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Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 102

Lükkab komisjoni ettepaneku tagasi.

Or. sv

Selgitus

Piiritusjoogid pärinevad teatavatest piirkondadest, kus järgitakse traditsioonilisi meetodeid, 
samas kui piirkondades, kuhu need joogid hiljem levisid, toodetakse neid erinevalt. Sellised 
tooted ei ole ELis tavaliselt lubatud. Teisest küljest, kui toode nimetusega viin on tulnud 
turule vaatamata sellele, et teda on valmistatud nagu rummi või grappat, siis lähtutakse 
loogikast, et viinal puudub traditsioon või päritolu. Parem oleks minimeerida kõigi 
piiritusjookide suhtes kehtivaid ELi eeskirju ja nõuda selle asemel, et kõik toormaterjalid ja 
protsessid oleks etiketil märgitud. See võimaldaks keelata piirangud, mis on seatud näiteks 
viski impordile Indiast.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 103
Lõige 1 a (uus)

1 a. Kutsub komisjoni üles esitama uut ettepanekut, mis kohtleb kõiki kangeid 
alkohoolseid jooke võrdselt.

Selgitus

Piiritusjoogid pärinevad teatavatest piirkondadest, kus järgitakse traditsioonilisi meetodeid, 
samas kui piirkondades, kuhu need joogid hiljem levisid, toodetakse neid erinevalt. Sellised 
tooted ei ole ELis tavaliselt lubatud. Teisest küljest, kui toode nimetusega viin on tulnud 
turule vaatamata sellele, et teda on valmistatud nagu rummi või grappat, siis lähtutakse 
loogikast, et viinal puudub traditsioon või päritolu. Parem oleks minimeerida kõigi 
piiritusjookide suhtes kehtivaid ELi eeskirju ja nõuda selle asemel, et kõik toormaterjalid ja 
protsessid oleks etiketil märgitud. See võimaldaks keelata piirangud, mis on seatud näiteks 
viski impordile Indiast.

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone, 

Muudatusettepanek 104
Esimene viide

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

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

Or. it

Selgitus

Rõhutamaks põllumajanduse tähtsust selles määruses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 105
Esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 37 ja 
95,
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Or. pl

Selgitus

Õiguslikule alusele lisatakse artikkel 37, et võtta arvesse määruse eesmärke. Nagu 
tunnistatakse komisjoni ettepaneku põhjenduses 5, on kanged alkohoolsed joogid ja 
põllumajandussektor lahutamatult seotud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 106
Põhjendus 1

(1) Nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus 
(EMÜ) nr 1576/89, millega kehtestatakse 
piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja 
esitlemise üldeeskirjad, ja komisjoni 24. 
aprilli 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 
1014/90, millega kehtestatakse 
piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja 
esitlemise üksikasjalikud rakenduseeskirjad, 
on osutunud edukaks piiritusjookide sektori 
reguleerimisel. Hiljutisi kogemusi silmas 
pidades on siiski vaja täpsustada eeskirju, 
mida kohaldatakse teatavate piiritusjookide 
määratlemiseks, kirjeldamiseks, esitlemiseks 
ja kaitsmiseks. Seetõttu tuleks määrus 
(EMÜ) nr 1576/89 kehtetuks tunnistada ja 
asendada uue määrusega.

(1) Nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus 
(EMÜ) nr 1576/89, millega kehtestatakse 
piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja 
esitlemise üldeeskirjad, ja komisjoni 24. 
aprilli 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 
1014/90, millega kehtestatakse 
piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja 
esitlemise üksikasjalikud rakenduseeskirjad, 
on osutunud edukaks piiritusjookide sektori
reguleerimisel. Hiljutisi kogemusi silmas 
pidades on siiski vaja täpsustada eeskirju, 
mida kohaldatakse teatavate piiritusjookide 
määratlemiseks, kirjeldamiseks, 
esitlemiseks, märgistamiseks ja kaitsmiseks. 
Seetõttu tuleks määrus (EMÜ) nr 1576/89 
kehtetuks tunnistada ja asendada uue 
määrusega.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tagab, et märgistamine kuulub samuti käesoleva määruse alla.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 107
Põhjendus 2

(2) Piiritusjookide sektor on oluline nii 
ühenduse tarbijatele kui ka tootjatele. Selle 

(2) Piiritusjookide sektor on oluline nii 
ühenduse tarbijatele kui ka tootjatele. Selle 



PE 378.844v01-00 4/81 AM\633686ET.doc

ET

sektori suhtes kohaldatavad meetmed 
peaksid tagama tarbijate kõrgetasemelise 
kaitse, turu läbipaistvuse ja ausa konkurentsi 
ning vältima ebaausat tegevust. Võttes 
jätkuvalt arvesse piiritusjookide 
valmistamise traditsioone ning kasvavat 
nõudmist tarbijakaitse ja teabe järele, 
kaitsevad võetavad meetmed ühenduses 
toodetavate piiritusjookide head mainet nii 
ühenduses kui ka maailmaturul. Arvestada 
tuleks ka tehnoloogiliste uuendustega, kui 
sellised uuendused tagavad parema 
kvaliteedi.

sektori suhtes kohaldatavad meetmed 
peaksid tagama tarbijate kõrgetasemelise 
kaitse, turu läbipaistvuse ja ausa konkurentsi 
ning vältima ebaausat tegevust. Võttes 
jätkuvalt arvesse piiritusjookide 
valmistamise traditsioone ning kasvavat 
nõudmist tarbijakaitse ja teabe järele, 
kaitsevad võetavad meetmed ühenduses 
toodetavate piiritusjookide head mainet nii 
ühenduses kui ka maailmaturul. Arvestada 
tuleks ka tehnoloogiliste uuendustega II lisa
määratlustes, kui sellised uuendused 
tagavad parema kvaliteedi ilma kõnealuse 
piiritusjoogi traditsioonilisi tunnuseid 
mõjutamata.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab, et arvestada tuleks tehnoloogiliste uuendustega, muutes 
vajaduse korral II lisa määratlusi, kuid need muudatused ei tohiks kahjustada traditsioonilisi 
tootmismeetodeid. Selle muudatusettepanekuga säilitatakse tasakaal kahe eesmärgi vahel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone 

Muudatusettepanek 108
Põhjendus 3

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

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Määrus lähtub kõigi piiritusjookide kõrge kvaliteedi tagamise põhimõttest. Esitatud 
klassifikatsioon viitab sellele, et I kategooria on „puhtaim toode” ja teised kaks kategooriat 
on madalama kvaliteediga. Seetõttu tuleks sellest loobuda.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh 

Muudatusettepanek 109
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Alkoholi pidev tarbimine võib 
põhjustada vaimseid ja füsioloogilisi 
häireid (maks, süda ja veresooned) ning 
kahjustada loodet. Alkoholi liigtarbimisega 
seonduvad sotsiaalsed häired, vägivald ja 
surmaga lõppevad liiklusõnnetused. 
Alkoholism on üks maailma kõige 
kulukamaid sõltuvushaigusi. 
Alkoholitarbimine kasvab enamikus ELi 
liikmesriikides. Muret teeb noorte suurenev 
alkoholitarbimine. Liikmesriikidel on nüüd 
võimalik kehtestada kohustuslikud 
terviseohu hoiatused alkohoolsete jookide 
jaoks. Neid tuleks selleks ergutada, et 
hoiatada eelkõige alkoholitarbimisega 
seotud ohtude eest raseduse ajal. Komisjon 
peaks kaaluma, kas terviseohu hoiatuste 
ühtlustamine on vajalik.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 110
Põhjendus 5

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

(5) Eriti tuleks rõhutada, et selleks, et täita 
tarbijate ootusi ja järgida traditsioone, peab 
piiritusjookide valmistamisel kasutatav 
etüülalkohol pärinema jätkuvalt ainult 
toidutoormest. See tagab ühtlasi põhilistele 
põllumajandussaadustele turuväljundi.

Or. es

Selgitus

Tuleks teha selgeks, et käesoleva määruse kohaselt ei tohi kasutada muud kui ainult 
toidutoormest pärinevat etüülalkoholi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 111
Artikli 1 esimese lõigu punkt c

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

c) mille minimaalne alkoholisisaldus on 15 
mahu%,

Or. it

Selgitus

Piiritusjookide määratlus ei peaks viitama üksnes käesolevale määrusele, vaid kehtima ka 
kõigi toiduainete suhtes. Lisaks välistaks 80 mahu% mitmesugused tüüpilised kohalikud 
käsitöötooted, mis on äärmiselt levinud Itaalias.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 112
Artikli 1 lõike 1 punkt c

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

c) mille minimaalne alkoholisisaldus on 15 
mahu% ja maksimaalne alkoholisisaldus 80 
mahu%, kui käesoleva määruse lisades 
esitatud nende väärtuste suhtes kehtestatud 
eranditest ei tulene teisiti,

Or. nl

Selgitus

Lisades esitatakse nende väärtuste suhtes kehtestatud erandid, näiteks munalikööri ja 
advocaat’i puhul (II lisa punkt 41).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 113
Artikli 1 lõike 1 punkt c

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

c) mille minimaalne alkoholisisaldus on 20 
mahu% ja maksimaalne alkoholisisaldus 80 
mahu%,

Or. pl
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Selgitus

Täpsem määratlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 114
Artikli 1 lõike 1 punkt c

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

c) mille minimaalne alkoholisisaldus on 15 
mahu% ja maksimaalne alkoholisisaldus 80 
mahu%, kui käesoleva määruse lisades 
esitatud nende väärtuste suhtes kehtestatud 
eranditest ei tulene teisiti,

Or. pl

Selgitus

Lisades sätestatakse ülatoodud väärtuste suhtes kehtestatud erandid, näiteks munalikööri ehk 
advocaat’i või avocat’i või Advokat’i osas (II lisa punkt 41).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 115
Artikli 1 esimese lõigu punkt c

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

c) mille minimaalne alkoholisisaldus on 15 
mahu% ja maksimaalne alkoholisisaldus 
inimestele mõeldud lõpptarbimise korral on
80 mahu%, 

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek selgitab, et kuni 80-protsendiline alkoholisisaldus kehtib inimestele 
tarbimiseks mõeldud piiritusjookide kohta ega välista kõrgemat alkoholisisaldust (paljudel II 
lisas toodud jookidel on alkoholisisaldus kõrgem kui 80%).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 116
Artikli 1 esimese lõigu punkti d alapunkti i teine taane
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- taimsete ainete leotamise teel ja/või – taimematerjalide leotamise või 
samalaadse töötlemise teel toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholis ja/või 
toidutoormest valmistatud destillaadis 
ja/või piiritusjookides käesoleva määruse 
tähenduses ja/või 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek suurendab teksti selgust, määratledes vedeliku, mida leotamisel 
kasutatakse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 117
Artikli 1 lõike 1 punkti d alapunkti ii neljas taane

– jookidega. välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Täpsem määratlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 118
Artikli 1 esimene a lõik (uus)

Punktis c sätestatud minimaalne 
alkoholisisaldus ei piira II lisa kategoorias 
41 osutatud toote määratlust.

Or. en

Selgitus

Viimane lõik näeb ette erandi advocaat’i tarvis (II lisa kategooria 41), sest selle 
alkoholisisaldus on 14%.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 119
Artikli 1 esimene a lõik (uus)

1 a. Ilma et see piiraks artiklis 1 loetletud 
toodete suhtes kehtestatud erieeskirju, 
võivad kanged alkohoolsed joogid:
a) olla ümardatud vastavalt I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele ning 
liikmesriikide eriõigusaktidele;
b) olla magustatud nii, et nad vastaksid 
teatavatele tooteomadustele, ning vastavalt 
I lisas esitatud tehnilistele mõistetele ja 
nõuetele. Magusaineid, nagu on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 94/35/EÜ1, võib 
kasutada üksnes nende piiritusjookide 
valmistamisel, mis ei vasta käesoleva 
määruse II lisas toodud ühelegi tehnilisele 
mõistele;
c) olla maitsestatud vastavalt I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele;
d) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või (toidutoormest 
valmistatud) destillaati;
e) olla värvitud vastavalt I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele.
2. Lõikes 1 loetletud tavad on lubatud kõigi 
piiritusjookide puhul, ilma et see piiraks II 
lisa sätteid.
3. Lõikes 1 loetletud tavad järgivad kangete 
alkohoolsete jookide valmistamise 
olemasolevaid traditsioonilisi meetodeid.
1 EÜT L 237, 10.9.1994, lk 3. Direktiivi on viimati 
muudetud direktiiviga 2006/52/EÜ (ELT L 204, 
26.7.2006, lk 10). 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on hõlmata kõik kangete alkohoolsete jookide tootmisel 
lubatud tavad ühte üldisesse artiklisse. 
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Õigusakt on ebajärjekindel, kui tootmistavade loetelu kohaldatakse osade kangete 
alkohoolsete jookide suhtes (need, mis on ära toodud raportis artikli 1 teise a lõigu punktides 
1–13) ning teistsugust loetelu kohaldatakse teiste jookide suhtes (alates punktist 14). 
Määratluste killustamine ei tule kasuks kangete alkohoolsete jookide tootjatele ega 
tarbijatele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 120
Artikli 1 esimene a lõik (uus)

1 a. Ilma et see piiraks artiklis 1 loetletud 
toodete suhtes kehtestatud erieeskirju, 
võivad kanged alkohoolsed joogid:
a) olla ümardatud vastavalt I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele ning 
liikmesriikide eriõigusaktidele;
b) olla magustatud nii, et nad vastaksid 
teatavatele tooteomadustele, ning vastavalt 
I lisas esitatud tehnilistele mõistetele ja 
nõuetele. Magusaineid, nagu on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 94/35/EÜ, võib 
kasutada üksnes nende piiritusjookide 
valmistamisel, mis ei vasta käesoleva 
määruse II lisas toodud ühelegi tehnilisele 
mõistele;
c) olla maitsestatud vastavalt I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele;
d) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või (toidutoormest 
valmistatud) destillaati;
e) olla värvitud vastavalt I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele.
2. Lõikes 1 loetletud tavad on lubatud kõigi 
piiritusjookide puhul, ilma et see piiraks II 
lisa sätteid.
3. Lõikes 1 loetletud tavad järgivad kangete 
alkohoolsete jookide valmistamise 
olemasolevaid traditsioonilisi meetodeid.

Or. en
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Selgitus

Ettepanekus kehtestatud liigitus kolmeks kategooriaks on ebavajalik ja tehniliselt vale. 
Kangete alkohoolsete jookide ainus täpne liigitus oleks määruste 1576/89 ja 1014/90 kohane 
vorm, mis sätestab määratlused müüginimetuste kaudu. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer

Muudatusettepanek 121
Artikli 2 kolmas a lõik (uus)

Tooted, mis sisaldavad etüülalkoholi ja 
denaturanti, liigitatakse etüülalkoholi 
kontsentratsioonist olenemata ELi 
tolliklassifikatsiooni kohaselt kui 
„denatureeritud etüülalkohol ja muu 
alkohol (mis tahes 
alkoholisisaldusega)”ning neid ei tohi 
kasutada piiritusjookide valmistamisel. 

Or. en

Selgitus

Ei piisa sellest, kui piirata etüülalkoholi kasutamist üksnes toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholiga. Kõnealuste tavade vältimiseks on vaja kehtestada keeld. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 122
Artikkel 3

Piiritusjoogid liigitatakse järgmiselt: välja jäetud
a) kanged alkohoolsed joogid – II lisa A 
kategooria all loetletud tooted;
b) erilised piiritusjoogid – II lisa B 
kategooria all loetletud tooted;
c) muud piiritusjoogid – II lisa C 
kategooria all loetletud tooted.

Or. pl
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Selgitus

Pakutud liigitusega ei õnnestu üksikuid kategooriaid selgelt eristada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 123
Artikkel 3

Piiritusjoogid liigitatakse järgmiselt: Samuti kustutada II lisa järgmised 
pealkirjad:

a) kanged alkohoolsed joogid – II lisa A 
kategooria all loetletud tooted;

A kategooria: kanged alkohoolsed joogid

b) erilised piiritusjoogid – II lisa B 
kategooria all loetletud tooted;

B kategooria: erilised piiritusjoogid

c) muud piiritusjoogid – II lisa C 
kategooria all loetletud tooted.

C kategooria: muud piiritusjoogid

Or. it

Selgitus

Selline liigitus ei ole ei loogiline ega läbipaistev ja liigitab osad tooted valesti teatavasse 
rühma, eksitades tarbijaid kvaliteedi osas, kuna on see erineb senisest praktikast. Lisaks 
viitab see ekslikult, et antud toodete osas eksisteerib kvaliteedi hierarhia.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 124
Artikkel 4

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

1. Ilma et see piiraks II lisas loetletud 
toodete suhtes kehtestatud erieeskirju, 
võivad kanged alkohoolsed joogid:

a) valmistatakse üksnes II lisas 
määratletud toorainete kääritamise ja 
destilleerimise teel;
b) ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati;
c) sisaldavad ainult looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi, nagu on 
määratletud direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 
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lõike 2 punkti b alapunktis i ja artikli 1
lõike 2 punktis c;
d) magustatakse maitse ümardamiseks 
ainult vastavalt käesoleva määruse I lisas 
esitatud tehnilistele mõistetele ja nõuetele 
ning arvestades liikmesriikide õigusakte.

d) olla ümardatud vastavalt I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele ning 
liikmesriikide eriõigusaktidele;

2. Ilma et see piiraks kõigi II lisa B 
kategooria all loetletud toodete suhtes 
sätestatud erieeskirju, võivad erilised 
piiritusjoogid:
a) olla valmistatud asutamislepingu I lisas 
loetletud mis tahes toidutoormest;
b) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või (toidutoormest 
valmistatud) destillaati;

b) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või (toidutoormest 
valmistatud) destillaati;

c) sisaldada looduslikke või loodusidentseid 
lõhna- ja maitseaineid ja valmistisi, nagu on 
määratletud direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 
lõike 2 punkti b alapunktides i ja ii ning 
artikli 1 lõike 2 punktis c;

c) sisaldada looduslikke või loodusidentseid 
lõhna- ja maitseaineid ja valmistisi, nagu on 
määratletud direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 
lõike 2 punkti b alapunktides i ja ii ning 
artikli 1 lõike 2 punktis c;

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

d) olla magustatud nii, et nad vastaksid 
teatavatele tooteomadustele, ning vastavalt 
käesoleva määruse I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele. 
Magusaineid, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
94/35/EÜ, võib kasutada üksnes nende 
piiritusjookide valmistamisel, mis ei vasta 
käesoleva määruse II lisas toodud ühelegi 
tehnilisele mõistele;

3. Ilma et see piiraks II lisas C kategooria 
all nimetatud toodete suhtes kehtestatud 
erieeskirju, võivad muud piiritusjoogid:
a) olla valmistatud asutamislepingu I lisas 
nimetatud mis tahes toidutoormest ja/või 
inimtoiduks ettenähtud toiduainest;
b) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati;
c) sisaldada direktiivis 88/388/EMÜ 
nimetatud lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi;

c) olla maitsestatud vastavalt I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele; 

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

d a) olla värvitud vastavalt I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele.
3 a. Lõikes 1 loetletud tavad on lubatud 
kõigi piiritusjookide puhul, ilma et see 
piiraks II lisa sätteid.
3 b. Lõikes 1 loetletud tavad järgivad 
kangete alkohoolsete jookide valmistamise 
olemasolevaid traditsioonilisi meetodeid.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus kehtestatud liigitus kolmeks kategooriaks on ebavajalik ja tehniliselt vale. 
Kangete alkohoolsete jookide ainus täpne liigitus oleks määruste 1576/89 ja 1014/90 kohane 
vorm, mis sätestab määratlused müüginimetuste kaudu. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 125
Artikli 4 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Ilma et see piiraks II lisa kategooriate 1–
12 all loetletud toodete suhtes kehtestatud 
erieeskirju, kanged alkohoolsed joogid:

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb kolme kategooria väljajätmisest artiklis 3. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 126
Artikli 4 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Ilma et see piiraks eraldi määratlustes 
sätestatud erieeskirju, II lisa punktides 1–12 
loetletud tooted:
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Or. it

Selgitus

Kolmeks kategooriaks jaotamise väljajätmist tuleks täiendada teatavate toodete üldomaduste 
lisamisega. Kangete alkohoolsete jookide kategoorias (punktid 1–14) tuleks säilitada 
looduslike lõhna- ja maitseainete kasutamise võimalus koos teatavate määratlustega, mille 
puhul sätestatakse, et nende kasutamine on keelatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Muudatusettepanek 127
Artikli 4 lõike 1 sissejuhatus ja punkt a

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

1. Ilma et see piiraks eraldi määratlustes 
sätestatud erieeskirju, II lisa punktides 1–12 
loetletud tooted:

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

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

Or. it

Selgitus

Kolmeks kategooriaks jaotamise väljajätmist tuleks täiendada teatavate toodete üldomaduste 
lisamisega. Kangete alkohoolsete jookide kategoorias (punktid 1–14) tuleks säilitada 
looduslike lõhna- ja maitseainete kasutamise võimalus koos teatavate määratlustega, mille 
puhul sätestatakse, et nende kasutamine on keelatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 128
Artikli 4 lõike 1 punkt b

b) ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)



PE 378.844v01-00 16/81 AM\633686ET.doc

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 129
Artikli 4 lõike 1 punkt b

b) ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati;

b) ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi või toidutoormest valmistatud 
destillaati, välja arvatud määratluses 
sisalduvast toorainest saadut;

Or. es

Selgitus

II lisa punkti 5 alapunkti a alapunktis 1 sisalduvas brandy määratluses lubatakse jooki 
segada veinidestillaadiga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 130
Artikli 4 lõike 1 punkt c

c) sisaldavad ainult looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi, nagu on 
määratletud direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 
lõike 2 punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 
2 punktis c;

c) sisaldavad ainult looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi, nagu on 
määratletud direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 
lõike 2 punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 
2 punktis c, tingimusel et see on märgitud 
nende määratluses ja need põhinevad 
teatavates piirkondades destilleerimisel 
traditsiooniliselt kasutatavatel looduslikel 
meetoditel;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 131
Artikli 4 lõike 1 punkt d

d) magustatakse maitse ümardamiseks ainult 
vastavalt käesoleva määruse I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele ning 
arvestades liikmesriikide õigusakte.

d) magustatakse maitse ümardamiseks ainult 
vastavalt käesoleva määruse I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele ning 
arvestades liikmesriikide õigusakte. 
Ümardamine on lubatud vastavalt I lisa 
uues artiklis 1 a toodud määratlusele.
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Or. fr

Selgitus

See toote viimase tootmistsükliga seotud määratlus on oluline, kui soovitakse kaitsta 
traditsioonilisi tootmismeetodeid, eelkõige selliste piiritusjookide puhul nagu viski, rumm ja 
konjak.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Muudatusettepanek 132
Artikli 4 lõige 2

2. Ilma et see piiraks kõigi II lisa B 
kategooria all loetletud toodete suhtes
sätestatud erieeskirju, võivad erilised 
piiritusjoogid:

2. Ilma et see piiraks eraldi määratlustes 
sätestatud erieeskirju, II lisa punktides 13–
45 b loetletud tooted võivad:

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

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

b) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati;

b) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati;

c) sisaldada looduslikke või loodusidentseid 
lõhna- ja maitseaineid ja valmistisi, nagu on 
määratletud direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 
lõike 2 punkti b alapunktides i ja ii ning 
artikli 1 lõike 2 punktis c;

c) sisaldada looduslikke või loodusidentseid 
lõhna- ja maitseaineid ja valmistisi, nagu on 
määratletud direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 
lõike 2 punkti b alapunktides i ja ii ning 
artikli 1 lõike 2 punktis c;

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

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

Or. it

Selgitus

Kolmeks kategooriaks jaotamise väljajätmist tuleks täiendada teatavate toodete üldomaduste 
lisamisega. Kangete alkohoolsete jookide kategoorias (punktid 1–14) tuleks säilitada 
looduslike lõhna- ja maitseainete kasutamise võimalus koos teatavate määratlustega, mille 
puhul sätestatakse, et nende kasutamine on keelatud.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 133
Artikli 4 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Ilma et see piiraks kõigi II lisa B 
kategooria all loetletud toodete suhtes 
sätestatud erieeskirju, võivad erilised 
piiritusjoogid:

2. Ilma et see piiraks kõigi II lisa 
kategooriate 13–45 all loetletud toodete 
suhtes sätestatud erieeskirju, võivad erilised 
piiritusjoogid: 

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb kolme kategooria väljajätmisest artiklis 3. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 134
Artikli 4 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Ilma et see piiraks kõigi II lisa B 
kategooria all loetletud toodete suhtes
sätestatud erieeskirju, võivad erilised 
piiritusjoogid:

2. Ilma et see piiraks eraldi määratlustes 
sätestatud erieeskirju, II lisa punktides 13–
45 b loetletud tooted võivad:

Or. it

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 135
Artikli 4 lõike 2 punkt d

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

d) olla magustatud nii, et nad vastaksid 
teatavatele tooteomadustele, ning vastavalt 
käesoleva määruse I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele. 
Ümardamine on lubatud vastavalt I lisa 
uues artiklis 1 a toodud määratlusele.

Or. fr
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Selgitus

See toote viimase tootmistsükliga seotud määratlus on oluline, kui soovitakse kaitsta 
traditsioonilisi tootmismeetodeid, eelkõige nende piiritusjookide puhul (järgneb puuvilja 
nimetus), mis on toodetud leotamise ja destilleerimise teel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Muudatusettepanek 136
Artikli 4 lõige 3

3. Ilma et see piiraks II lisas C kategooria 
all nimetatud toodete suhtes kehtestatud 
erieeskirju, võivad muud piiritusjoogid:

3. Ilma et see piiraks eraldi määratlustes 
kehtestatud erieeskirju, võivad II lisa
punktides 1–45 b loetlemata tooted:

a) olla valmistatud asutamislepingu I lisas 
nimetatud mis tahes toidutoormest ja/või 
inimtoiduks ettenähtud toiduainest;

a) olla valmistatud asutamislepingu I lisas 
nimetatud mis tahes toidutoormest ja/või 
inimtoiduks ettenähtud toiduainest;

b) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati;

b) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati;

c) sisaldada direktiivis 88/388/EMÜ 
nimetatud lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi;

c) sisaldada direktiivis 88/388/EMÜ 
nimetatud lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi;

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

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

Or. it

Selgitus

Kolmeks kategooriaks jaotamise väljajätmist tuleks täiendada teatavate toodete üldomaduste 
lisamisega. Kangete alkohoolsete jookide kategoorias (punktid 1–14) tuleks säilitada 
looduslike lõhna- ja maitseainete kasutamise võimalus koos teatavate määratlustega, mille 
puhul sätestatakse, et nende kasutamine on keelatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 137
Artikli 4 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Ilma et see piiraks II lisas C kategooria all 
nimetatud toodete suhtes kehtestatud 

3. Ilma et see piiraks II lisas kategooria 45 
punktide a ja b all nimetatud toodete suhtes 
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erieeskirju, võivad muud piiritusjoogid: kehtestatud erieeskirju, võivad muud 
piiritusjoogid:

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb kolme kategooria väljajätmisest artiklis 3. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 138
Artikli 4 lõike 3 sissejuhatav osa

3. Ilma et see piiraks II lisas C kategooria 
all nimetatud toodete suhtes kehtestatud 
erieeskirju, võivad muud piiritusjoogid:

3. Ilma et see piiraks eraldi määratlustes 
kehtestatud erieeskirju, võivad II lisa
punktides 1–45 b loetlemata tooted:

Or. it

Selgitus

Vaata selgitust artikli 4 lõike 1 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 139
Artikli 4 lõike 3 punkt d

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

d) olla magustatud nii, et nad vastavad 
teatavatele tooteomadustele, ning vastavalt 
käesoleva määruse I lisas esitatud 
tehnilistele mõistetele ja nõuetele. 
Ümardamine on lubatud vastavalt I lisa 
uues artiklis 1 a toodud määratlusele.

Or. fr

Selgitus

See toote viimase tootmistsükliga seotud määratlus on oluline, kui soovitakse kaitsta „muude 
piiritusjookide” traditsioonilisi tootmismeetodeid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 140
Artikkel 5

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

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

Or. fr

Selgitus

Liikmesriigid peavad olema suutelised võtma erimeetmeid, mis aitavad parandada 
piiritusjookide kvaliteeti. Kuid neid meetmeid peavad reguleerima eeskirjad ja need meetmed 
peavad kehtima III lisas osutatud geograafiliste tähiste suhtes. Need tooted peavad olema 
selgelt eristatavad, vastasel juhul paneks see kahtluse alla ühenduse määruse väärtuse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 141
Artikkel 5

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

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

Or. pl

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada teha muudatusi geograafilistes tähistes, 
kuid mitte piiritusjookide määratlustes. See aitab tagada suurema läbipaistvuse ja kindluse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh, 

Muudatusettepanek 142
Artikkel 5 a (uus)
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Artikkel 5 a
Terviseohu hoiatused

1. Liikmesriigid võivad kohustada 
alkohoolsete jookide tootjaid või 
importijaid, et nad lisaksid etiketile 
terviseohu hoiatused. Esikülje silt võib 
sisaldada hoiatusi, et alkohol võib 
põhjustada tõsiseid tervise- ja vaimseid 
probleeme, et alkohol tekitab sõltuvust ning 
alkoholitarbimine raseduse ajal võib 
kahjustada loodet. 
2. Vajalikuks võib osutuda ühtlustada ELi 
tasandil terviseohu hoiatusi 
alkoholitoodetel sarnaselt terviseohu 
hoiatustega tubakatoodetel. Komisjon 
avaldab enne 2010. aasta 1. jaanuarit 
õigusakti ettepaneku kehtestada terviseohu 
hoiatused alkohoolsetel jookidel või siis 
teatise, milles ta selgitab, miks ei ole 
erinevalt terviseohu hoiatustest 
tubakatoodetel vaja ühtlustada terviseohu 
hoiatusi alkoholitoodetel.

Or. en

Selgitus

Nii nagu on terviseohu hoiatused tubakatoodetel, peaksid ka alkohoolsed joogid olema 
varustatud terviseohu hoiatustega. Kuigi mõõdukas alkoholitarbimine (naiste puhul tavaliselt 
14 ühikut alkoholi ja meeste puhul 21 ühikut alkoholi nädalas) ei pruugi põhjustada 
terviseprobleeme, on üldlevinud arusaam, et liigtarbimine on ohtlik ja tervistkahjustav ning et 
alkoholitarbimine raseduse ajal võib kahjustada loodet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 143
Artikli 7 lõige 1

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

1. Piiritusjoogid, mis vastavad II lisas 
nimetatud kategooriate 1–45 toodete 
spetsifikaatidele, kannavad nimetatud lisas 
nendele toodetele antud müüginimetust. 

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb kolme kategooria väljajätmisest artiklis 3. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 144
Artikli 7 lõige 2

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

2. Piiritusjoogid, mis vastavad II lisa 
kategooria 45 punktides a ja b nimetatud 
toodete spetsifikaatidele, kannavad 
müüginimetust „piiritusjook“. Seda 
müüginimetust ei tohi täiendada ega muuta. 

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb kolme kategooria väljajätmisest artiklis 3. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 145
Artikli 7 lõige 2

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

2. Piiritusjoogid, mis ei vasta II lisas
nimetatud A ja B kategooria toodete 
spetsifikaatidele, ei tohi kanda seal 
nimetatud müüginimetusi. Neid tuleb 
nimetada „piiritusjookideks”. Artikli 5 
sätetest olenemata ei tohi seda 
müüginimetust muuta.

Or. en

Selgitus

Kuna kavandatav kategooriate süsteem on tagasi lükatud, tuleb tagasi lükata ka 
müüginimetuste eeskirjad. Kehtiv kord tuleb säilitada. Lõike 2 muudatusettepanek on üksnes 
selguse huvides.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 146
Artikli 7 lõige 2

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

2. Piiritusjoogid, mis vastavad II lisas 
nimetatud C kategooria toodete 
spetsifikaatidele, kannavad müüginimetust 
„piiritusjook“.

Or. nl

Selgitus

See kahekordne nõue on liiga piirav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 147
Artikli 7 lõige 3

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tarbijate võimaliku eksitamise vältimiseks tuleks jääda vastavalt kehtivale korrale üheainsa 
kohustuslikult valitava müüginimetuse juurde. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 148
Artikli 7 lõige 4

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

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

Or. en

Selgitus

Artikli 7 lõikes 4 on sätestatu üldine eeskiri, et II lisas määratletud piiritusjookide nimetusi 
võib kasutada üksnes piiritusjookide puhul, mis vastavad II lisa asjaomasele määratlusele, 
kuid artikli 7 lõikes 8 (üldnimetused koostisosade loetelus) ja artikli 8 lõikes 1 tehakse erand 
sellest reeglist (teatud piiritusjookidele viitamine liitnimetuses). Seepärast tuleks siinkohal 
viidata mõlemale artiklile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 149
Artikli 7 lõige 5

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

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

b) III lisas toodud geograafilistele tähistele 
võib lisada täiendavaid andmeid, kui need 
on reguleeritud riiklike või piirkondlike 
ametiasutuste poolt liikmesriikides või 
vastavalt tehnilisele toimikule, mis on ette 
nähtud artikli 16 teises lõigus.
c) II lisas loetletud piiritusjookide 

nimetustele võib lisada muid geograafilisi 
tähiseid, kui on nimetatud III lisas, 
tingimusel et need ei eksita tarbijaid.

Or. en

Selgitus

Uus punkt b tagab, et III lisas toodud geograafilistele tähistele võib lisada täiendavaid 
andmeid, kui need on a) reguleeritud riiklikul või piirkondlikul tasandil või b) nimetatud 
tehnilises toimikus. Näiteks Scotch Whisky puhul nimetused „single malt” ja/või „Highland”. 

Uus punkt c lubab, et II lisas loetletud piiritusjookide puhul võib kasutada geograafilisi 
nimetusi (nt Scotch Whisky puhul „Orkney” või „Dufftown”), tingimusel et need nimetused ei 
ole ametlikult registreeritud geograafiliste tähistena III lisas ega eksita tarbijat. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 150
Artikli 7 lõige 8

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

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

Or. en

Selgitus

Ükski teine viide direktiivile 2000/13 (artiklid 6, 8 lg 1, 9 lg 3 ja 29 p d) ei tee sellist 
piirangut, viidates riiklikele rakenduseeskirjadele. Järjepidevuse tagamiseks ja segaduse 
vältimiseks peaks artikli 7 lõige 8 viitama samamoodi otseselt direktiivile 2000/13/EÜ. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 151
Artikli 8 lõige 1

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

1. II lisa kategooriatesse 1–45 kuuluvate 
müüginimetuste või III lisas loetletud 
geograafiliste tähiste kasutamine või neile 
vihjamine liitnimetuses või toiduainete 
esitlemisel on lubatud ainult siis, kui 
asjaomase toote alkohol on 100% pärit 
liitnimetuses märgitud piiritusjoogist. 
Sellised liitnimetused lisatakse täienduseks 
müüginimetusele.

Selliste liitnimetuste kasutamine on 
keelatud, kui piiritusjooki on veega 
lahjendatud nii, et alkoholisisaldus on 
väiksem selle piiritusjoogi määratluses 
sätestatud minimaalsest 
alkoholisisaldusest.  

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on põhimõtteliselt identne raportööri esitatud muudatusettepanekuga 
70, välja arvatud esimese lõigu viimane lause, mis selgitab, et liitnimetused tuleb lisada 
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müüginimetusele (ega tohi müüginimetust asendada). See on kooskõlas kehtivate nõuetega 
määruses 1576/89. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 152
Artikli 8 lõige 1

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

1. II lisa A ja B kategoorias toodud 
müüginimetuste või III lisas loetletud 
geograafiliste tähiste kasutamine
liitnimetuses või vihjamine neile toiduainete 
puhul on lubatud ainult siis, kui toiduaine 
sisaldab vastavat piiritusjooki ja kui alkohol 
on 100% pärit liitnimetuses märgitud 
piiritusjoogist. 

Selliste liitnimetuste kasutamine on 
keelatud, kui piiritusjooki on veega 
lahjendatud nii, et alkoholisisaldus on 
väiksem selle piiritusjoogi määratluses 
sätestatud minimaalsest 
alkoholisisaldusest.

Or. en

Selgitus

Üksikasjalikum sõnastus on vajalik selleks, et vältida üldiste müüginimetuste ja geograafiliste 
tähistega seotud väärtarvitusi mitte üksnes muude piiritusjookide, vaid ka muude toiduainete 
puhul. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 153
Artikli 8 lõige 1

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

1. II lisa A ja B kategoorias toodud 
müüginimetuste või III lisas nimetatud 
geograafiliste tähiste kasutamine
liitnimetuses või vihjamine neile toiduainete 
puhul on lubatud ainult siis, kui toiduaine 
sisaldab vastavat piiritusjooki ja kui alkohol 
on 100% pärit liitnimetuses märgitud 
piiritusjoogist. 

Selliste liitnimetuste kasutamine on 
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keelatud, kui piiritusjooki on veega 
lahjendatud nii, et alkoholisisaldus on 
väiksem selle piiritusjoogi määratluses 
sätestatud minimaalsest 
alkoholisisaldusest.

Or. en

Selgitus

See sõnastus on üksikasjalikum. See kaitseks üldiste müüginimetuste ja geograafiliste tähiste 
väärtarvituse eest mitte üksnes muude piiritusjookide, vaid ka muude toiduainete puhul (nt 
rummiküpsised, konjakikaste). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 154
Artikli 8 lõige 3

3. Erandina lõikest 1 ja võttes arvesse 
traditsioonilisi tootmismeetodeid, võib II 
lisa punkti 31 alapunktis d loetletud 
liitnimetusi kasutada ühenduses toodetud 
likööride esitlemisel vastavalt nimetatud 
alapunktis sätestatud tingimustele.

3. Siiski võib sõltuvalt käesoleva määruse 
jõustumise ajal valitsevast olukorrast II lisa 
punkti 31 alapunktis d loetletud liitnimetusi 
kasutada ühenduses toodetud likööride 
esitlemisel vastavalt nimetatud alapunktis 
sätestatud tingimustele.

Or. es

Selgitus

Mainitud termineid (mis hõlmavad sõna „brandy”) ei tuleks käsitleda traditsioonilistena, ja 
juhtudel, kui need moodustavad erandi, tuleks kasutada määruse (EÜ) nr 1014/1990 
praeguse artikli 7b lõike 2 sõnastust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 155
Artikli 9 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Etiketil peab olema silmapaistvas kohas 
selgelt ja nähtavalt müüginimetus 
„piiritusjook“, kui II lisa kategooriates 1–12
nimetatud piiritusjook on segatud:

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb kolme kategooria väljajätmisest artiklis 3. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 156
Artikli 9 lõige 2

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

2. Lõiget 1 ei kohaldata kõnealuses lõikes 
nimetatud segude kirjeldamise, esitlemise 
või märgistamise suhtes, kui need segud 
vastavad ühele II lisa kategooriates 1–45
esitatud määratlusele.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb kolme kategooria väljajätmisest artiklis 3.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 157
Artikli 9 lõige 3

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

3. Lõikes 1 kirjeldatud segamise teel saadud 
toodete kirjeldamisel, esitlemisel ja 
märgistamisel võib kasutada ühte või mitut
II lisa kategooriates 1-45 loetletud nimetust, 
kui see nimetus ei sisaldu müüginimetuses, 
vaid on märgitud segu koostisosade loetelus 
samal väljal ning selle ees on nimetus 
“segatud piiritusjook”. 

Or. en

Selgitus

Lauseosa „ilma et see piiraks…” väljajätmine tagab selle, et käesoleva määruse 
spetsiifilisemad sätted jäävad ülimuslikuks ning neid ei kahjusta üldisemat laadi 
märgistamiseeskirjad direktiivis 2000/13/EÜ. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 158
Artikli 10 lõige 1

1. Kui piiritusjoogi kirjeldusel, esitlusel või 
märgistusel viidatakse toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi toorainele, tuleb 
nimetada kõik tootmisprotsessis kasutatud 
toidutoormest valmistatud alkoholi liigid 
koguseliselt kahanevas järjekorras.

1. Kui piiritusjoogi kirjeldusel, esitlusel või 
märgistusel viidatakse toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi toorainele, tuleb 
nimetada kõik tootmisprotsessis kasutatud 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi või 
destillaadi liigid koguseliselt kahanevas 
järjekorras.

Or. pl

Selgitus

Kui piiritusjoogi kirjeldusel, esitlusel või märgistusel viidatakse joogi valmistamiseks 
kasutatud toorainele, võib see tooraine olla toidutoormest valmistatud etüülalkohol või 
toidutoormest valmistatud destillaat. Selle viite lisamine annab tarbijatele lisateavet. Lisaks ei 
too see kaasa eriliste piiritusjookide diskrimineerimist, sest toorainele viitamist nõutaks ainult 
etüülalkoholist valmistatud jookide puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 159
Artikli 10 lõige 2

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

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

Or. en

Selgitus

Ettepaneku sõnastus võib viia väideteni, et piiritusjookide puhul on mõiste „segu“ kuidagi 
erinev mõistetest „segatud“ või „segamine“, samas kui tegelikult on nad kõik seotud ühe 
protsessiga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 160
Artikli 10 lõige 3
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3. Kui piiritusjoogi kirjelduses, esitluses või 
märgistuses on laagerdusaeg täpsustatud või 
soovitatud, viitab see kõige lühema 
laagerdusajaga alkohoolsele komponendile, 
tingimusel et nimetatud toode on 
laagerdunud maksuhalduri järelevalve või 
samasuguseid tagatisi võimaldava 
järelevalve all.

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku muudetud sõnastusega püütakse tagada seda, et laagerdumisprotsess 
toimuks piisava järelevalve all, nii et sellist laagerdumismärget saaks tõendada vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 161
Artikli 10 lõige 3

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

3. Välja arvatud erandi tegemise korral, 
võib laagerdusaja märkida ainult siis, kui 
see viitab kõige lühema laagerdusajaga 
alkohoolsele komponendile, ja ainult juhul, 
kui on täidetud tingimus, et nimetatud toode 
on laagerdunud maksuhalduri järelevalve või 
samasuguseid tagatisi võimaldava 
järelevalve all.

Or. es

Selgitus

Kehtiv kord tuleks säilitada. Praeguse sõnastuse puhul ei võeta arvesse criaderas y soleras 
Jerez brandy puhul kasutatavaid laagerdusmeetodeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 162
Artikli 10 lõige 3

3. Kui piiritusjoogi kirjelduses, esitluses või 
märgistuses on laagerdusaeg täpsustatud või 

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

viitab see kõige lühema laagerdusajaga 
alkohoolsele komponendile, tingimusel et 
nimetatud toode on laagerdunud 
maksuhalduri järelevalve või samasuguseid 
tagatisi võimaldava järelevalve all.

Or. nl

Selgitus

„Soovitatud” on liiga ähmane ja ebamäärane. See punkt on oluline näiteks „vana” või 
„noore” jenever’i puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 163
Artikli 10 lõige 3

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

3. Kui piiritusjoogi kirjelduses, esitluses või 
märgistuses on laagerdusaeg täpsustatud või 
soovitatud, viitab see kõige lühema 
laagerdusajaga alkohoolsele komponendile, 
tingimusel et nimetatud toode on 
laagerdunud maksuhalduri järelevalve või 
samasuguseid tagatisi võimaldava 
järelevalve all, ilma et see piiraks iga 
liikmesriigi poolt siseriiklikus õiguses 
kehtestatud erisätteid tema territooriumil 
traditsioonilisi meetodeid kasutades 
valmistatud toodete kohta.

Or. es

Selgitus

Selles artiklis ei võeta arvesse teatavate laagerdusmeetodite eripära, nagu Jerez brandy 
valmistamisel kasutatav „criaderas y soleras”-süsteem.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 164
Artikli 10 lõige 3 a (uus)

3 a. Lõiget 3 ei kohaldata kirjelduse, 
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esitluse või märgistuse suhtes, mille 
eesmärk on teha vahet tootmismeetoditel.

Or. nl

Selgitus

Näiteks „oude jenever’i” ja „jonge jenever’i” (loetletud III lisa B kategooria punktis 17) 
puhul ei viita sõnad „oud” ja „jong” („vana” ja „noor”) mitte toote laagerdusajale, vaid 
kasutatud tootmismeetodile. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 165
Artikli 13 lõige 1 a (uus)

1 a. Teatavaid traditsioonilisi geograafilisi 
või mittegeograafilisi nimetusi, mis 
kirjeldavad mingist piirkonnast või 
konkreetsest kohast pärit 
põllumajandustoodet või toitu, mille 
kvaliteet ja omadused on peamiselt või 
ainult seostatavad geograafilise 
keskkonnaga, mis hõlmab asjaomaseid 
looduslikke ja inimtegureid, ning mille 
tootmine, valmistamine ja töötlemine 
toimub määratletud geograafilises 
piirkonnas, loetakse samuti 
päritolunimetusteks.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 166
Artikli 14 lõike 1 punkt a

a) nende otsese või kaudse kaubanduslikul 
eesmärgil kasutamise eest registreerimisega 
hõlmamata toodete puhul, kui need on
võrreldavad selle geograafilise tähise all 
registreeritud tootega või kui sellise 
kasutusega kaasneb registreeritud 
geograafilise tähise maine ärakasutamine;

a) geograafilise tähise otsese või kaudse 
kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest 
piiritusjookide puhul, mida ei hõlma 
asjakohased riiklikud või piirkondlikud 
õigusaktid või artiklis 15 nimetatud 
tehniline toimik, või mis tahes muu toote 
puhul, kui sellise kasutusega kaasneb 
registreeritud geograafilise tähise maine 
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ärakasutamine;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek täpsustab esialgset sõnastust:
a) tagades, et geograafilisi tähiseid kaitstakse kasutuse eest muude piiritusjookide puhul 
(muud joogid kui need, mida tõepoolest valmistatakse geograafilise tähise all) ja muude 
samalaadsete toodete puhul.
b)tagades, et geograafilised tähised võivad põhineda riiklikel või piirkondlikel õigusaktidel 
ning samuti tehnilisel toimikul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 167
Artikli 14 lõige 2 a (uus)

2 a. III lisas loetletud geograafilist tähist 
kandvad piiritusjoogid peavad vastama 
kõigile tootmise, märgistamise, esitlemise ja 
muudele spetsifikaatidele, mis on ette 
nähtud artikli 15 lõikes 2 osutatud 
tehnilises toimikus ja/või riiklikes või 
piirkondlikes õigusaktides.

Or. en

Selgitus

Geograafilise tähisega kaitstud kangete alkohoolsete jookide müük peaks olema lubatud 
üksnes tingimusel, et nad vastavad tehnilise toimiku ja/või riiklike ja/või piirkondlike 
õigusaktide nõuetele. Selle eesmärk on tagada kõigi tootmise, märgistamise ja esitlemise 
eeskirjade järjekindel rakendamine kogu ELis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 168
Artikli 14 lõike 3 esimene lõik

3. Kui kaubamärgi registreerimise taotlus on 
esitatud või kaubamärk on registreeritud 
heauskselt või kui õigus kaubamärgile on 
omandatud heauskse kasutamise kaudu enne 
1. jaanuari 1996 või enne geograafilise 

3. Kui kaubamärgi registreerimise taotlus on 
esitatud või kaubamärk on registreeritud 
heauskselt või kui õigus kaubamärgile on 
omandatud heauskse kasutamise kaudu enne 
1. juunit 1989 või enne geograafilise tähise 
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tähise kaitsmist päritolumaal, ei piira 
käesolev määrus kaubamärgi 
registreerimiskõlblikkust või registreerimise 
kehtivust või kasutamise õigust põhjusel, et 
see kaubamärk on kas identne või 
samalaadne geograafilise tähisega, mida 
kaitstakse vastavalt käesolevale määrusele.

kaitsmist päritolumaal, ei piira käesolev 
määrus kaubamärgi 
registreerimiskõlblikkust või registreerimise 
kehtivust või kasutamise õigust põhjusel, et 
see kaubamärk on kas identne või 
samalaadne geograafilise tähisega, mida 
kaitstakse vastavalt käesolevale määrusele.

Or. it

Selgitus

Asjakohasem on viidata määruse 1576/89 jõustumise kuupäevale kui TRIPS-lepingute 
allkirjastamisele. Loodetavasti ei jäta eeskirjad ruumi registreerimisele, tingimustele või 
nimetustele, mis võiksid ohustada originaalkaubamärke ja nimetusi, mille kaitsmise Euroopa 
vahel unustab.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Muudatusettepanek 169
Artikli 14 lõike 3 esimene lõik

3. Kui kaubamärgi registreerimise taotlus on 
esitatud või kaubamärk on registreeritud 
heauskselt või kui õigus kaubamärgile on 
omandatud heauskse kasutamise kaudu enne 
1. jaanuari 1996 või enne geograafilise 
tähise kaitsmist päritolumaal, ei piira 
käesolev määrus kaubamärgi 
registreerimiskõlblikkust või registreerimise 
kehtivust või kasutamise õigust põhjusel, et 
see kaubamärk on kas identne või 
samalaadne geograafilise tähisega, mida 
kaitstakse vastavalt käesolevale määrusele.

3. Kui kaubamärgi registreerimise taotlus on 
esitatud või kaubamärk on registreeritud 
heauskselt või kui õigus kaubamärgile on 
omandatud heauskse kasutamise kaudu enne 
1. juunit 1989 või enne geograafilise tähise 
kaitsmist päritolumaal, ei piira käesolev 
määrus kaubamärgi 
registreerimiskõlblikkust või registreerimise 
kehtivust või kasutamise õigust põhjusel, et 
see kaubamärk on kas identne või 
samalaadne geograafilise tähisega, mida 
kaitstakse vastavalt käesolevale määrusele.

Or. it

Selgitus

Asjakohasem on alguskuupäevana viidata määruse 1576/89 jõustumise kuupäevale kui 
TRIPS-lepingute allkirjastamisele WTO kontekstis. Asjaomased eeskirjad ei tohiks jätta ruumi 
võimalikule registreerimisele, tingimustele või nimetustele, mis võiksid ohustada 
originaalkaubamärke ja nimetusi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 170
Artikli 14 lõike 3 esimene lõik

3. Kui kaubamärgi registreerimise taotlus on 
esitatud või kaubamärk on registreeritud 
heauskselt või kui õigus kaubamärgile on 
omandatud heauskse kasutamise kaudu enne 
1. jaanuari 1996 või enne geograafilise 
tähise kaitsmist päritolumaal, ei piira 
käesolev määrus kaubamärgi 
registreerimiskõlblikkust või registreerimise 
kehtivust või kasutamise õigust põhjusel, et 
see kaubamärk on kas identne või 
samalaadne geograafilise tähisega, mida 
kaitstakse vastavalt käesolevale määrusele.

3. Kui kaubamärgi registreerimise taotlus on 
esitatud või kaubamärk on registreeritud 
heauskselt või kui õigus kaubamärgile on 
omandatud heauskse kasutamise kaudu enne 
1. juunit 1989 või enne geograafilise tähise 
kaitsmist päritolumaal, ei piira käesolev 
määrus kaubamärgi 
registreerimiskõlblikkust või registreerimise 
kehtivust või kasutamise õigust põhjusel, et 
see kaubamärk on kas identne või 
samalaadne geograafilise tähisega, mida 
kaitstakse vastavalt käesolevale määrusele.

Or. it

Selgitus

Asjakohasem on alguskuupäevana viidata määruse 1576/89 jõustumise kuupäevale kui 
TRIPS-lepingute allkirjastamisele WTO kontekstis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 171
Artikli 14 lõige 3

3. Kui kaubamärgi registreerimise taotlus 
on esitatud või kaubamärk on 
registreeritud heauskselt või kui õigus 
kaubamärgile on omandatud heauskse 
kasutamise kaudu enne 1. jaanuari 1996 
või enne geograafilise tähise kaitsmist 
päritolumaal, ei piira käesolev määrus 
kaubamärgi registreerimiskõlblikkust või 
registreerimise kehtivust või kasutamise 
õigust põhjusel, et see kaubamärk on kas 
identne või samalaadne geograafilise 
tähisega, mida kaitstakse vastavalt 
käesolevale määrusele.

välja jäetud 

Käesoleva lõike kohaldamine ei piira 
geograafilise tähise omaniku õigust seda 
kasutada ausa tööstus- ja kaubandustava 



AM\633686ET.doc 37/81 PE 378.844v01-00

ET

kohaselt kooskõlas nõukogu direktiivi 
89/104/EMÜ artikli 6 lõike 1 punktiga b ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 12 
punktiga b.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 172
Artikli 15 lõike 1 esimene lõik

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

1. Taotlus geograafilise tähise lisamiseks III 
lisasse esitatakse komisjonile ühenduse ühes 
ametlikus keeles või lisatakse taotlusele 
tõlge ühenduse ühte ametlikku keelde. 
Taotlus peab olema liikmesriigi poolt 
nõuetekohaselt põhjendatud ja sisaldama 
tehnilist toimikut, milles sätestatakse 
kõnesoleva piiritusjoogi spetsifikaadid.
Lõikes 2 loetletud tehnilise toimiku 
spetsifikaatide peamised osad avaldatakse 
Euroopa Liidu Teataja C seerias.

Or. en

Selgitus

Uus tekst täpsustab, et geograafiliste tähiste taotlused peavad olema päritoluliikmesriigi 
poolt põhjendatud. See lähenemisviis on kooskõlas ka veinide geograafilisi tähiseid 
puudutavate eeskirjadega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 173
Artikli 15 lõike 2 punkt b

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

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

Or. en

Selgitus

Nagu ka raportööri muudatusettepanekus 80 on selles muudatusettepanekus välja jäetud viide 
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mikrobioloogilistele omadustele, mis ei ole olulised piiritusjoogi kirjeldamisel.

Lisaks täpsustatakse muudatusettepanekuga, et see loetelu peab hõlmama üksnes 
geograafiliste tähiste asjaomaseid spetsifikaate ja mitte kõiki elemente. 

Kuna geograafilise tähise registreerimine on selgelt seotud üksnes piiritusjookidega, siis 
tuleks viide „toiduainetele“ eemaldada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 174
Artikli 15 lõike 2 punkt f

f) ühenduse ja/või siseriiklikes õigusaktides 
sätestatud nõuded;

f) ühenduse õigusaktides ja/või siseriiklikes 
või piirkondlikes õigusaktides sätestatud 
nõuded;

Or. en

Selgitus

Mõnede piiritusjookide kohta kehtivad ka piirkondlikul tasandil vastu võetud õigusaktid, 
millega tuleks samuti arvestada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 175
Artikli 15 lõike 2 punkt f

f) ühenduse ja/või siseriiklikes õigusaktides
sätestatud nõuded;

f) ühenduse õigusaktides ja/või pädeva 
riikliku või piirkondliku asutuse poolt 
sätestatud nõuded. Kui see on vajalik 
kvaliteedi säilitamiseks, päritolu 
kindlustamiseks või kontrolli tagamiseks, 
võivad need eeskirjad sisaldada nõuet, et 
müügiks lõpptarbijale villitakse ja 
märgistatakse geograafilise tähise õigusega 
piiritusjook selles riigis või piirkonnas või 
paikkonnas, kus seda piiritusjooki 
valmistatakse; 

Or. en
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Selgitus

Käesolevas ettepanekus (artikkel 13) tõdetakse, et geograafilise tähisega kangete 
alkohoolsete jookide kvaliteet on lahutamatult seotud nende päritoluga. Mõned kanged 
alkohoolsed joogid ja kvaliteetveinid on juba kaitstud kohustusliku villimisnõudega 
valmistuskohas ning määruses 510/2006 on sellekohane säte kaitstud geograafilise tähisega / 
kaitstud päritolunimetusega kvaliteettoiduainete jaoks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 176
Artikli 15 lõike 2 esimene lõik a (uus) 

Liikmesriigid võivad samuti nõuda, et 
nende territooriumil toodetavate ja 
eksporditavate III lisas loetletud 
piiritusjookide suhtes kehtestatakse ehtsust 
tõendavate dokumentide süsteem.

Or. en

Selgitus

Määruse 1576/89 artikli 10 lõige 2 võimaldab liikmesriikidel säilitada geograafilise tähisega 
kangete alkohoolsete jookide ekspordiga seonduvad ehtsust tõendavate dokumentide 
süsteemid. Selle sätte säilitamine on oluline, tõdedes selliste riiklike ehtsuse tõendamise 
süsteemide väärtust pettuse ja võltsingute ennetamisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 177
Artikkel 18

Ühendusest eksporditavad piiritusjoogid 
peavad vastama käesoleva määruse sätetele, 
välja arvatud juhul, kui nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluste põhjal on kehtestatud 
erandid vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud 
menetlusele.

Ühendusest eksporditavad piiritusjoogid 
peavad vastama käesoleva määruse sätetele.
Erandjuhtudel, kui importiva kolmanda 
riigi seadusandlus seda nõuab, võib I ja II 
lisa sätetest teha erandi nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluste põhjal ja vastavalt 
artikli 19 lõikes 2 osutatud menetlusele.

Or. en
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Selgitus

ELi piiritusjookide maine ja kvaliteedi hoidmiseks maailmaturgudel on väga oluline, et EList 
eksporditavad piiritusjoogid vastaksid käesoleva määruse nõuetele. Erandjuhtudel peaks 
siiski saama taotleda luba erandite tegemiseks, kui see on vajalik kolmandate riikide 
seadusandluse nõuete täitmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 178
Artikli 19 lõige 1

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

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

Or. it

Selgitus

Piiritusjooke puudutavate eeskirjade osas puuduvad hetkel sellised turumehhanismid nagu on 
teistel ühisturgudel. Seetõttu tundub regulatiivkomitee asjakohasem kui esitatu. Lisaks, 
regulatiivkomitee menetluses on blokeeriva vähemuse mehhanism, mis tugevdab 
liikmesriikide volitusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 179
Artikkel 19

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

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

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

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

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

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

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

Or. pl

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku kasutada korralduskomiteed, hoolimata tõsiasjast, et käesoleva 
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määruse eesmärk ei ole tagada turukorralduse nõuetekohane toimimine. Kangete 
alkohoolsete jookide komitee ülesanne on õigusaktide kohandamine ja ajakohastamine, 
mistõttu tundub regulatiivkomitee asjakohasem.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 180
Artikli 19 lõike 2 esimene lõik

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artiklites 4 ja 7 sätestatud regulatiivkomitee 
menetlust, võttes arvesse nimetatud otsuse 
artikli 8 sätteid.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artiklites 5 ja 7 sätestatud regulatiivkomitee 
menetlust, võttes arvesse nimetatud otsuse 
artikli 8 sätteid.

Or. it

Selgitus

Piiritusjooke puudutavate eeskirjade osas puuduvad hetkel sellised turumehhanismid nagu on 
teistel ühisturgudel. Seetõttu tundub regulatiivkomitee asjakohasem kui esitatu. Lisaks, 
regulatiivkomitee menetluses on blokeeriva vähemuse mehhanism, mis tugevdab 
liikmesriikide volitusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 181
Artikkel 20

Lisasid muudetakse artikli 19 lõikes 2 
osutatud korras.

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

Or. pl

Selgitus

Piiritusjookide erinevate liikide määratluste muudatused on määruse niivõrd olulise 
tähtsusega osa, et selliseid muudatusi peaks olema võimalik teha ainult Euroopa Parlamendil 
ja nõukogul, kes tegutsevad ühiselt kaasotsustamismenetluse raames, mitte komisjoni pakutud 
komiteel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 182
Artikli 22 punkt a
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a) hõlbustada üleminekut määruses (EMÜ) 
nr 1576/89 sätestatud eeskirjadelt käesolevas 
määruses kehtestatud eeskirjadele;

a) hõlbustada üleminekut määruses (EMÜ) 
nr 1576/89 sätestatud eeskirjadelt käesolevas 
määruses kehtestatud eeskirjadele kuni 
kaheaastase ajavahemiku jooksul;

Or. es

Selgitus

Üleminekumeetmete puhul tuleks kehtestada maksimaalne ajavahemik, et vältida soovimatute 
olukordade lõputut edasikestmist. Kaks aastat on tähtaeg, mis sätestati määruse 1576/89 
koostamise ajal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 183
Artikli 22 punkt c

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

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Kuigi komiteemenetlus on asjakohane rakendussätete ja võimalike üleminekusätete 
vastuvõtmiseks, on määruse enda tervenisti või osaliselt kõrvaleheitmiseks vaja 
parlamentaarset kontrolli.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 184
I lisa punkt 1 a (uus)

1 a. Ümardamine või rafineerimine: I lisa 1 
jaotises magustamise kohta viidatud toodete 
traditsionaalne kasutamine kuni 2% võrra 
eesmärgiga anda piiritusjookidele nende 
lõplikud eriomadused, ilma et see piiraks 
teatavaid liikmesriikides enne määruse 
1576/89 jõustumist heakskiidetud 
õigusakte.

Or. fr
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Selgitus

See toote viimases tootmistsüklis rafineerimisega seotud määratlus on oluline, kui soovitakse 
kaitsta kõigi kangete alkohoolsete jookide traditsioonilisi tootmismeetodeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 185
I lisa punkt 8 a (uus)

8 a) Maitse ümardamine 
Maitse ümardamine on käesoleva lisa 
punktis 1 osutatud toodete traditsiooniline 
kasutamine kogustes, mis on täpsustatud 
konkreetsete piiritusjookide puhul II lisas 
esitatud määratlustes, lõpliku teistest 
eraldava maitse saavutamiseks.

Or. pl

Selgitus

Maitse ümardamine on teatavate piiritusjookide valmistamisel traditsiooniliselt kasutatav 
meetod. Tuleb vahet teha maitse ümardamisel ja magustamisel. Kõnealust meetodit 
kasutatakse traditsiooniliselt piiritusjookide, nagu veinipiirituse, brändi ja viina 
valmistamisel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 186
I lisa punkt 13

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

13. Kirjeldus: nimetused, mida kasutatakse 
märgistuses, esitlemisel ja pakendamisel,
veini transpordi saatedokumentides, 
äridokumentides, eelkõige kaubaarvetes ja 
veokirjades, ning reklaamis.

Or. en

Selgitus

Et vältida ebaselguse tulemusena tekkivaid võimalikke lünki, peaks „kirjelduse“ määratlus 
olema võimalikult lai, hõlmates mitte ainult etikettidel, vaid ka pakendamisel ja esitlemisel 
kasutatavad mõisted.(Märkus: I lisa punkti 15 kohaselt hõlmab „esitlemine“ ka reklaame ja 
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müügikampaaniaid.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 187
I lisa punkt 16

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

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

Or. en

Selgitus

Tarbijate kaitsmiseks peab olema selge, et määrus hõlmab mitte ainult transpordi-, vaid ka 
müügipakendeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 188
II lisa A kategooria pealkiri

A kategooria: kanged alkohoolsed joogid Kanged alkohoolsed joogid

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek jätta punktide 1–12 pealkirjast välja viide A kategooriale tuleneb 
kolme kategooria väljajätmisest artiklist 3.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Muudatusettepanek 189
II lisa A kategooria punkt 1

1) piiritusjook alkoholisisaldusega alla 
96 mahu%, mis on saadud ainult 
alkoholkäärimisel ja destilleerimisel kas 
roosuhkru või suhkruroomahla enda 
töötlemisel tekkivast melassist või siirupist, 
kusjuures nimetatud destillaadil on 
märgatavad rummile iseloomulikud 

1) piiritusjook alkoholisisaldusega alla 
96 mahu%, mis on saadud ainult 
alkoholkäärimisel ja destilleerimisel kas 
roosuhkru või suhkruroomahla enda 
töötlemisel tekkivast melassist või siirupist, 
kusjuures nimetatud destillaadil on 
märgatavad rummile iseloomulikud 
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organoleptilised omadused, organoleptilised omadused,
2) suhkruroomahla alkoholkäärimisel ja 
destilleerimisel saadud piiritus, millel on 
rummile iseloomulik aroom ja milles 
lenduvate ainete sisaldus ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 
vähemalt 225 grammi.

2) üksnes suhkruroomahla 
alkoholkäärimisel ja destilleerimisel saadud 
piiritusjook, millel on rummile iseloomulik 
aroom ja milles lenduvate ainete sisaldus 
ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise 
alkoholi kohta on vähemalt 225 grammi. 

Antud kanget alkohoolset jooki võib müüa 
sõnaga „toidutoormest” lisatult 
müüginimetusele „rumm” koos ühe 
Prantsuse ülemeredepartemangu 
geograafilise tähisega vastavalt III lisa I 
kategooriale.

b) Rummi minimaalne alkoholisisaldus 
on 37,5 mahu%.

b) Rummi minimaalne alkoholisisaldus 
on 37,5 mahu%.

c) Rumm ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit.

c) c) Rumm ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit, 
lahjendatult ega muul kujul või sõltumata 
segust, lisatud toidutoormest valmistatud 
destillaati.

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

d) Rummi ei maitsestata.

(d a) Rumm võib karamelli sisaldada 
üksnes laagerdunud ja/või rafineeritud 
toodete värvuse muutmise eesmärgil.

e) III lisa punktis 1 nimetatud geograafilisele 
tähisele võib lisada märke traditionnel, kui 
rumm on valmistatud alla 
80mahuprotsendilisest destillaadist, mis on 
saadud ainult tootmispaigast pärinevast 
toormaterjalist pärast selle alkoholkäärimist. 
Joogi lenduvate ainete sisaldus ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta peab olema vähemalt 225 grammi ja 
jook ei tohi olla magustatud või 
maitsestatud. Sõna traditionnel kasutamine 
ei takista kasutamast väljendeid "toodetud 
suhkrust" või "toidutoormest", mida võib 
lisada nimetusele rumm.

e) III lisa punktis 1 nimetatud geograafilisele 
tähisele võib lisada märke traditionnel , kui 
rumm on valmistatud alla 
90mahuprotsendilisest destillaadist, mis on 
saadud ainult tootmispaigast pärinevast 
toormaterjalist pärast selle alkoholkäärimist. 
Nende rummide lenduvate ainete sisaldus 
ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise 
alkoholi kohta peab olema vähemalt 225 
grammi ja jook ei tohi olla magustatud. Sõna 
traditionnel kasutamine ei takista kasutamast 
väljendeid "toodetud suhkrust" või 
"toidutoormest", mida võib lisada 
müüginimetusele rumm ja geograafilisele 
tähisele.



PE 378.844v01-00 46/81 AM\633686ET.doc

ET

See säte ei mõjuta mingil juhul sõna 
traditionnel kasutamist käesoleva määrusega 
hõlmamata toodete puhul vastavalt nende 
enda erikriteeriumidele.

See säte ei mõjuta mingil juhul sõna 
traditionnel kasutamist käesoleva määrusega 
hõlmamata toodete puhul vastavalt nende 
enda erikriteeriumidele.

Or. fr

Selgitus

Nimetused „toidutoormest valmistatud rumm” ja „traditsionaalne rumm” peaks olema ka 
edaspidi kaitstud, mis võimaldaks tarbijatel kõrgekvaliteedilisi tooteid lihtsalt kindlaks teha. 
Lisaks tuleb optimaalse kvaliteediga toote tagamiseks tühistada üldine luba lisada 
etüülalkoholi või maitseaineid, vaatamata asjaolule, et looduslikke või sellega võrdväärseid 
maitseaineid võib kasutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 190
II lisa A kategooria punkti 1 alapunkti a teine lõige

2) suhkruroomahla alkoholkäärimisel ja 
destilleerimisel saadud piiritus, millel on 
rummile iseloomulik aroom ja milles 
lenduvate ainete sisaldus ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 
vähemalt 225 grammi.

2) üksnes suhkruroomahla 
alkoholkäärimisel ja destilleerimisel saadud 
piiritusjook, millel on rummile iseloomulik 
aroom ja milles lenduvate ainete sisaldus 
ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise 
alkoholi kohta on vähemalt 225 grammi. 

Antud kanget alkohoolset jooki võib müüa 
sõnaga „toidutoormest” lisatult 
müüginimetusele „rumm” koos ühe 
Prantsuse ülemeredepartemangu 
geograafilise tähisega vastavalt III lisa I 
kategooriale.

Or. fr

Selgitus

Nimetused „toidutoormest valmistatud rumm” ja „traditsionaalne rumm” peaks olema ka 
edaspidi kaitstud, mis võimaldaks tarbijatel kõrgekvaliteedilisi tooteid lihtsalt kindlaks teha.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Muudatusettepanek 191
II lisa A kategooria punkti 1 alapunkt d
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d) Rummi valmistamisel võib kasutada 
ainult looduslikke lõhna- ja maitseaineid 
ning valmistisi, nagu on määratletud 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c.

d) Rummi ei maitsestata, välja arvatud 
„lõhna- või maitsetugevdajate” 
kasutamine.

Or. it

Selgitus

Brandy puhul „rafineeritakse” rummi alati puuvaatides kuue kuu kuni kolme aasta, 
laagerdunud rumme veelgi pikema aja vältel. See protseduur annab puuvaatides hoidmise 
tõttu rummile ühtlase maitse. Lubada võib „lõhna- ja maitsetugevdajate” so puidust 
eralduvate looduslike lõhna- ja maitseainete kasutamist. Lõhna- ja maitsetugevdajad ei anna 
rummile domineerivat maitset, kuid võivad ühtlustada selle organoleptilisi omadusi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 192
II lisa A kategooria punkti 5 alapunkt d

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

d) Brandy’t ehk Weinbrand´i ei maitsestata. 
Sellega ei välistata traditsioonilisi 
valmistamisviise.

Or. en

Selgitus

Lõhna- ja maitseainete kasutamine Brandy või Weinbrand’i traditsiooniliste organoleptiliste 
näitajate lõplikul ümardamisel on iidne tava. Neid traditsioonilisi Brandy või Weinbrand’i 
tootmise viise ei sea keegi kahtluse alla. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 193
II lisa A kategooria punkti 1 alapunkt d a (uus)

(d a) Rumm võib karamelli sisaldada 
üksnes laagerdunud ja/või rafineeritud 
toodete värvuse muutmise eesmärgil.
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Or. fr

Selgitus

Nimetused „toidutoormest valmistatud rumm” ja „traditsionaalne rumm” peaks olema ka 
edaspidi kaitstud, mis võimaldaks tarbijatel kõrgekvaliteedilisi tooteid lihtsalt kindlaks teha.
Lisaks tuleb optimaalse kvaliteediga toote tagamiseks tühistada üldine luba lisada 
etüülalkoholi või maitseaineid, vaatamata asjaolule, et looduslikke või sellega võrdväärseid 
maitseaineid võib kasutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 194
II lisa A kategooria punkti 1 alapunkti e esimene lõige

e) III lisa punktis 1 nimetatud geograafilisele 
tähisele võib lisada märke traditionnel , kui 
rumm on valmistatud alla 
80mahuprotsendilisest destillaadist, mis on 
saadud ainult tootmispaigast pärinevast 
toormaterjalist pärast selle alkoholkäärimist.
Joogi lenduvate ainete sisaldus ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta peab olema vähemalt 225 grammi ja 
jook ei tohi olla magustatud või 
maitsestatud. Sõna traditionnel kasutamine 
ei takista kasutamast väljendeid "toodetud 
suhkrust" või "toidutoormest", mida võib 
lisada nimetusele rumm.

e) III lisa punktis 1 nimetatud geograafilisele 
tähisele võib lisada märke traditionnel , kui 
rumm on valmistatud alla 
90mahuprotsendilisest destillaadist, mis on 
saadud ainult tootmispaigast pärinevast 
toormaterjalist pärast selle alkoholkäärimist.
Nende rummide lenduvate ainete sisaldus 
ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise 
alkoholi kohta peab olema vähemalt 225
grammi ja jook ei tohi olla magustatud. Sõna 
traditionnel kasutamine ei takista kasutamast 
väljendeid "toodetud suhkrust" või 
"toidutoormest", mida võib lisada 
müüginimetusele rumm ja geograafilisele 
tähisele.

Or. fr

Selgitus

Nimetused „toidutoormest valmistatud rumm” ja „traditsionaalne rumm” peaks olema ka 
edaspidi kaitstud, mis võimaldaks tarbijatel kõrgekvaliteedilisi tooteid lihtsalt kindlaks teha.
Lisaks tuleb optimaalse kvaliteediga toote tagamiseks tühistada üldine luba lisada 
etüülalkoholi või maitseaineid, vaatamata asjaolule, et looduslikke või sellega võrdväärseid 
maitseaineid võib kasutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 195
II lisa A kategooria punkti 2 alapunkt c
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c) Whisky või whiskey ei sisalda 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit.

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

Or. en

Selgitus

Käesolevaga selgitatakse, et määruste 1576/89 ja 1014/90 kehtivate sätete kohaselt ei tohi 
viskile destillaati lisada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 196
II lisa A kategooria punkti 2 alapunkt d

d) Whisky või whiskey ei tohi olla 
magustatud või maitsestatud ega sisaldada 
lisandeid peale karamellvärvi.

d) Whisky või whiskey maitset ei tohi 
ümardada, see ei tohi olla magustatud või 
maitsestatud ega sisaldada lisandeid peale 
karamellvärvi. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse, et viski maitset ei või „ümardada” – ümardamisega 
suhkru lisamine ei ole tavapärane praktika. Tähtis on sellised kahemõttelisused kõrvaldada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 197
II lisa A kategooria punkti 3 alapunkt e

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

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

Or. es
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Selgitus

Termin „brändi” peab olema jätkuvalt reserveeritud veinipiiritusest saadud piiritusjoogile, et 
tarbijaid mitte segadusse ajada ja tagada täielik vastavus tulevases määruses sätestatavale 
brändi määratlusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 198
II lisa A kategooria punkti 5 alapunkt c

c) Brandy ehk Weinbrand ei sisalda
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit.

c) Ilma, et see piiraks alapunkti a alapunkti 
1 kohaldamist, ei sisalda Brandy ehk 
Weinbrand toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või muud destillaati.

Or. en 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 199
II lisa A kategooria punkti 5 alapunkt c

c) Brandy ehk Weinbrand ei sisalda
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit.

c) Ilma, et see piiraks alapunkti a alapunkti 
1 kohaldamist, ei sisalda Brandy ehk 
Weinbrand toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või muud destillaati.

Or. en

Selgitus

Üldistav artikkel, mis sisaldab kõiki kangete alkohoolsete jookide tootmisel lubatud (eelmises 
muudatusettepanekus nimetatud) tegevustavasid, tähendab seda, et Brandy määratluses ei ole 
tarvidust lõhna- ja maitseainete lisamist nimetada (mis ei ole keelatud, see on lubatud).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 200
II lisa A kategooria punkti 5 alapunkt d

d) Brandy ehk Weinbrand ´i valmistamisel 
võib kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 

välja jäetud
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looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi.

Or. en

Selgitus

Vt alapunkti c muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 201
II lisa A kategooria punkti 6 alapunkt d

d) Viinamarjade pressimisjääkidest saadud 
viina valmistamisel võib kasutada ainult 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c nimetatud looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi.

d) Viinamarjade pressimisjääkidest saadud 
viina valmistamisel võib kasutada ainult 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c nimetatud looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi. Teatavates ELi 
piirkondades traditsioonilist viinamarjade 
pressimisjääkide kombineeritud 
destilleerimist aromaatsete taimede aniisi ja 
apteegitilli seemnete pealt ei loeta 
maitsestamiseks.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 202
II lisa A kategooria punkti 11 alapunkt e

e) Nimetusele Hefebrand võib lisada 
kasutatud tooraine nimetuse.

e) Nimetusele Hefebrand tuleb lisada 
kasutatud tooraine nimetus.

Or. de

Selgitus

Tarbijate teavitamine eeldab kasutatud toorainet puudutavat täiendust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 203
II lisa B kategooria pealkiri

B kategooria: erilised piiritusjoogid Erilised piiritusjoogid

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek jätta punktide 13-45 pealkirjast välja viide B kategooriale tuleneb 
kolme kategooria väljajätmisest artiklist 3.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 204
II lisa B kategooria punkti 13 lõige 1

1) mis on valmistatud leotamise teel, kus 20 
liitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta 
võetakse vähemalt 100 kilogrammi osaliselt 
kääritatud või kääritamata puuvilju või 
marju, nagu vaarikaid, murakaid, mustikaid 
vms, ja leotatakse toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholis, piirituses või destillaadis, 
millele järgneb destilleerimine;

1) mis on valmistatud üksnes leotamise teel, 
kus 20 liitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta võetakse vähemalt 100 kilogrammi 
osaliselt kääritatud või kääritamata puuvilju 
või marju, nagu vaarikaid, murakaid, 
mustikaid vms, ja leotatakse toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholis, piirituses või 
destillaadis, millele järgneb destilleerimine;

Or. fr

Selgitus

Sõna „üksnes” lisamine aitab kaitsta nende kangete alkohoolsete jookide destilleerimise 
traditsiooni ja tooteid värvimise, magustamise või parendamise eest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 205
II lisa B kategooria punkti 16 alapunkt a

a) Emajuureviin on piiritusjook, mis on 
valmistatud emajuure destillaadist, mis 
omakorda on saadud emajuure juurte 
kääritamisel toidutoormest valmistatud 
piirituse lisamisega või ilma selleta.

a) Emajuureviin on piiritusjook, mis on 
valmistatud emajuure destillaadist, mis 
omakorda on saadud emajuure juurte 
kääritamisel toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisamisega või ilma selleta 
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ja/või puuvilja destillaadist ja/või 
puuviljaviinast.

Or. de

Selgitus

Eriti Alpide piirkonnas kasutatakse emajuure destillaadi lahjendamiseks etüülalkoholi asemel 
puuvilja destillaati (nt õunaviina). Tänu emajuure tugevale maitsele jääb lahjendamiseks 
kasutatud viin täielikult tagaplaanile ega ole enam äratuntav. See muudatus on vajalik, sest 
väikestes piiritustehastes kasutatakse lahjendamiseks harilikult ja traditsiooniliselt puuvilja 
destillaate.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 206
II lisa B kategooria punkt 16 a (uus)

16 a. Meisterwurz 
a) Meisterwurz on piiritusjook, mis on 
valmistatud luuviljade leotises leotatud 
roosaka piimputke (Peucedanum 
ostruthium) juurte destillaadist 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
ja/või puuvilja destillaatide lisamisega või 
ilma selleta.
b) Meisterwurz’i minimaalne 
alkoholisisaldus on 37,5 mahu%.
c) Meisterwurz ei tohi olla maitsestatud.

Or. de

Selgitus

Meisterwurz’i valmistatakse juba ammusest ajast Alpimaade piiritustehastes selle 
tootmismeetodi järgi ja seda tuleks kvaliteedi tagamise traditsioonilise meetodina arvesse 
võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 207
II lisa B kategooria punkti 17 alapunkt a

a) Kadakamarjamaitselised piiritusjoogid on a) Kadakamarjamaitselised piiritusjoogid on 
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saadud toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi ja/või teraviljapiirituse ja/või 
teravilja destillaadi maitsestamisel 
kadakamarjadega (Juniperus communis).

saadud toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi ja/või teraviljapiirituse ja/või 
teravilja destillaadi ja/või puuvilja 
destillaadi ja/või puuviljaviina 
maitsestamisel kadakamarjadega (Juniperus 
communis).

Or. de

Selgitus

Kadakamarjamaitseliste piiritusjookide puhul on juba lubatud lisada toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi ja/või teraviljapiiritust ja/või teravilja destillaati kadakamarjadega. 
Lubatud peaks olema ka puuvilja destillaatide kasutamine. See muudatus on vajalik, sest 
väikestes piiritustehastes leotatakse kadakat harilikult ja traditsiooniliselt puuvilja 
destillaatides ning saadud tootel on nii tugev kadakamaitse, et algne destillaat ei ole enam 
äratuntav. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 208
II lisa B kategooria punkti 17 alapunkt d

d) Kadakamarjamaitselisi piiritusjooke 
lubatakse müüa nimetuste all Wacholder, 
ginebra või genebra.

d) Kadakamarjamaitselisi piiritusjooke 
lubatakse müüa nimetuste all Wacholder, 
genevere või genebra.

Or. es

Selgitus

Termin „ginebra” peab olema reserveeritud ettepaneku II lisa punktis 18 määratletud 
joogile, mille kangus peab olema palju suurem (37,5 kraadi). Vastasel korral võib see 
tekitada segadust Hispaania tarbijate hulgas, kuna terminit „ginebra” kasutatakse ainult 
Hispaanias ja see on termini „gin” täielik sünonüüm. Lisaks võib komisjoni ettepanek 
põhjustada ebaausat konkurentsi, kui Hispaania turul lubatakse kõrvuti tegutseda „gin’i” 
tootjatel (kelle toodete kangus peab olema vähemalt 37,5 kraadi) ja „ginebra” tootjatel, 
kusjuures selle toote nõutav kangus on ainult 15 kraadi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 209
II lisa B kategooria punkti 20 alapunkti a alapunktid 1–4

1) mis on saadud ainult toidutoormest 1) mis on saadud ainult toidutoormest 
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valmistatud etüülalkoholist ja mille 
maksimaalne metanoolisisaldus ühe 
hektoliitri puhta alkoholi kohta on kuni 5 
grammi;

valmistatud etüülalkoholist ja mille 
maksimaalne metanoolisisaldus ühe 
hektoliitri 100-mahuprotsendilise alkoholi 
kohta on kuni 5 grammi, mille maitse 
saadakse etüülalkoholi korduval 
destilleerimisel traditsioonilistes 
destillaatorites eranditult looduslike 
taimematerjalide pealt;

2) mille maitse saadakse etüülalkoholi 
korduval destilleerimisel traditsioonilistes 
destillaatorites ainult looduslike 
taimematerjalide pealt;

3) mille destillaadi alkoholisisaldus on 70 
mahu%;

3) mille destillaadi alkoholisisaldus on 70 
mahu%;

4) millele edaspidi lisatav etüülalkohol peab 
olema saadud ainult samast toorainest;

4) millele edaspidi lisataval toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholil peavad olema I 
lisa punktis 3 loetletud omadused, kuid 
mille maksimaalne metanoolisisaldus ei 
ületa 5 grammi ühe hektoliitri 100-
mahuprotsendilise alkoholi kohta;

5) mis ei sisalda magus- ega värvaineid. 5 mis ei sisalda magusaineid rohkem kui 
0,1 grammi suhkruid lõpptoodangu ühe 
liitri kohta, ega sisalda värvaineid;

6) mis peale vee ei sisalda muid lisaaineid. 6) mis peale vee ei sisalda muid lisaaineid.

Or. en

Selgitus

Suurema selguse huvides on muudatusettepanekus komisjoni ettepanekuga võrreldes 
muudetud sõnastuse järjestust. Täiendav tekst allpunktis 4 lubab lisada suhkruid autentsuse 
tagamiseks, mis võimaldab tööstusel vältida pettusi ja toodete järeletegemist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Inese Vaidere

Muudatusettepanek 210
II lisa punkt 29

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

a) Viin on piiritusjook, mida saadakse 
teraviljast, kartulist ja/või suhkrupeedi 
melassist valmistatud etüülalkoholist,

1) mis on saadud toidutoorainet pärmi abil 
kääritades,

1) mis on saadud teravilja, kartulit ja/või 
suhkrupeedi melassi pärmi abil kääritades,

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

vähemalt 96-mahuprotsendilise kanguseni, 
et valikuliselt vähendada kasutatud 
toorainete ja käärimisel moodustunud 
kõrvalsaaduste organoleptilisi omadusi, ja 
mille maksimaalne jääkainete sisaldus on 
määratud I lisas etüülalkoholi kohta 
sätestatuga, välja arvatud metanoolijääkide 
sisaldus, mis lõppsaaduses ei tohi ületada 
30 grammi ühe hektoliitri puhta alkoholi 
kohta.

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

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

Maksimaalne jääkide hulk peab vastama 
etüülalkoholi suhtes I lisas sätestatule, kuid 
lõppsaadus ei tohi sisaldada üle 10 grammi 
metanoolijääke ühe hektoliitri puhta 
alkoholi kohta.
b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid. Lisaks võib tootele anda erilisi 
organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid. Lisaks võib tootele anda erilisi 
organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

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

Or. en

Selgitus

Viina toodetakse tavapäraselt teraviljast, kartulist ja/või suhkrupeedi melassist, seetõttu on 
väga tähtis pakkuda viinale samasugust kaitset nagu teistele piiritusjookidele, näiteks, 
rummile, viskile jne. Selline määratlus aitab kaitsta selle ELi tähtsa piiritusjookide kategooria 
kvaliteedistandardeid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Muudatusettepanek 211
II lisa punkt 29

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

a) Viin on piiritusjook, mida saadakse 
teraviljast, kartulist ja/või suhkrupeedi 
melassist valmistatud etüülalkoholist,

1) mis on saadud toidutoorainet pärmi abil 
kääritades,

1) mis on saadud teravilja, kartulit ja/või 
suhkrupeedi melassi pärmi abil kääritades,

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

mis destilleeritakse ja/või rektifitseeritakse 
vähemalt 96-mahuprotsendilise kanguseni, 
et valikuliselt vähendada kasutatud 
toorainete ja käärimisel moodustunud 
kõrvalsaaduste organoleptilisi omadusi, ja 
mille maksimaalne jääkainete sisaldus on 
määratud I lisas etüülalkoholi kohta 
sätestatuga, välja arvatud metanoolijääkide 
sisaldus, mis lõppsaaduses ei tohi ületada 
30 grammi ühe hektoliitri puhta alkoholi 
kohta. 

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

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

Maksimaalne jääkide hulk peab vastama 
etüülalkoholi suhtes I lisas sätestatule, kuid 
lõppsaadus ei tohi sisaldada üle 10 grammi 
metanoolijääke ühe hektoliitri puhta 
alkoholi kohta.
b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid. Lisaks võib tootele anda erilisi 
organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid. Lisaks võib tootele anda erilisi 
organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

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

Or. en

Selgitus

Viina toodetakse tavapäraselt teraviljast, kartulist ja/või suhkrupeedi melassist, seetõttu on 
väga tähtis pakkuda viinale samasugust kaitset nagu teistele piiritusjookidele, näiteks, 
rummile, viskile jne. Tooraine valik mõjutab toote organoleptilisi (maitse-) omadusi, 
seepärast peavad need piirduma teravilja, kartuli ja/või suhkrupeedi melassiga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter 
Olajos, Anders Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Miroslav 

Mikolášik

Muudatusettepanek 212
II lisa punkti 29 alapunkti a sissejuhatav osa ja alapunkt 1

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

a) Viin on piiritusjook, mida saadakse 
teraviljast, kartulist ja/või suhkrupeedi 
melassist valmistatud etüülalkoholist,

1) mis on saadud toidutoorainet pärmi abil 
kääritades,

1) mis on saadud teravilja, kartulit ja/või 
suhkrupeedi melassi pärmi abil kääritades,

Or. en

Selgitus

Vt Andres Tarandi ja Genowefa Grabowska II lisa punkti 29 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 213
II lisa B kategooria punkt 29

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

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

1) mis on saadud toidutoorainet pärmi abil 
kääritades,

1) mis on saadud teravilja, kartulit või 
suhkrupeedi melassi pärmi abil kääritades,

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

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

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

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

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

Maksimaalne jääkide hulk peab vastama 
etüülalkoholi suhtes I lisas sätestatule, kuid 
lõppsaadus ei tohi sisaldada üle 15 grammi
metanoolijääke ühe hektoliitri puhta alkoholi 
kohta.

b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid. Lisaks võib tootele anda erilisi 
organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid. Lisaks võib tootele anda erilisi 
organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

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

d) Piiramata direktiivi 2000/13/EÜ 
kohaldamist, võib märkida viina 
kirjeldamisel, esitlemisel või märgistamisel
müüginimetusega samale vaateväljale 
etüülalkoholi valmistamiseks kasutatud 
toidutoorme nimetus. Tähesuurus on kuni 
pool, kuid vähemalt üks kolmandik 
müüginimetuses kasutatavast tähesuurusest.

Or. pl

Selgitus

Viina valmistamisel kasutatud toorainete nimekirja soovitakse piirata teraviljale, kartulile ja 
suhkrupeedi melassile, et säilitada viina praegune kõrge kvaliteedistandard ja hea maine ning 
tagada traditsiooniliste, sajanditevanuste tootmismeetodite jätkuv kasutamine. Ülaltoodud 
määratlus hõlmab umbes 96% ELi turul praegu saadaolevatest viinadest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 214
II lisa B kategooria punkt 29

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

a) Viin on piiritusjook, mida saadakse 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholist, 
mis on saadud pärmi abil kääritamise teel 
kas:

1) mis on saadud toidutoorainet pärmi abil i) teraviljast, kartulist ja/või melassist või
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kääritades, ii) muust toidutoorainest,
2) mis destilleeritakse ja/või
rektifitseeritakse, et valikuliselt vähendada 
kasutatud toorainete ja käärimisel 
moodustunud kõrvalsaaduste organoleptilisi 
omadusi.

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

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

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

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

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

b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid. Lisaks võib tootele anda erilisi 
organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid. Lisaks võib tootele anda erilisi 
organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

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

d) Piiramata direktiivi 2000/13/EÜ 
kohaldamist, tehakse muust toorainest kui
teraviljast, kartulist või melassist 
valmistatud viina kirjeldamisel, esitlemisel 
ja märgistamisel müüginimetusega samale 
vaateväljale märge „destilleeritud …”, 
millele lisatakse etüülalkoholi 
valmistamiseks kasutatud toidutoorme 
nimetus. Märgistamine peab olema 
kooskõlas direktiiviga 2000/13/EÜ. 
Tähesuurus on kuni pool, kuid vähemalt üks 
kolmandik müüginimetuses kasutatavast 
tähesuurusest.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab raportööri esitatud muudatusettepanekut 40 ja koosneb 
kahest osast. 

Esiteks tehakse siin selget vahet teraviljast, kartulist, suhkrupeedist või suhkruroost 
valmistatud viina ja muust toorainest toodetud viina vahel. Muudatusettepanekuga lisatakse 
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alapunkti a alapunktis 1 loetletud toorainetele suhkruroog põhjendusega, et selle väljajätmine 
oleks vastuolus WTO eeskirjadega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 215
II lisa B kategooria punkt 29

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

a) Viin on piiritusjook, mida saadakse 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholist, 
mis on saadud pärmi abil kääritamise teel 
kas:

1) mis on saadud toidutoorainet pärmi abil
kääritades,

i) teraviljast, kartulitest ja/või melassist või
ii) muust toidutoorainest,

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

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

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

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

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

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

b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid. Lisaks võib tootele anda erilisi 
organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid. Lisaks võib tootele anda erilisi 
organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

d) Piiramata direktiivi 2000/13/EÜ 
kohaldamist, märgitakse viina kirjeldamisel, 
esitlemisel või märgistamisel 
müüginimetusega samale vaateväljale 
etüülalkoholi valmistamiseks kasutatud 
toidutoorme nimetus. Tähesuurus on kuni 
pool, kuid vähemalt üks kolmandik 

d) Piiramata direktiivi 2000/13/EÜ 
kohaldamist, tehakse muust toorainest kui 
teraviljast, kartulist või melassist 
valmistatud viina kirjeldamisel, esitlemisel 
ja märgistamisel müüginimetusega samale 
vaateväljale märge „destilleeritud …”, 
millele lisatakse etüülalkoholi 
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müüginimetuses kasutatavast tähesuurusest. valmistamiseks kasutatud toidutoorme 
nimetus. Märgistamine peab olema 
kooskõlas direktiiviga 2000/13/EÜ. 
Tähesuurus on kuni pool, kuid vähemalt üks 
kolmandik müüginimetuses kasutatavast 
tähesuurusest.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab raportööri esitatud muudatusettepanekut 40 ja koosneb 
kahest osast. 

Esiteks tehakse siin selget vahet teraviljast, kartulist, suhkrupeedist või suhkruroost 
valmistatud viina ja muust toorainest toodetud viina vahel. Muudatusettepanekuga lisatakse 
alapunkti a alapunktis 1 loetletud toorainetele suhkruroog põhjendusega, et selle väljajätmine 
oleks vastuolus WTO eeskirjadega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 216
II lisa B kategooria punkt 29

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

a) Viin on piiritusjook, mida saadakse 
teraviljast, kartulist ja/või suhkrupeedi 
melassist valmistatud etüülalkoholist,

1) mis on saadud toidutoorainet pärmi abil 
kääritades,

1) mis on saadud teravilja, kartulit ja/või 
suhkrupeedi melassi pärmi abil kääritades,

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

mis destilleeritakse ja/või rektifitseeritakse 
vähemalt 96-mahuprotsendilise kanguseni, 
et valikuliselt vähendada kasutatud 
toorainete ja käärimisel moodustunud 
kõrvalsaaduste organoleptilisi omadusi, ja 
mille maksimaalne jääkainete sisaldus on 
määratud I lisas etüülalkoholi kohta 
sätestatuga, välja arvatud metanoolijääkide 
sisaldus, mis lõppsaaduses ei tohi ületada 
10 grammi ühe hektoliitri puhta alkoholi 
kohta. 

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

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

Maksimaalne jääkide hulk peab vastama 
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etüülalkoholi suhtes I lisas sätestatule, kuid 
lõppsaadus ei tohi sisaldada üle 10 grammi 
metanoolijääke ühe hektoliitri puhta 
alkoholi kohta.
b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

b) Viina minimaalne alkoholisisaldus on 
37,5 mahu%.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid. Lisaks võib tootele anda erilisi 
organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

c) Ainsate lõhna- ja maitseainetena on 
lubatud lisada kääritatud toorainest saadud 
destillaadis sisalduvaid looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid. Lisaks võib tootele anda erilisi 
organoleptilisi omadusi, mis erinevad 
domineerivast maitsest.

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

Or. en

Selgitus

Vt hr Tarandi II lisa B kategooria punkti 29 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 217
II lisa B kategooria punkti 29 alapunkti a sissejuhatav osa

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

a) Viin on piiritusjook, mida saadakse 
teraviljast, kartulist ja/või suhkrupeedi 
melassist valmistatud etüülalkoholist,

Or. pl

Selgitus

Viin on jook, mida valmistatakse traditsiooniliselt teraviljast, kartulist ja/või suhkrupeedi 
melassist. Kooskõlas käesoleva määruse ettepaneku eesmärkidega tuleks seda kaitsta 
samamoodi nagu teisi destilleeritud jooke (nt rumm ja viski). Sellest saavad kasu nii 
viinatootjad kui ka eelkõige tarbijad.
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Ülaltoodud sätte võttis vastu parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon oma 
arvamuses ning majandus- ja rahanduskomisjon oma arvamuse lõppversioonis. Peale selle 
kinnitas COPA-COGECA ametlikus avalduses termini „viin” piiratud määratluse vajadust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Muudatusettepanek 218
II lisa B kategooria punkti 29 alapunkti a sissejuhatav osa

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

a) Viin on piiritusjook, mida saadakse 
teraviljast, kartulist ja/või suhkrupeedi 
melassist valmistatud etüülalkoholist,

Or. en

Selgitus

Vt hr Tarandi II lisa B kategooria punkti 29 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jiří Maštálka

Muudatusettepanek 219
II lisa B kategooria punkti 29 alapunkt a

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

 

a) Viin on piiritusjook, mida saadakse 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
rektifitseerimisel või filtreerimisel läbi 
aktiivsöe, millele võib järgneda kohene 
destilleerimine või sellega võrdväärne 
töötlemine, et valikuliselt vähendada 
kasutatud toorainete organoleptilisi 
omadusi.

1) mis on saadud toidutoorainet pärmi abil 
kääritades,

2) mis destilleeritakse ja/või 
rektifitseeritakse, et valikuliselt vähendada 
kasutatud toorainete ja käärimisel 
moodustunud kõrvalsaaduste 
organoleptilisi omadusi. 
Eriliste organoleptiliste omaduste 
andmiseks võib järgneda korduv 
destilleerimine ja/või töötlemine 
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asjakohaste abiainetega, muu hulgas 
filtreerimine läbi aktiivsöe.
Maksimaalne jääkide hulk peab vastama 
etüülalkoholi suhtes I lisas sätestatule, kuid 
lõppsaadus ei tohi sisaldada üle 10 grammi 
metanoolijääke ühe hektoliitri puhta alkoholi 
kohta.

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

Or. en

Selgitus

Praegune määratlus tuleb säilitada määruses nr 1576/89 esitatud kujul, tehes selles vaid 
väikseid muudatusi. 

Lisaks võimaldab artikkel 5 igal liikmesriigil kehtestada rangemad eeskirjad tema 
territooriumil toodetavate piiritusjookide kirjeldamisele, märgistamisele, pakendamisele ja 
esitlemisele. See annab piisavalt võimalusi reageerida vastavalt subsidiaarsuspõhimõttele 
erinevates liikmesriikides välja selgitatud tarbijate konkreetsetele vajadustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Muudatusettepanek 220
II lisa B kategooria punkti 29 alapunkti a alapunkt 1

1) mis on saadud toidutoorainet pärmi abil 
kääritades,

1) mis on saadud teravilja, kartulit ja/või 
suhkrupeedi melassi pärmi abil kääritades,

Or. en

Selgitus

Vt hr Tarandi II lisa B kategooria punkti 29 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Muudatusettepanek 221
II lisa B kategooria punkti 29 alapunkti a alapunkt 2

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

2) mis destilleeritakse ja/või 
rektifitseeritakse vähemalt 96-
mahuprotsendilise kanguseni, et valikuliselt 
vähendada kasutatud toorainete ja käärimisel 
moodustunud kõrvalsaaduste organoleptilisi 
omadusi, ja mille maksimaalne jääkainete 
sisaldus on määratud I lisas etüülalkoholi 
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kohta sätestatuga, välja arvatud 
metanoolijääkide sisaldus, mis 
lõppsaaduses ei tohi ületada 30 grammi 
ühe hektoliitri puhta alkoholi kohta.

Or. en

Selgitus

Vt hr Tarandi II lisa B kategooria punkti 29 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Muudatusettepanek 222
II lisa B kategooria punkti 29 alapunkti a alapunkti 2 teine lõik

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

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

Or. en

Selgitus

Vt hr Tarandi II lisa B kategooria punkti 29 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Muudatusettepanek 223
II lisa B kategooria punkti 29 alapunkti a alapunkti 2 kolmas lõik

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt hr Tarandi II lisa B kategooria punkti 29 muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Muudatusettepanek 224
II lisa B kategooria punkti 29 alapunkt d

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt hr Tarandi II lisa B kategooria punkti 29 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jiří Maštálka

Muudatusettepanek 225
II lisa B kategooria punkti 29 alapunkt d

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

d) Kooskõlas artikliga 5 võivad 
liikmesriigid kehtestada viina 
kirjeldamisele, märgistamisele, 
pakendamisele ja esitlemisele rangemaid 
või täiendavaid eeskirju.

Or. en

Selgitus

Vt Jiří Maštálka II lisa punkti 29 alapunkti a muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan, Riitta Myller

Muudatusettepanek 226
II lisa B kategooria punkti 29 alapunkt d

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

d) Piiramata direktiivi 2000/13/EÜ 
kohaldamist, tehakse muust toorainest kui 
teraviljast, kartulist või melassist 
valmistatud viina kirjeldamisel, esitlemisel 
või märgistamisel müüginimetusega samale 
vaateväljale märge „valmistatud …”, 
millele lisatakse etüülalkoholi 
valmistamiseks kasutatud toidutoorme 
nimetus. Märgistamine peab olema 
kooskõlas direktiiviga 2000/13/EÜ. 
Tähesuurus on kuni pool, kuid vähemalt üks 
kolmandik müüginimetuses kasutatavast 
tähesuurusest.

Or. en

Selgitus

Vt hr Tarandi II lisa B kategooria punkti 29 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 227
II lisa B kategooria punkti 29 alapunkt d

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

d) Piiramata direktiivi 2000/13/EÜ 
kohaldamist, märgitakse sellise viina 
kirjeldamisel, esitlemisel või märgistamisel, 
mis ei ole valmistatud kartulist, teraviljast 
või melassist, müüginimetusega samale 
vaateväljale märge „valmistatud ...st“, mida 
täiendab etüülalkoholi valmistamiseks 
kasutatud toidutoore. Märgistamine toimub 
direktiivi 2000/13/EÜ alusel. Tähesuurus on 
vähemalt kaks kolmandikku
müüginimetuses kasutatavast tähesuurusest.

Or. de

Selgitus

Teraviljast, kartulist ja melassist valmistatud viina võib nimetada traditsiooniliselt 
valmistatud tooteks. Seetõttu ei tohiks see toode sisaldada muid lisandeid. Kuna viina 
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etüülalkoholi saab valmistada ka muudest põllumajandustoodetest, tuleb kasutatud 
põllumajandustoode parema eristamise huvides ära näidata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Muudatusettepanek 228
II lisa B kategooria punkti 31 alapunkti d esimene lõik

d) Ühenduses toodetud likööride esitlemisel 
tuleb kasutada järgmisi liitnimetusi juhul, 
kui vastavalt traditsioonilistele 
tootmismeetoditele kasutatakse 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi:

d) Ühenduses toodetud likööride esitlemisel 
tuleb kasutada järgmisi liitnimetusi juhul, 
kui vastavalt traditsioonilistele 
tootmismeetoditele kasutatakse veinist
valmistatud etüülalkoholi:

Or. es

Selgitus

Termin „brändi” peab olema jätkuvalt reserveeritud veinipiiritusest saadud piiritusjoogile, et 
tarbijaid mitte segadusse ajada ja tagada täielik vastavus tulevases määruses sätestatavale 
brändi määratlusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 229
II lisa B kategooria punkti 40 alapunkt a

a) Nocino on liköör, mille maitse ja lõhn 
saadakse peamiselt tervete roheliste kreeka 
pähklite tuumade (Jugians regia L.) 
leotamise ja/või destilleerimise teel ning 
mille minimaalne suhkrusisaldus 
invertsuhkrus väljendatuna on 100 grammi 
liitri kohta.

a) Nocino on liköör, mille maitse ja lõhn 
saadakse peamiselt tervete roheliste kreeka 
pähklite (Juglans regia L.) leotamise ja/või 
destilleerimise teel ning mille minimaalne 
suhkrusisaldus invertsuhkrus väljendatuna 
on 100 grammi liitri kohta.

Or. en

Selgitus

Nocino määratluse ingliskeelses tekstis on viga: toode saadakse mitte pähklituumade, vaid 
tervete pähklite leotamise ja destilleerimise teel. Lisaks on pähkli ladinakeelses nimetuses 
trükiviga.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 230
II lisa B kategooria punkti 40 alapunkt a

a) Nocino on liköör, mille maitse ja lõhn 
saadakse peamiselt tervete roheliste kreeka 
pähklite tuumade (Jugians regia L.) 
leotamise ja/või destilleerimise teel ning 
mille minimaalne suhkrusisaldus 
invertsuhkrus väljendatuna on 100 grammi 
liitri kohta. 

a) Nocino on liköör, mille maitse ja lõhn 
saadakse peamiselt tervete roheliste kreeka 
pähklite (Juglans regia L.) leotamise ja/või 
destilleerimise teel ning mille minimaalne 
suhkrusisaldus invertsuhkrus väljendatuna 
on 100 grammi liitri kohta. 

Or. en

Selgitus

Nocino määratluse ingliskeelses tekstis on viga: toode saadakse mitte pähklituumade, vaid 
tervete pähklite leotamise ja/või destilleerimise teel. Tekstis on ka trükiviga (õige on Juglans, 
mitte Jugians,).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 231
II lisa B kategooria punkti 41 alapunkt c

c) Munalikööri ehk advocaat’i või avocat’i 
või Advokat’i valmistamisel võib kasutada 
ainult looduslikke lõhna- ja maitseaineid 
ning valmistisi, mis on loetletud direktiivi 
88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkti b 
alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 punktis c.

c) Munalikööri ehk advocaat’i või avocat’i 
või Advokat’i valmistamisel ei tohi kasutada 
kuivatatud munatooteid.

Or. de

Selgitus

Vältimaks vajadust värvainete, näiteks beetakarotiini järele, tuleb kasutada ainult puhast 
munakollast (ilma munavalgejääkideta). Kõrge kvaliteediga toodete tagamiseks ja vastavalt 
traditsioonilistele valmistusviisidele peab kuivatatud munatoodete kasutamine olema 
keelatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 232
II lisa B kategooria punkt 44 a (uus)
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44 a. Vruchtenjenever või Jenever met 
vruchten
a) Vruchtenjenever või Jenever met 
vruchten on liköör või muu piiritusjook, 
mis vastab järgmistele tingimustele:
1) jook saadakse jenever’i maitsestamisel 
puuviljade või taimedega ja/või puuviljade 
või taimede osadega või puuviljamahla 
ja/või puuviljade või taimede destillaatide 
või puuviljadest või taimedest eraldatud 
kontsentreeritud lõhna- ja maitseainete 
destillaatide lisamisega;
2) joogile võib anda täiendava maitse 
looduslike ja/või looduslähedaste lõhna- ja 
maitseainetega;
3) jook võib olla magustatud;
4) joogil on kõnealuse puuvilja 
organoleptilised omadused;
– minimaalne alkoholisisaldus on 20 
mahu%.
Sõna „vruchten” võib asendada kõnealuse 
puuvilja nimetusega.

Or. nl

Selgitus

Vruchtenjever’i määratlus tuleks säilitada (vt määruse (EÜ) nr 1014/90 lisa), kuna selle joogi 
omadused ei kattu täielikult jenever’i omadustega. Vruchtenjenever’i ei saa seetõttu käsitleda 
tootena, mille nimetuse kaitse on tagatud III lisas loetletud jenever’i geograafilise tähise abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 233
II lisa B kategooria punkti 45 alapunkt a

a) Topinambur on piiritusjook, mis on 
valmistatud maapirni mugulate (Helianthus 
tuberosus L.) kääritamise teel.

a) Topinambur on piiritusjook, mis on 
valmistatud maapirni mugulate (Helianthus 
tuberosus L.) kääritamise ja destilleerimise
teel ning mille alkoholisisaldus on alla 86 
mahu%.

Or. de
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Selgitus

Tegemist on piiritusega, mistõttu destilleerimine peab andma alkoholisisalduseks alla 86 
mahu%.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 234
II lisa C kategooria pealkiri

C kategooria: muud piiritusjoogid  Muud piiritusjoogid  

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek jätta punktide 46 a ja 46 b pealkirjast välja viide C kategooriale 
tuleneb kolme kategooria väljajätmisest artiklist 3.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 235
II lisa C kategooria punkt 2

2. Rum-Verschnitt’i valmistatakse 
Saksamaal ning see on saadud rummi 
segamisel alkoholiga, kusjuures vähemalt 
5% lõppsaaduse alkoholisisaldusest peab 
tulenema rummist. Rum-Verschnitt’i 
nimetusega toote märgistamisel ja 
esitlemisel peab sõna Verschnitt olema 
pakendile (kas pudelile või ümbrispaberile) 
märgitud samasuguste, sama suurte ja sama 
värvi tähtedega kui sõna Rum ning olema 
sellega ühel joonel, ja pudelitel peab see 
olema eesmisel etiketil. Kui seda toodet 
müüakse väljaspool Saksamaad, peab 
etiketile olema märgitud selle 
alkoholikoostis.

45 a. Rum-Verschnitt’i valmistatakse 
Saksamaal ning see on saadud rummi 
segamisel alkoholiga, kusjuures vähemalt 
5% lõppsaaduse alkoholisisaldusest peab 
tulenema rummist. Rum-Verschnitt’i 
nimetusega toote märgistamisel ja 
esitlemisel peab sõna Verschnitt olema 
pakendile (kas pudelile või ümbrispaberile) 
märgitud samasuguste, sama suurte ja sama 
värvi tähtedega kui sõna Rum ning olema 
sellega ühel joonel, ja pudelitel peab see 
olema eesmisel etiketil. Kui seda toodet 
müüakse väljaspool Saksamaad, peab 
etiketile olema märgitud selle 
alkoholikoostis.

Or. de
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(Tekst on pärit II lisa C kategooria punktist 2.)

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb kolme kategooria väljajätmisest artiklis 3.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 236
II lisa C kategooria punkt 3

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tuleneb kolme kategooria väljajätmisest artiklist 3.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 237
II lisa C kategooria punkt 1

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

Kõiki piiritusjooke, mis vastavad artiklis 1 
esitatud määratlusele, kuid mida ei saa 
liigitada punktide 1–45 alla, kirjeldatakse, 
esitletakse ja märgistatakse 
müüginimetusega „piiritusjook“.
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Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tuleneb kolme kategooria väljajätmisest artiklist 3. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 238
III lisa punkti 1 tabel

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Rhum des Antilles françaises 
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Malaga Ron de Malaga
Ron de Granada Ron de Granada

Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Selgitus

Kuna see on juba määratletud II lisa punktis 1, siis ei pea mõiste „traditionnel” olema 
geograafilise tähise osa.

Lisada tuleb säte, millega uute geograafiliste tähiste puhul võetaks arvesse Prantsuse 
ülemeredepartemangude rummitootmise mitmekesisust ja eripära.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Muudatusettepanek 239
III lisa punkti 1 tabel
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Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Rhum des Antilles françaises 
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Málaga Ron de Málaga
Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Selgitus

Kuna see on juba määratletud II lisa punktis 1, siis ei pea mõiste „traditionnel” olema 
geograafilise tähise osa.

Lisada tuleb säte, millega uute geograafiliste tähiste puhul võetaks arvesse Prantsuse 
ülemeredepartemangude rummitootmise mitmekesisust ja eripära.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Jill Evans

Muudatusettepanek 240
III lisa punkti 2 tabeli esimene a kanne (uus)

Uisge Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tahetakse anda gaelikeelsele mõistele samasugune õiguskaitse, nagu 
on juba antud mõiste ingliskeelsele variandile ja selle iiri vastele, kohustamata seejuures 
Scotch whisky tootjaid kasutama gaelikeelset märgistust, kui nad seda ei soovi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 241
III lisa punkti 2 tabel

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

(Nendele nimetustele võib lisada sõnad 
„malt“ või „grain“)

(Nendele nimetustele võib lisada sõnad 
„malt“ või „grain“)

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

(Nendele nimetustele võib lisada sõnad „Pot 
Still“ või „malt” või „grain”)

(Nendele nimetustele võib lisada sõnad „Pot 
Still“ või „malt” või „grain”)

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(muudeti kande asukohta)

Selgitus

Vaja on säilitada kehtivad õigusnormid, millega lubatakse lisada geograafilistele tähistele 
täiendavaid täpsustusi, mille kasutamise reguleerimine kuulub kõnealuse riigi asjaomase 
asutuse pädevusse. Kuigi mõistete ‘malt’ ja ‘grain’ kasutamine on Scotch Whisky puhul 
levinud, ei ole tegu ainsate lubatud täiendavate mõistetega Oluline on kaotada kõik 
mitmetimõistetavused küsimuses, et Scotch Whisky puhul määrab lubatud täiendavad mõisted 
kindlaks Ühendkuningriigi asjaomane asutus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 242
III lisa punkti 5 tabeli neljas kuni kuues kanne

Komisjoni ettepanek

Brandy Αττικής / Brandy of Attica …
Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

…

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

…
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Parlamendi muudatusettepanek

Brandy Αττικής / Brandy of Attica Kreeka
Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Kreeka

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

Kreeka

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 243
III lisa punkti 6 tabeli kolmekümne neljas a kanne (uus) 

Tsikoudia                            Kreeka
Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 244
III lisa punkti 6 tabeli kolmekümne viies a kanne (uus)

Tsipouro                             Kreeka
Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 245
III lisa punkti 10 tabeli üheksas a kanne (uus)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Selgitus

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand’i valmistatakse pirnidest (Scheuerlbirne) ja see on tüüpiline 
kohalik kvaliteetne puuviljaviin. Sellepärast tuleks see piirkondlik viin märgistada 
geograafilise tähise abil.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 246
III lisa punkti 10 tabeli üheksas b kanne (uus)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Selgitus

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand’i valmistatakse pirnidest (Scheuerlbirne) ja see on 
tüüpiline kohalik kvaliteetne puuviljaviin. Sellepärast tuleks see piirkondlik viin märgistada 
geograafilise tähise abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 247
III lisa punkti 10 tabeli üheksas c kanne (uus)

Pregler

Or. de

Selgitus

Pregler’it valmistatakse õuntest ja pirnidest ning see on Ida-Tiroolist pärit tüüpiline kohalik 
kvaliteetne puuviljaviin. Sellepärast tuleks see piirkondlik viin märgistada geograafilise 
tähise abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 248
III lisa punkti 23 tabeli seitsmes a kuni seitsmes e kanne (uued)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene                ...

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari               ...

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata            ...

Ούζο Θράκης /Ouzo of Thrace                     ...

Ούζο Μακεδονίας /Ouzo of Macedonia      ...

Or. el
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 249
III lisa punkti 31 tabeli kahekümne kuues kanne

Jägertee / Jagertee / Jagatee      Austria Jagertee/Jagatee                          Austria

Jägertee             Austria,
Saksamaa

Or. de

Selgitus

Jägertee, Jagertee ja Jagatee reserveeriti Austria ühinemisaktis eksikombel eranditult Austria 
toodetele, kuigi vastav traditsioon on ka Saksamaal. Muudatusettepanek vastab komisjoni 
lubadustele ning keeleliselt erinevate variantide tegelikule kasutusele Saksamaal ja Austrias.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 250
III lisa punkti 31 tabeli kolmekümne esimene a kuni kolmekümne esimene d kanne (uued)

Μαστίχα Χίου/Mastic of Chios     Kreeka

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos         ...

Κουμκουάτ Κέρκυρας/                  ...

Koum Kouat of Corfu

Τεντούρα/Tentoura                       ...

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 251
III lisa punkti 31 tabeli kolmekümne esimene a kuni d kanne (uued)

Liquore di limoni di Sorrento                         Italia

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte                                      ...

Genepì della Val d'Aosta           ...

Or. it
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 252
III lisa punkti 31 tabeli kolmekümne esimene a kuni d kanne (uued)

Liquore di limoni di Sorrento                         Itaalia

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte                                       ...

Genepì della Val d'Aosta                                ...

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 253
III lisa punkti 31 tabeli kolmekümne esimene a kanne (uus)

Nocino di Modena Itaalia
Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 254
III lisa punkti 31 tabeli kolmekümne esimene a kanne (uus)

Nocino di Modena Itaalia

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 255
III lisa C kategooria tabeli neljas a kanne (uus)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Selgitus

Wildschönauer Krautinger’i valmistatakse naerist, mida kasvatatakse Wildschönau ümbruses. 
Selle tüüpilise kohaliku kvaliteetse viina destilleerimine ja valmistamine toimub samas 
piirkonnas. Sellepärast tuleks see piirkondlik viin märgistada geograafilise tähise abil.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 256
III lisa C kategooria tabeli neljas b kanne (uus)

Krautinger

Or. de

Selgitus

Krautinger’i valmistatakse naerist ja see on tüüpiline kohalik kvaliteetne viin. Sellepärast 
tuleks see piirkondlik viin märgistada geograafilise tähise abil.
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