saa muuttaa tuotteen 
luonnetta erilaiseksi.

Perustelu

Ks. tarkistus 26.

Tarkistus 41
Liite I, 6 kohta

6) Kypsytys tai vanhentaminen 6) Värjääminen

Kypsytys tai vanhentaminen tarkoittaa 
tiettyjen reaktioiden luonnollista 
tapahtumaa tarkoituksenmukaisissa 
säiliöissä niin, että kyseinen väkevä 
alkoholijuoma saa siltä alkuaan puuttuneet 
aistinvaraiset ominaisuudet.

Värjääminen tarkoittaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
94/36/EY määritellyn yhden tai useamman 
väriaineen käyttöä väkevien 
alkoholijuomien valmistuksessa.

Perustelu

Ks. tarkistus 26.
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Tarkistus 42
Liite I, 6 a kohta (uusi)

6 a) Pyöristäminen
Pyöristäminen tarkoittaa 1 a – f kohdissa 
mainittujen tuotteiden enintään kahden 
prosentin suuruista perinteistä käyttöä, 
jonka tarkoituksena on antaa 
alkoholijuomille niiden lopullinen 
erityisluonne, rajoittamatta jäsenvaltioiden 
ennen asetuksen (ETY) N:o 1576/89 
voimaantuloa antaman asiaa koskevaan 
lainsäädännön soveltamista.

Perustelu

"Pyöristäminen" on perinteinen käytäntö eräiden alkoholijuomien valmistuksessa. Se eroaa 
makeuttamisesta ja maustamisesta, eikä sitä ole koskaan määritelty. Näkemyksemme mukaan 
tekninen määritelmä on tarpeen tulevassa alkoholijuomia koskevassa asetuksessa, jotta 
vältetään väärät tulkinnat tai väärinkäytökset ja suojellaan EU:n alkoholijuomien laatua, 
joka perustuu perinteisiin tuotantomenetelmiin.

Lisätyn lauseen "rajoittamatta jäsenvaltioiden ennen .... antaman asiaa koskevaan 
lainsäädännön soveltamista" tarkoituksena on kattaa Espanjan ennen asetuksen 1576/89 
voimaantuloa antamat erityiset säännökset, joilla säädetään "Brandy de Jerezin" 
pyöristäminen enintään 35 grammalla litraa kohti. Tämä on tulosta Brandy de Jerezin 
perinteisestä kypsyttämisprosessista, jossa eräät tuottajat voivat vanhentaa alkoholijuomia 
tynnyrissä, joissa on aiemmin pidetty Pedro Ximénez-tyyppistä makeaa sherryä. Ks. myös 
tarkistus 26.

Tarkistus 43
Liite I, 7 kohta

7) Maustaminen 7) Veden lisääminen

Maustaminen on direktiivin 88/388/ETY 
1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
määritellyn yhden tai useamman aromin 
käyttämistä väkevien alkoholijuomien 
valmistuksessa.

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.
Vesi voi olla tislattua, demineralisoitua, 
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ionivaihdettua tai pehmennettyä.

Perustelu

Direktiivi 80/778/ETY kumottiin ja korvattiin direktiivillä 98/83/EY ihmisten käyttöön 
tarkoitetun veden laadusta. (Huomautus: muutettu direktiivi 80/777/ETY, joka koskee 
luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista, on edelleen 
voimassa.) Ks. myös tarkistus 26.

Tarkistus 44
Liite I, 8 kohta

8) Värjääminen 8) Yhdistäminen (blending)

Värjääminen tarkoittaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
94/36/EY määritellyn yhden tai useamman 
väriaineen käyttöä väkevien 
alkoholijuomien valmistuksessa.

Yhdistämisellä (blending) tarkoitetaan 
kahden tai useamman sellaisen samaan 
luokkaan kuuluvan väkevän 
alkoholijuoman yhdistämistä, joiden 
koostumukset eroavat toisistaan vain vähän 
yhden tai useamman seuraavan tekijän 
osalta:
a) valmistusmenetelmä;
b) käytetyt tislauslaitteistot;
c) kypsytys- tai vanhentamisaika;
d) maantieteellinen tuotantoalue.
Tällä tavoin valmistettu väkevä 
alkoholijuoma on samaa väkevän 
alkoholijuoman tyyppiä kuin alkuperäiset 
väkevät alkoholijuomat ennen 
yhdistämistä.

Perustelu

Ks. tarkistus 26.

Tarkistus 45
Liite I, 9 kohta, 1 kappale

9) (Maatalousperäinen) tisle 9) Sekoittaminen

(Maatalousperäinen) tisle on 
alkoholipitoista nestettä, joka on 
valmistettu EY:n perustamissopimuksen 
liitteessä I luetelluista maataloustuotteista 

Sekoittaminen tarkoittaa kahden tai 
useamman erilaisen juoman yhdistämistä 
tai juoman yhdistämistä yhden tai 
useamman maatalousperäisen tisleen tai 
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ja alkoholikäymisen jälkeen tislattu, mutta 
jolla ei ole etyylialkoholin eikä väkevän 
alkoholijuoman ominaisuuksia, mutta 
edelleen on käytetystä raaka-aineesta 
peräisin oleva aromi ja maku.

etyylialkoholin kanssa uuden juoman 
valmistamiseksi.

Perustelu

Ks. tarkistus 26.

Tarkistus 46
Liite I, 13 kohta

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

(13) Kuvaus tarkoittaa etiketeissä, esittelyssä
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 esittelyssä käytettävät nimitykset. (Huomautus: liitteessä I olevan 15 kohdan 
mukaan esittely kattaa myös mainonnan ja myynninedistämisen.)

Tarkistus 47
Liite I, 14 kohta

14) Pakkausmerkinnät 14) Esittely
Pakkausmerkinnät tarkoittaa juomaa 
luonnehtivien ja samassa astiassa, myös 
sulkimessa, astiassa riippuvassa lapussa tai 
pullon kaulan päällystyksessä, olevien 
nimitysten ja muiden merkintöjen, 
tunnusten, kuvien ja merkkien 
kokonaisuutta.

Esittely tarkoittaa ilmaisuja, joita käytetään 
astioissa (myös sulkimessa), 
pakkausmerkinnöissä ja pakkauksessa, 
mukaan luettuina mainonta ja 
myynninedistäminen.

Perustelu

Kuluttajien suojelemiseksi on selvennettävä, että säännös koskee paitsi kuljetus- myös 
myyntipakkauksia. Ks. myös tarkistus 27.
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Tarkistus 48
Liite I, 15 kohta

15) Esittely 15) Pakkausmerkinnät
Esittely tarkoittaa ilmaisuja, joita käytetään 
astioissa (myös sulkimessa), 
pakkausmerkinnöissä ja pakkauksessa, 
mukana luettuina mainonta ja 
myynninedistäminen.

Pakkausmerkinnät tarkoittaa juomaa 
luonnehtivien ja samassa astiassa, myös 
sulkimessa, astiassa riippuvassa lapussa tai 
pullon kaulan päällystyksessä, olevien 
nimitysten ja muiden merkintöjen, 
tunnusten, kuvien ja merkkien 
kokonaisuutta.

Tarkistus 49
Liite I, 16 kohta

(16) 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

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

Tarkistus 50
Liite II, ensimmäinen alaotsikko

Luokka A: Tislatut väkevät alkoholijuomat Poistetaan.

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto on seurausta väkevien alkoholijuomien kolmiosaisen luokittelun 
poistamisesta.

Tarkistus 51
Liite II, osa 1, a kohta

a) Rommi on: a) Rommi on väkevä alkoholijuoma, joka 
valmistetaan joko ruokosokerin 
valmistuksessa tuotetusta melassista tai 
siirapista tai sokeriruokomehusta 
yksinomaan alkoholikäymisellä ja 
tislaamalla ja joka on tislattu siten, että tisle 
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sisältää alkoholia vähemmän kuin 
96 tilavuusprosenttia ja että tisleellä on 
rommille tyypilliset, selvästi erottuvat 
aistinvaraiset ominaisuudet.

1) väkevä alkoholijuoma, joka valmistetaan 
joko ruokosokerin valmistuksessa tuotetusta 
melassista tai siirapista tai 
sokeriruokomehusta yksinomaan 
alkoholikäymisellä ja tislaamalla ja joka on 
tislattu siten, että tisle sisältää alkoholia 
vähemmän kuin 96 tilavuusprosenttia ja että 
tisleellä on rommille tyypilliset, selvästi 
erottuvat aistinvaraiset ominaisuudet; tai

2) väkevä alkoholijuoma, joka valmistetaan 
sokeriruokomehusta alkoholikäymisellä ja 
tislaamalla siten, että sillä on rommin 
tyypilliset aromiominaisuudet, ja jonka 
haihtuvien aineiden pitoisuus on vähintään 
225 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia.

Perustelu

A 1 ja a 2 kohtien välinen ero ei ole aiheellinen, koska jälkimmäisessä käsitellään perinteisiä 
rommeja, jotka on määritelty täsmällisesti e kohdassa. Siksi a 2 kohta on asian toistoa, minkä 
vuoksi se on turha.

Tarkistus 52
Liite II, osa 1, c ja d kohta

c) Rommi ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Rommi ei saa sisältää lisättyä
maatalousperäistä etyylialkoholia eikä 
maatalousperäistä tislettä;

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.

d) Rommia ei saa maustaa.
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Perustelu

Tämänhetkisen lainsäädännön "rommia" koskevat säännökset eivät salli maatalousperäisen 
etyylialkoholin tai maatalousperäisen tisleen käyttöä, ja on tärkeää varmistaa kiellon 
säilyminen jatkossakin.

Rommin perinteisessä tuotannossa ei sallita aromiaineiden käyttöä. Siksi komission tarjoama 
mahdollisuus ei ole tarpeen eikä alakaan sitä halua.

Tarkistus 53
Liite II, osa 2, c ja d kohta

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

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

d) Whiskyä tai whiskeyä ei saa makeuttaa 
eikä maustaa, eikä se saa sisältää muita 
lisäaineita kuin sokerikulööriä.

Whiskyä tai whiskeyä ei saa pyöristää, 
makeuttaa eikä maustaa, eikä se saa sisältää 
muita lisäaineita kuin sokerikulööriä.

Perustelu

Tämänhetkisen lainsäädännön "whiskyä" koskevat säännökset eivät salli maatalousperäisen 
etyylialkoholin tai maatalousperäisen tisleen käyttöä, ja on tärkeää varmistaa kiellon 
säilyminen jatkossakin.

Tarkistus 54
Liite II, osa 3, c ja d kohta

c) Viljasta tislattu väkevä alkoholijuoma ei
saa sisältää lisättyä maatalousperäistä 
etyylialkoholia.

c) Viljasta tislattu väkevä alkoholijuoma ei 
saa sisältää lisättyä maatalousperäistä 
etyylialkoholia eikä maatalousperäistä 
tislettä.

d) Viljasta tislatun väkevän alkoholijuoman 
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) Viljasta tislattua väkevää 
alkoholijuomaa ei saa maustaa.
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Perustelu

Tämänhetkisen lainsäädännön "viljasta tislattua väkevää alkoholijuomaa" koskevat 
säännökset eivät salli maatalousperäisen etyylialkoholin tai maatalousperäisen tisleen 
käyttöä, ja on tärkeää varmistaa kiellon säilyminen jatkossakin.

Viljasta tislatun väkevän alkoholijuoman perinteisessä tuotannossa ei sallita aromiaineiden 
käyttöä. Siksi komission tarjoama mahdollisuus ei ole tarpeen eikä alakaan sitä halua.

Tarkistus 55
Liite II, osa 4, c ja d kohta

c) Viinistä tislattu väkevä alkoholijuoma ei 
saa sisältää lisättyä maatalousperäistä 
etyylialkoholia.

c) Viinistä tislattu väkevä alkoholijuoma ei 
saa sisältää lisättyä maatalousperäistä 
etyylialkoholia eikä maatalousperäistä 
tislettä.

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

d) Viinistä tislattua väkevää 
alkoholijuomaa ei saa maustaa.

Perustelu

Tämänhetkisen lainsäädännön "viinistä tislattua väkevää alkoholijuomaa" koskevat 
säännökset eivät salli maatalousperäisen etyylialkoholin tai maatalousperäisen tisleen 
käyttöä, ja on tärkeää varmistaa kiellon säilyminen jatkossakin.

Viinistä tislatun väkevän alkoholijuoman perinteisessä tuotannossa ei sallita aromiaineiden 
käyttöä. Siksi komission tarjoama mahdollisuus ei ole tarpeen eikä alakaan sitä halua.

Tarkistus 56
Liite II, osa 4, d a kohta (uusi)

d a) Siellä missä tämä juoma on kypsytetty, 
sitä voidaan edelleen pitää kaupan 
"viinistä valmistettuna alkoholijuomana", 
jos sitä on kypsytetty vähintään yhtä kauan 
kuin säädetään 5 kohdassa tarkoitetulle 
tuotteelle.
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Perustelu

Tämä säännös on nykyisin vahvistettu asetuksen 1576/89 1 artiklan 4 kohdan d alakohdassa. 
Ehdotetulla sanamuodolla pyritään säilyttämään nykyinen tilanne.

Tarkistus 57
Liite II, osa 5, c ja d kohta

c) Brandy tai Weinbrand ei saa sisältää 
lisättyä maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Brandy tai Weinbrand ei saa sisältää 
lisättyä maatalousperäistä etyylialkoholia 
eikä maatalousperäistä tislettä.

d) Brandyn tai Weinbrandin 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

Tämänhetkisen lainsäädännön "Brandya tai Weinbrandia" koskevat säännökset eivät salli 
maatalousperäisen etyylialkoholin tai maatalousperäisen tisleen käyttöä, ja on tärkeää 
varmistaa kiellon säilyminen jatkossakin.

C) kohta on tarpeeton, sillä 3 artiklassa (uusi) sallittaisiin viinojen maustaminen paitsi 
silloin, kun se on kielletty erityisillä määritelmillä.

Tarkistus 58
Liite II, osa 6, c kohta

c) Rypäleiden puristusjäännöksestä tislattu 
väkevä alkoholijuoma tai marc ei saa sisältää 
lisättyä maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Rypäleiden puristusjäännöksestä tislattu 
väkevä alkoholijuoma tai marc ei saa sisältää 
lisättyä maatalousperäistä etyylialkoholia 
eikä maatalousperäistä tislettä.

Perustelu

Tämänhetkisen lainsäädännön "rypäleiden puristusjäännöksestä tislattua väkevää
alkoholijuomaa tai marcia" koskevat säännökset eivät salli maatalousperäisen etyylialkoholin 
tai maatalousperäisen tisleen käyttöä, ja on tärkeää varmistaa kiellon säilyminen jatkossakin.

Tarkistus 59
Liite II, osa 7, c ja d kohta
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c) Hedelmien puristusjäännöksestä tislattu 
väkevä alkoholijuoma ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Hedelmien puristusjäännöksestä tislattu 
väkevä alkoholijuoma ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia eikä 
maatalousperäistä tislettä.

d) Hedelmien puristusjäännöksestä tislatun 
väkevän alkoholijuoman 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) Hedelmien puristusjäännöksestä 
tislattua väkevää alkoholijuomaa ei saa 
maustaa.

Perustelu

Tämänhetkisen lainsäädännön "hedelmien puristusjäännöksestä tislattua väkevää 
alkoholijuomaa" koskevat säännökset eivät salli maatalousperäisen etyylialkoholin tai 
maatalousperäisen tisleen käyttöä, ja on tärkeää varmistaa kiellon säilyminen jatkossakin.

Hedelmien puristusjäännöksestä tislatun väkevän alkoholijuoman perinteisessä tuotannossa 
ei sallita aromiaineiden käyttöä. Siksi komission tarjoama mahdollisuus ei ole tarpeen eikä 
alakaan sitä halua.

Tarkistus 60
Liite II, osa 8, c ja d kohta

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

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

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 tislattua väkevää 
alkoholijuomaa tai raisin brandya ei saa 
maustaa.

Perustelu

Tämänhetkisen lainsäädännön "rusinasta tislattua väkevää alkoholijuomaa tai raisin 
brandya" koskevat säännökset eivät salli maatalousperäisen etyylialkoholin tai 
maatalousperäisen tisleen käyttöä, ja on tärkeää varmistaa kiellon säilyminen jatkossakin.

Rusinasta tislatun väkevän alkoholijuoman tai raisin brandyn perinteisessä tuotannossa ei 
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sallita aromiaineiden käyttöä. Siksi komission tarjoama mahdollisuus ei ole tarpeen eikä 
alakaan sitä halua.

Tarkistus 61
Liite II, osa 9, d ja e kohta

d) Hedelmäviina ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia.

d) Hedelmäviina ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia eikä 
maatalousperäistä tislettä.

e) Hedelmäviinan 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.

e) Hedelmäviinaa ei saa maustaa.

Perustelu

Tämänhetkisen lainsäädännön "hedelmäviinaa" koskevat säännökset eivät salli 
maatalousperäisen etyylialkoholin tai maatalousperäisen tisleen käyttöä, ja on tärkeää 
varmistaa kiellon säilyminen jatkossakin.

Hedelmäviinan perinteisessä tuotannossa ei sallita aromiaineiden käyttöä. Siksi komission 
tarjoama mahdollisuus ei ole tarpeen eikä alakaan sitä halua.

Tarkistus 62
Liite II, osa 10, c ja d kohta

c) Omena- tai päärynäsiideristä tislattu 
väkevä alkoholijuoma tai siideribrandy ei 
saa sisältää lisättyä maatalousperäistä 
etyylialkoholia.

c) Omena- tai päärynäsiideristä tislattu 
väkevä alkoholijuoma tai siideribrandy ei 
saa sisältää lisättyä maatalousperäistä 
etyylialkoholia eikä maatalousperäistä 
tislettä.

d) Omena- tai päärynäsiideristä tislatun 
väkevän alkoholijuoman tai siideribrandyn 
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) Omena- tai päärynäsiideristä tislattua 
väkevää alkoholijuomaa tai siideribrandya 
ei saa maustaa.
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Perustelu

Omena- tai päärynäsiideristä tislatun väkevän alkoholijuoman tai siideribrandyn 
perinteisessä tuotannossa ei sallita aromiaineiden käyttöä.

Siksi komission tarjoama mahdollisuus ei ole tarpeen eikä alakaan sitä halua.

Tarkistus 63
Liite II, osa 11, c ja d kohta

c) Hefebrand ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Hefebrand ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia eikä 
maatalousperäistä tislettä.

d) Hefebrandin 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) Hefebrandia ei saa maustaa.

Perustelu

Tämänhetkisen lainsäädännön "Hefebrandia" koskevat säännökset eivät salli 
maatalousperäisen etyylialkoholin tai maatalousperäisen tisleen käyttöä, ja on tärkeää 
varmistaa kiellon säilyminen jatkossakin.

Hefebrandin perinteisessä tuotannossa ei sallita aromiaineiden käyttöä. Siksi komission 
tarjoama mahdollisuus ei ole tarpeen eikä alakaan sitä halua.

Tarkistus 64
Liite II, osa 12, c ja d kohta

c) Bierbrand ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Bierbrand ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia eikä 
maatalousperäistä tislettä.

d) Bierbrandin 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) Bierbrandia ei saa maustaa.

Perustelu

Tämänhetkisen lainsäädännön "Bierbrandia" koskevat säännökset eivät salli 
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maatalousperäisen etyylialkoholin tai maatalousperäisen tisleen käyttöä, ja on tärkeää 
varmistaa kiellon säilyminen jatkossakin.

Bierbrandin perinteisessä tuotannossa ei sallita aromiaineiden käyttöä. Siksi komission 
tarjoama mahdollisuus ei ole tarpeen eikä alakaan sitä halua.

Tarkistus 65
Liite II, toinen alaotsikko

Luokka B: Väkevät erityisalkoholijuomat Poistetaan.

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto sopii väkevien alkoholijuomien kolmiosaisen luokittelun poistamiseen.

Tarkistus 66
Liite II, osa 13, c kohta

c) Maseroimalla ja tislaamalla valmistetun 
viinan (jota edeltää hedelmän nimi) 
maustamista voidaan täydentää muillakin 
kuin valmistuksessa käytetyistä hedelmistä 
peräisin olevilla aromiaineilla ja/tai 
aromivalmisteilla. Maseroimalla ja 
tislaamalla valmistetun viinan (jota edeltää 
hedelmän nimi) 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. Juoman 
ominaisen maun ja värin on kuitenkin 
oltava peräisin yksinomaan käytetystä 
hedelmästä.

Poistetaan.

Perustelu

Tätä asiaa koskee 9 d kohta: hedelmäviinaa ei saa maustaa.

Tarkistus 67
Liite II, osa 14, a kohta

a) Geist (hedelmän nimen yhteydessä) on 
väkevä alkoholijuoma, joka valmistetaan 

Geist (hedelmän nimen yhteydessä) on 
väkevä alkoholijuoma, joka valmistetaan 
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käymättömistä hedelmistä tai marjoista, 
kuten vadelmista, karhunvatukoista, 
mustikoista ja vastaavista, maseroimalla ne 
maatalousperäisessä etyylialkoholissa ja 
tislaamalla ne sen jälkeen.

13 kohdan a alakohdan 2 alakohdassa 
luetelluista käymättömistä hedelmistä, 
aprikooseista, persikoista, pähkinöistä tai 
vihanneksista maseroimalla ne 
maatalousperäisessä etyylialkoholissa ja 
tislaamalla ne sen jälkeen.

Perustelu

Geist määritellään asetuksen 1576/89 1 artiklan 4 i (3) kohdassa, eikä siinä rajoiteta sen 
tuotantoa marjoihin vaan hedelmiin. Näin ollen aprikoosien ja persikoiden lisääminen olisi 
nykytilanteen säilyttämisen mukaista. Sekä "Aprikosengeistilla" että "Pfirsichgeistilla" 
(persikka-geistilla) on pitkät perinteet Saksassa.

Vihanneksista tai pähkinöistä valmistetut geistit ovat suhteellisen uusia tuotteita. Näiden 
tuotteiden sisällyttäminen geistin määritelmään on johdanto-osan 2 kappaleen "Huomioon 
olisi otettava myös tekniset innovaatiot silloin kun niillä voidaan parantaa tuotteiden laatua" 
käytännön sovellutus.

Tarkistus 68
Liite II, osa 14, c kohta

c) Geistin (hedelmän nimen yhteydessä) 
maustamista voidaan täydentää muillakin 
kuin valmistuksessa käytetyistä hedelmistä 
peräisin olevilla aromiaineilla ja/tai 
aromivalmisteilla. Geistin (hedelmän 
nimen yhteydessä) 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. Juoman ominaisen maun 
ja värin on kuitenkin oltava peräisin 
yksinomaan käytetystä hedelmästä.

d) Geistia ei saa maustaa.

Perustelu

Geistin perinteisessä tuotannossa ei sallita aromiaineiden käyttöä. Siksi komission tarjoama 
mahdollisuus ei ole tarpeen eikä alakaan sitä halua.

Tarkistus 69
Liite II, osa 16, c kohta
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c) Gentianviinan 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

Maininta on tarpeeton, sillä 3 artiklassa (uusi) sallittaisiin viinojen maustaminen paitsi 
silloin, kun se on kielletty erityisillä määritelmillä.

Tarkistus 70
Liite II, osa 20, a kohta, 1 alakohta

1) joka saadaan yksinomaan 
maatalousperäisestä etyylialkoholista ja 
jonka metanolipitoisuus on enintään 
5 grammaa hehtolitrassa puhdasta 
alkoholia;

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotuksessa EU:n määritelmäksi ei sallita aitouden ilmaisimien lisäämistä. Niiden avulla 
voidaan tunnistaa aidot tuotteet ja niillä on tärkeä rooli väärennettyjen tuotteiden 
torjunnassa.

Tarkistus 71
Liite II, osa 20, a kohta, 2 alakohta

2) jonka maku saadaan yksinomaan 
tislaamalla etyylialkoholia uudelleen 
perinteisessä tislauslaitteistossa kaikkien 
käytettyjen luontaisten kasvien kanssa;

2) jonka maku saadaan yksinomaan 
tislaamalla etyylialkoholia uudelleen 
perinteisessä tislauslaitteistossa kaikkien 
käytettyjen luontaisten kasvien kanssa, 
tisleen ja muun lisättävän alkoholin pitää 
olla peräisin pelkästään 
maatalousperäisestä etyylialkoholista, joka 
vastaa liitteessä I lueteltuja ominaisuuksia, 
jonka metanolipitoisuus on kuitenkin 
enintään 5 grammaa hehtolitrassa 
puhdasta alkoholia;
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Perustelu

Ehdotuksessa EU:n määritelmäksi ei sallita aitouden ilmaisimien lisäämistä. Niiden avulla 
voidaan tunnistaa aidot tuotteet ja niillä on tärkeä rooli väärennettyjen tuotteiden 
torjunnassa.

Tarkistus 72
Liite II, osa 20, a kohta, 4 alakohta

4) johon lisättävän etyylialkoholin on 
oltava peräisin yksinomaan samasta raaka-
aineesta;

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotuksessa EU:n määritelmäksi ei sallita aitouden ilmaisimien lisäämistä. Niiden avulla 
voidaan tunnistaa aidot tuotteet ja niillä on tärkeä rooli väärennettyjen tuotteiden 
torjunnassa.

Tarkistus 73
Liite II, Luokka B, osa 20, a kohta, 5 alakohta

5) joka ei sisällä lisättyä makeutus- eikä 
väriainetta;

5) joka voi sisältää sokeria enintään 
0,1 grammaa litraa kohden merkkituotteen 
aitouden todentamista varten;

Perustelu

Todentamisen osoittimet salliva lisäys on tarpeen, jotta vilpillinen menettely ja 
tuoteväärennökset voidaan estää.

Tarkistus 74
Liite II, Luokka B, osa 20, a kohta, 6 alakohta

6) joka ei sisällä veden lisäksi muuta lisättyä 
ainesosaa.

6) joka ei sisällä veden tai väriaineiden 
lisäksi muuta lisättyä ainesosaa.

Perustelu

Todentamisen osoittimet salliva lisäys on tarpeen, jotta vilpillinen menettely ja 
tuoteväärennökset voidaan estää.

Tarkistus 75
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Liite II, osa 23, c kohta

c) Aniksella maustetun väkevän 
alkoholijuoman 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

Maininta on tarpeeton, sillä 3 artiklassa (uusi) sallittaisiin viinojen maustaminen paitsi 
silloin, kun se on kielletty erityisillä määritelmillä.

Tarkistus 76
Liite II, osa 24

a) Pastis on aniksella maustettu väkevä 
alkoholijuoma, joka sisältää myös 
lakritsijuuren (Glycyrrhiza glabra) 
luontaista uutetta, jolloin juomassa on 
"chalconeina" tunnettuja väriaineita, sekä 
glycyrrhitsiinihappoa, kumpaakin vähintään 
0,05 ja enintään 0,5 grammaa litrassa.

a) Pastis on aniksella maustettu väkevä 
alkoholijuoma, joka sisältää myös 
lakritsijuuren (Glycyrrhiza-lajien) luontaista 
uutetta, jolloin juomassa on "chalconeina"
tunnettuja väriaineita, sekä 
glycyrrhitsiinihappoa, kumpaakin vähintään 
0,05 ja enintään 0,5 grammaa litrassa.

b) Pastiksen alkoholipitoisuuden on oltava 
vähintään 40 tilavuusprosenttia.

b) Pastiksen alkoholipitoisuuden on oltava 
vähintään 40 tilavuusprosenttia.

c) Pastiksen 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) Pastiksen on sisällettävä sokeria 
vähemmän kuin 100 grammaa litrassa sekä 
anetolia vähintään 1,5 grammaa ja enintään 
2 grammaa litrassa.

d) Pastiksen on sisällettävä sokeria 
vähemmän kuin 100 grammaa litrassa sekä 
anetolia vähintään 1,5 grammaa ja enintään 
2 grammaa litrassa.
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Perustelu

Glycyrrhiza glabra kasvaa vain hyvin pienessä osassa Välimeren aluetta. Jos ilmastolliset ja 
geopoliittiset tekijät haittaisivat sen saatavuutta, pastista ei voitaisi valmistaa. Laajentamalla 
määritelmää muiden Glycyrrhiza-lajien luonnollisiin uutteisiin tämä ongelma voitaisiin 
välttää.

Maininta c alakohdassa on tarpeeton, sillä 3 artiklassa (uusi) sallittaisiin viinojen 
maustaminen paitsi silloin, kun se on kielletty niiden omien määritelmien mukaisesti.

Tarkistus 77
Liite II, osa 25, c kohta

c) Pastis de Marseillen 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

Maininta on tarpeeton, sillä 3 artiklassa (uusi) sallittaisiin viinojen maustaminen paitsi 
silloin, kun se on kielletty niiden omien määritelmien mukaisesti.

Tarkistus 78
Liite II, osa 26, c kohta

c) Aniksen 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

Maininta on tarpeeton, sillä 3 artiklassa (uusi) sallittaisiin viinojen maustaminen paitsi 
silloin, kun se on kielletty niiden omien määritelmien mukaisesti.

Tarkistus 79
Liite II, osa 29
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a) Votka on väkevä alkoholijuoma, joka on 
valmistettu maatalousperäisestä 
etyylialkoholista:

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

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

1) joka on saatu hiivalla käyttämällä joko

i) viljasta, perunoista ja/tai melassista tai 
ii) hedelmistä,

2) joka on tislattu ja/tai puhdistettu niin, että 
käytetyistä raaka-aineista peräisin olevat 
aistinvaraisesti tunnistettavat maku- ja 
hajuaineet ovat vähentyneet valikoivasti.

2) ja sitten tislattu ja/tai puhdistettu niin, että 
käytetyistä raaka-aineista peräisin olevat 
aistinvaraisesti tunnistettavat maku- ja 
hajuaineet ovat vähentyneet valikoivasti.

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

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

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

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

b) Votkan alkoholipitoisuuden on oltava 
vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.

b) Votkan alkoholipitoisuuden on oltava 
vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.

c) Tuotteeseen saa lisätä aromeina 
ainoastaan käytetyistä raaka-aineista 
valmistetussa tisleessä olevia luonnon 
aromiaineita. Lisäksi tuotteelle voi antaa 
erityisiä aistinvaraisia ominaisuuksia, jotka 
ovat muita kuin hallitseva maku.

c) Tuotteeseen saa lisätä aromeina 
ainoastaan käytetyistä raaka-aineista 
valmistetussa tisleessä olevia luonnon 
aromiaineita. Lisäksi tuotteelle voi antaa 
erityisiä aistinvaraisia ominaisuuksia, jotka 
ovat muita kuin hallitseva maku.

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.

d) Hedelmistä valmistetun votkan
kuvauksessa, esittelyssä ja 
pakkausmerkinnöissä on myyntinimityksen 
kanssa samaan visuaaliseen kenttään 
merkittävä lause "tislattu ... " ja
maatalousperäisen etyylialkoholin 
valmistuksessa käytetyn hedelmän tai 
hedelmien nimi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY 
säännösten soveltamista. Kirjainten 
enimmäiskoko on enintään puolet ja 
vähintään kolmannes myyntinimityksessä 
käytettyjen merkkien koosta.
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Perustelu

Tarkoituksena on ratkaista kiistelty kysymys votkan sallituista raaka-aineista. Toisaalta 
otetaan huomioon näkemys, että ehdotuksen ei pitäisi poistaa vaatimustenmukaisia tuotteita 
votkamarkkinoilta. Toisaalta taas pyritään ottamaan huomioon sidosryhmien esittämät 
huolenaiheet, joita on esitetty erityisesti pohjoisista jäsenvaltioista.

Tarkistuksella tehdään ero viljasta, perunasta ja melassista valmistetun votkan (johon 
kuuluvat sekä ruoko- että juurikassokerimelassi. Edellinen siksi, että unionissa valmistetaan 
enemmän votkaa sokerijuurikkaasta kuin esimerkiksi perunasta ja jälkimmäinen siksi, että 
juurikasmelassin ottaminen mukaan ja ruokomelassin jättäminen ulkopuolelle merkitsisi 
hankaluuksien kerjäämistä WTO:ssa) ja hedelmästä valmistetun votkan välille. Ehdotuksessa 
poistetaan raaka-aineiden ilmoittamisvaatimus viljasta, perunasta tai melassista valmistetun 
votkan pakkausmerkinnöissä. Tämä vastaa alan edustajien lausuntoja, että kuluttajat eivät 
pidä tätä tietoa merkittävänä ostaessaan votkaa. Hedelmistä, joihin tässä yhteydessä on 
luettava myös viinirypäleet, tislatun votkan määritelmä on kaikilta osin sama kuin muillakin 
votkilla, mikä takaa yhtenäisen laadun. Näille harvinaisemmille votkille määritelmä säilyttää 
vaatimuksen raaka-aineiden ilmoittamisesta pakkausmerkinnöissä lauseella "Votka – tislattu 
....sta".

Tarkistus 80
Liite II, osa 36, c kohta

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

Poistetaan.

Perustelu

Maininta on tarpeeton, sillä 3 artiklassa (uusi) sallittaisiin viinojen maustaminen paitsi 
silloin, kun se on kielletty niiden omien määritelmien mukaisesti.

Tarkistus 81
Liite II, osa 40, a kohta

a) Nocino on likööri, jonka aromi saadaan 
pääasiassa aikaan maseroimalla ja/tai 
tislaamalla kokonaisia vihreitä 
saksanpähkinän sydämiä (Jugians regia L.) 
ja jonka sokeripitoisuus vastaa vähintään 
100:aa grammaa inverttisokeria litrassa.

a) Nocino on likööri, jonka aromi saadaan 
pääasiassa aikaan maseroimalla ja/tai 
tislaamalla kokonaisia vihreitä 
saksanpähkinöitä (Juglans regia L.) ja 
jonka sokeripitoisuus vastaa 
vähintään 100:aa grammaa inverttisokeria 
litrassa.
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Perustelu

Termi "sydämiä" pitää poistaa. Sen mainitseminen asetuksessa 1576/89 oli virhe, koska 
Nocinoa valmistetaan kokonaisista vihreistä saksanpähkinöistä.

Jugians regia L. pitää korvata ilmauksella Juglans regia L. Kyse lienee painovirheestä.

Tarkistus 82
Liite II, osa 41, c kohta

c) Munaliköörin, advocaatin, avocatin tai 
Advokatin 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

Maininta on tarpeeton, sillä 3 artiklassa (uusi) sallittaisiin viinojen maustaminen paitsi 
silloin, kun se on kielletty niiden omien määritelmien mukaisesti.

Tarkistus 83
Liite II, osa 42, c kohta

c) Munaa sisältävän liköörin 
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

Maininta on tarpeeton, sillä 3 artiklassa (uusi) sallittaisiin viinojen maustaminen paitsi 
silloin, kun se on kielletty niiden omien määritelmien mukaisesti.

Tarkistus 84
Liite II, osa 44, c kohta

c) Berenburgin tai Beerenburgin 
valmistuksessa saa käyttää vain direktiivin 

Poistetaan.
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88/388/ETY 1 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan i alakohdassa määriteltyjä 
luontaisia aromiaineita ja mainitun kohdan 
c alakohdassa määriteltyjä 
aromivalmisteita.

Perustelu

Maininta on tarpeeton, sillä 3 artiklassa (uusi) sallittaisiin viinojen maustaminen paitsi 
silloin, kun se on kielletty niiden omien määritelmien mukaisesti.

Tarkistus 85
Liite II, osa 45, c kohta

c) Topinamburin 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

Maininta on tarpeeton, sillä 3 artiklassa (uusi) sallittaisiin viinojen maustaminen paitsi 
silloin, kun se on kielletty niiden omien määritelmien mukaisesti.

Tarkistus 86
Liite II, kolmas alaotsikko

Luokka C: Muut väkevät alkoholijuomat Poistetaan.

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto on seurausta väkevien alkoholijuomien kolmiosaisen luokittelun 
poistamisesta.

Tarkistus 87
Liite 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, 

Poistetaan.
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esiteltävä ja merkittävä myyntinimityksellä 
"väkevä alkoholijuoma".

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto on seurausta väkevien alkoholijuomien kolmiosaisen luokittelun 
poistamisesta.

Tarkistus 88
Liite II, Luokka C, 2 kohta

2. Rum-Verschnittia tuotetaan Saksassa; se 
valmistetaan sekoittamalla rommia ja 
alkoholia siten, että vähintään 5 prosenttia 
lopputuotteen alkoholista on peräisin 
rommista. Rum-Verschnittin kuvauksessa, 
esittelyssä ja merkinnöissä ilmaisun 
"Verschnitt" on oltava samanlaisin, 
-kokoisin ja -värisin kirjaimin sekä samalla 
rivillä kuin ilmaisun "Rum"; kun kyseessä 
ovat pullot, ilmaisujen on oltava 
pääetiketissä. Jos tätä tuotetta myydään 
Saksan markkinoiden ulkopuolella, 
alkoholikoostumus on ilmoitettava 
merkinnöissä.

46. Rum-Verschnittia tuotetaan Saksassa ja 
se valmistetaan sekoittamalla rommia ja 
alkoholia siten, että vähintään 5 prosenttia 
lopputuotteen alkoholista on peräisin 
rommista. Rum-Verschnittin kuvauksessa, 
esittelyssä ja merkinnöissä ilmaisun 
"Verschnitt" on oltava samanlaisin, 
-kokoisin ja -värisin kirjaimin sekä samalla 
rivillä kuin ilmaisun "Rum"; kun kyseessä 
ovat pullot, ilmaisujen on oltava 
pääetiketissä. Jos tätä tuotetta myydään 
Saksan markkinoiden ulkopuolella, 
alkoholikoostumus on ilmoitettava 
merkinnöissä.

Tarkistus 89
Liite II, Luokka C, 3 kohta

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.

47. Slivovicea tuotetaan Tšekissä ja se 
valmistetaan lisäämällä luumutisleeseen 
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.
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Tarkistus 90
Liite III, Luokka A, 2 kohta, 2 palsta

Scotch Whisky/Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español

(Näitä merkintöjä voidaan täydentää 
ilmaisulla ”malt” tai ”grain”.)

(Näitä merkintöjä voidaan täydentää 
ilmaisulla ”malt” tai ”grain”.)

Irish Whiskey Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Näitä merkintöjä voidaan täydentää 
ilmaisulla ”Pot Still” tai ”malt” tai ”grain”.)

(Näitä merkintöjä voidaan täydentää 
ilmaisulla ”Pot Still” tai ”malt” tai ”grain”.)

Scotch Whisky/Scotch
Uisge Beatha Albannach/Scotch Whisky

Perustelu

Scotch Whiskeytä tarkoittavan gaelinkielisen nimen luetteloon sisällyttämisellä otetaan 
huomioon, että useiden merkkituotteiden merkinnöissä käytetään jo nyt gaelin kieltä. Tällä 
otetaan lisäksi huomioon Skotlannin äskettäinen poliittinen ja oikeudellinen kehitys, sillä 
gaelin kieli on tunnustettu lainsäädännössä viralliseksi kieleksi.

Tarkistuksen toisella näkökohdalla otetaan huomioon valmistelijan liitteessä III olevaan 
2 kohtaan tekemä alkuperäinen tarkistus. Kuten valmistelija alun perin korosti, vaikka 
komission ehdotus heijastaakin asetuksen 1576/89 tämänhetkisiä säännöksiä, Scotch Whisky 
Association katsoo, että ilmaisujen "malt" ja "grain" ottaminen mukaan yhdessä 
maantieteellisen merkinnän "Scotch Whisky / Scotch" kanssa liitteen III luettelossa on 
tarpeetonta ja mahdollisesti harhaanjohtavaa. Vaikka näitä ilmauksia käytetäänkin usein 
maantieteellisen merkinnän omaavien viskien yhteydessä, ne eivät ole ainoat sallitut 
lisäilmaukset.

Valmistelijan esittämissä 7 artiklan 5 kohtaa koskevissa kommenteissa ehdotetaan uuden 
asetuksen 7 artiklan 5 kohtaan lisäystä, jossa annettaisiin mahdollisuus liittää 
maantieteellisiin merkintöihin lisätietoja kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
määräyksellä. (Huomautus: Asetus 1576/89 5 artiklan 2 kohta.)

Lisäksi valmistelija ehdotti 15 artiklan 1 ja 2 kohdan yhteydessä, että on tehtävä selväksi, että 
jäsenvaltioiden viranomaiset vastaavat hakemuksista sekä teknisten asiakirjojen 
toimittamisesta maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiä varten.

Tämän kansallisen valvonnan takia olisi tarkoituksenmukaisempaa, että kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset vastaisivat kaikista sallituista lisätiedoista liitteessä III 
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maantieteellisen merkinnän saaneille whiskyille.

Tarkistus 91
Liite III, luokka A 3 kohta, maantieteellinen selitys, alaviite (uusi)

Alaviitteen lisääminen "Kornbrandin" 
jälkeen seuraavasti:
Kornin alkoholipitoisuuden on oltava 
vähintään 32 tilavuusprosenttia.

Perustelu

Tällä hetkellä korn määritellään asetuksen 1576/89 1 artiklan 4 kohdan c alakohdassa 
viljasta tislatuksi väkeväksi alkoholijuomaksi. Sitä valmistetaan 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.

Tämän asetuksen 3 artiklan mukaan kornin vähimmäisalkoholipitoisuus on 
32 tilavuusprosenttia, kun se viljasta tislatulla väkevällä alkoholijuomalla on 35 prosenttia.

Se, että korn on nyt suojattu liitteessä III (3 kohta) maantieteellisenä merkintänä Saksassa ja 
Itävallassa johtaa tilanteeseen, että sen vähimmäisalkoholipitoisuutta säänneltäisiin viljasta 
tislattujen väkevien alkoholijuomien yleisvaatimuksen mukaan (35 prosenttia). Ehdotetulla 
muutoksella pyritään säilyttämään nykyinen tilanne.

Tarkistus 92
Liite III, Luokka A, 6 kohta, Maantieteellinen merkintä ja Maantieteellinen alkuperä (uusi)

Maantieteellinen 
merkintä

Maantieteellinen 
alkuperä

Maantieteellinen 
merkintä

Maantieteellinen 
alkuperä

Τσικουδιά/Tsikoudia            Kreikka
Τσίπουρο/Tsipouro             Kreikka

Tarkistus 93
Liite III, Luokka B, 23 kohta, Maantieteellinen merkintä (uusi)

Maantieteellinen merkintä Maantieteellinen merkintä
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Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene
Ούζο πλωμαρίου/Ouzo of Plomari

Tarkistus 94
Liite III, Luokka B, 31 kohta, Maantieteellinen merkintä ja Maantieteellinen alkuperä (uusi)

Maantieteellinen 
merkintä

Maantieteellinen 
alkuperä

Maantieteellinen 
merkintä

Maantieteellinen 
alkuperä

Κίτρο 
Νάξου/Kitro of 
Naxos

Kreikka

Μαστίχα 
Χίου/Mastic of 
Chios
Κουμ Κουάτ 
Κέρκυρας/ Cum 
Cuat of Corfu
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