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ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi väkevien alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä

Ehdotus asetukseksi (KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 102

hylkää komission ehdotuksen.

Or. sv

Perustelu

Väkevät alkoholijuomat on kehitetty alun perin erityisillä alueilla. Niillä on pidetty kiinni 
perinteisistä menetelmistä, kun taas alueilla, jonne väkevät alkoholijuomat ovat levinneet 
myöhemmin, sovelletaan toisenlaisia valmistusmenetelmiä. Tällöin kyseiset tuotteet on 
yleensä kielletty EU:ssa. Markkinoilla on kuitenkin vodkana markkinoitavia tuotteita, vaikka 
ne on valmistettu rommin tai grapan tavoin, mikä antaa aiheen olettaa, ettei 
vodkanvalmistuksessa ole perinteitä eikä alkuperää. Olisi parempi, jos EU karsisi kaikkia 
väkeviä alkoholijuomia koskevat säännökset minimiin ja edellyttäisi etikettiin ainoastaan 
tietoja raaka-aineista ja valmistusprosesseista. Näin voitaisiin myös poistaa esimerkiksi 
Intiassa valmistetun viskin maahantuontia koskevat rajoitukset.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 103
1 a kohta (uusi)

1a. kehottaa komissiota esittämään uuden ehdotuksen, jossa kaikkia väkeviä 
alkoholijuomia kohdellaan yhdenvertaisina;

Perustelu

Väkevät alkoholijuomat on kehitetty alun perin erityisillä alueilla. Niillä on pidetty kiinni 
perinteisistä menetelmistä, kun taas alueilla, jonne väkevät alkoholijuomat ovat levinneet 
myöhemmin, sovelletaan toisenlaisia valmistusmenetelmiä. Tällöin kyseiset tuotteet on 
yleensä kielletty EU:ssa. Markkinoilla on kuitenkin vodkana markkinoitavia tuotteita, vaikka 
ne on valmistettu rommin tai grapan tavoin, mikä antaa aiheen olettaa, ettei 
vodkanvalmistuksessa ole perinteitä eikä alkuperää. Olisi parempi, jos EU karsisi kaikkia 
väkeviä alkoholijuomia koskevat säännökset minimiin ja edellyttäisi etikettiin ainoastaan 
tietoja raaka-aineista ja valmistusprosesseista. Näin voitaisiin myös poistaa esimerkiksi 
Intiassa valmistetun viskin maahantuontia koskevat rajoitukset.

Or. sv

Ehdotus asetukseksi

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 104
Johdanto-osan 1 viite

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

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

Or. it

Perustelu

Maatalouden merkityksen korostaminen asetuksessa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 105
Johdanto-osan 1 viite

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

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

Or. pl

Perustelu

Oikeusperustaan lisätään 37 artikla säännösten tavoitteiden huomioon ottamiseksi. 
Alkoholijuomat ja maatalous ovat kytkeytyneet toisiinsa erottamattomasti, kuten komission 
ehdotuksen johdanto-osan 5 kappale osoittaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 106
Johdanto-osan 1 kappale

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että merkinnätkin kuuluvat säännösten piiriin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 107
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Väkevien alkoholijuomien ala on tärkeä 
sekä yhteisön kuluttajien että tuottajien 
kannalta. Alalla sovellettavilla toimenpiteillä 
olisi pyrittävä parantamaan kuluttajansuojaa, 
estämään vilpilliset käytänteet ja edistämään 
markkinoiden avoimuutta ja tervettä 
kilpailua. Näin toimenpiteillä suojataan 
yhteisön väkevien alkoholijuomien maine, 
jonka ne ovat saavuttaneet yhteisön ja 
maailmanmarkkinoilla, sillä väkevien 
alkoholijuomien tuotannossa sovelletut 
perinteiset käytänteet ja lisääntynyt 
kuluttajansuojan ja tiedotuksen tarve otetaan 
huomioon. Huomioon olisi otettava myös 
tekniset innovaatiot silloin kun niillä 
voidaan parantaa tuotteiden laatua.

(2) Väkevien alkoholijuomien ala on tärkeä 
sekä yhteisön kuluttajien että tuottajien 
kannalta. Alalla sovellettavilla toimenpiteillä 
olisi pyrittävä parantamaan kuluttajansuojaa, 
estämään vilpilliset käytänteet ja edistämään 
markkinoiden avoimuutta ja tervettä 
kilpailua. Näin toimenpiteillä suojataan 
yhteisön väkevien alkoholijuomien maine, 
jonka ne ovat saavuttaneet yhteisön ja 
maailmanmarkkinoilla, sillä väkevien 
alkoholijuomien tuotannossa sovelletut 
perinteiset käytänteet ja lisääntynyt 
kuluttajansuojan ja tiedotuksen tarve otetaan 
huomioon. Liitteessä II olevissa 
määritelmissä olisi otettava huomioon myös 
tekniset innovaatiot silloin kun niillä 
voidaan parantaa tuotteiden laatua 
vaikuttamatta kyseisen väkevän 
alkoholijuoman perinteiseen luonteeseen.  

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että tekniset innovaatiot olisi tarvittaessa otettava huomioon 
muuttamalla liitteessä II olevia määritelmiä, mutta muutokset eivät saa haitata perinteisiä 
tuotantomenetelmiä. Tarkistuksella päästään oikeaan tasapainoon näiden kahden tavoitteen 
välillä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 108
Johdanto-osan 3 kappale

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

Poistetaan.
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Or. it

Perustelu

Asetuksen periaatteena on kaikkien alkoholijuomien korkean laadun säilyttäminen. 
Ehdotetussa luokittelussa luokka 1 sisältää "puhtaimmat" muodot. Tämä luokittelu 
johdattelee pitämään kahta muuta luokkaa laadultaan heikompina, ja se on siksi hylättävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh

Tarkistus 109
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Krooninen alkoholin kulutus voi 
johtaa henkisiin ja fyysisiin sairauksiin 
(maksa, sydän ja verisuonisto) ja se voi 
vahingoittaa sikiöitä. Liiallinen alkoholin 
kulutus kytkeytyy yhteiskunnallisiin 
häiriöihin, väkivaltaan ja tapaturmaisiin 
liikennekuolemiin. Alkoholismi on yksi 
maailman kalleimmiksi käyvistä 
riippuvuuksista. Alkoholin kulutus kasvaa 
useimmissa EU-maissa. Nuorten lisääntyvä 
alkoholin käyttö on huolestuttavaa. 
Jäsenvaltiot voivat nykyisin määrätä 
alkoholijuomien terveysvaroitusten 
pakollisesta käyttöön ottamisesta. 
Jäsenvaltioita olisi kannustettava tähän 
erityisesti raskaudenaikaisen alkoholin 
kulutuksen vaaroista varoittamiseksi. 
Komission olisi harkittava, onko 
terveysvaroitusten yhdenmukaistaminen 
tarpeellista.  

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 110
Johdanto-osan 5 kappale

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

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

peräisin yksinomaan maataloudesta. Näin 
myös varmistetaan markkinat maatalouden 
perustuotteille.

Or. es

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että nykyisen asetuksen mukaisesti ei voida käyttää muuta kuin 
maatalousperäistä etyylialkoholia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 111
1 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

c) jonka alkoholipitoisuus on vähintään 
15 tilavuusprosenttia;

Or. it

Perustelu

Väkevien alkoholijuomien määritelmän ei pitäisi koskea ainoastaan tätä asetusta vaan 
yleisesti kaikkia elintarvikkeita. Lisäksi ehdotettu 80 tilavuusprosentin yläraja sulkisi monia 
Italiassa yleisiä tyypillisiä paikallisia tuotteita asetuksen ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Tarkistus 112
1 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

c) jonka alkoholipitoisuus on vähintään 15 ja 
enintään 80 tilavuusprosenttia, jollei tämän 
asetuksen liitteissä mainituista 
poikkeuksista näihin arvoihin muuta 
johdu;

Or. nl

Perustelu

Liitteissä poiketaan näistä arvoista muun muassa munaliköörin ja advocaatin kohdalla. 
(Liitteessä II oleva 41 kohta).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 113
1 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

c) jonka alkoholipitoisuus on vähintään 20 ja 
enintään 80 tilavuusprosenttia;

Or. pl

Perustelu

Täsmällisempi määritelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 114
1 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

c) jonka alkoholipitoisuus on vähintään 15 ja 
enintään 80 tilavuusprosenttia, jollei tämän 
asetuksen liitteissä mainituista 
poikkeuksista näihin arvoihin muuta 
johdu;

Or. pl

Perustelu

Liitteissä poiketaan näistä arvoista muun muassa munalikööri tai advocaat tai avocat tai 
Advokat -juomien kohdalla. (Liitteessä II oleva 41 kohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 115
1 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

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

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että 80 prosentin alkoholipitoisuuden rajaa sovelletaan 
ainoastaan ihmiskulutukseen tarkoitettuihin väkeviin alkoholijuomiin ja että se ei merkitse 
tislauksen ylärajaa (liitteessä II olevien eri juomien tislauspitoisuus on yli 80 prosenttia).

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 116
1 artiklan 1 kohdan d alakohdan i alakohdan 2 luetelmakohta

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

Or. en

Perustelu

Maserointiprosessissa käytetyn nesteen yksilöiminen selkeyttää tekstiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 117
1 artiklan 1 kohdan d alakohdan ii alakohdan 4 luetelmakohta

– juomien kanssa. Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Täsmällisempi määritelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 118
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

Jäljempänä c alakohdassa määritetty 
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alkoholin vähimmäispitoisuus ei vaikuta 
liitteessä II olevan luokan 41 tuotteen 
määritelmään.

Or. en

Perustelu

Myönnetään poikkeus Advocaatille (luokka 41, liite II), koska sen alkoholipitoisuus on 
14 prosenttia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 119
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Rajoittamatta 1 artiklassa luetelluille 
tuotteille vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’tislattu väkevä 
alkoholijuoma’ voi:
a) olla pyöristettyä liitteessä I olevien 
teknisten määritelmien ja vaatimusten sekä 
jäsenvaltioiden erityislainsäädännön 
mukaisesti;
b) olla makeutettu tuotteen 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi 
tämän asetuksen liitteessä I olevien 
teknisten määritelmien ja vaatimusten 
mukaisesti; Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 94/35/EY1

määriteltyjä makeutusaineita voidaan 
kuitenkin käyttää ainoastaan sellaisten 
väkevien alkoholijuomien tuotantoon, jotka 
eivät sovi yhteenkään liitteessä II olevista 
teknisistä määritelmistä;
c) olla maustettu tämän asetuksen liitteessä 
I olevien teknisten määritelmien ja 
vaatimusten mukaisesti;
d) sisältää maatalousperäistä 
etyylialkoholia tai (maatalousperäistä) 
tislettä;
e) olla värjätty tämän asetuksen liitteessä I 
olevien teknisten määritelmien ja 
vaatimusten mukaisesti.
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2. Edellä 1 kohdassa yksilöityjä käytänteitä 
voidaan soveltaa kaikkiin väkeviin 
alkoholijuomiin sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta liitteessä II olevien 
määräysten soveltamista.
3. Edellä 1 kohdassa yksilöidyissä 
käytänteissä on noudatettava väkijuomien 
tuotannossa perinteisesti sovellettuja 
menetelmiä.
__________________

1 EYVL L 237, 10.9.1994, s. 3. Direktiivi viimeksi 
muutettuna direktiivillä 2006/52/EY (EUVL L 204, 
26.7.2006, s. 10). 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sisällyttämään kaikki väkeviä alkoholijuomia koskevat sallitut 
käytänteet yhteen yleiseen artiklaan. 
Lainsäädäntö on epäjohdonmukaista, jos joihinkin väkeviin alkoholijuomiin (mietinnön 
1 artiklan 2 a kohdan 1–13 alakohta) sovelletaan yhtä valmistuskäytänteiden luetteloa, ja 
muihin (14 alakohta ja sitä seuraavat alakohdat) taas eri luetteloa. Määritelmien erottaminen 
ei myöskään hyödyttäisi sen paremmin alkoholintuottajia kuin kuluttajiakaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 120
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Rajoittamatta 1 artiklassa luetelluille 
tuotteille vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’tislattu väkevä 
alkoholijuoma’ voi:
a) olla pyöristettyä liitteessä I olevien 
teknisten määritelmien ja vaatimusten sekä 
jäsenvaltioiden erityislainsäädännön 
mukaisesti;
b) olla makeutettu tuotteen 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi
tämän asetuksen liitteessä I olevien 
teknisten määritelmien ja vaatimusten 
mukaisesti; Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 94/35/EY 
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määriteltyjä makeutusaineita voidaan 
kuitenkin käyttää ainoastaan sellaisten 
väkevien alkoholijuomien tuotantoon, jotka 
eivät sovi yhteenkään liitteessä II olevista 
teknisistä määritelmistä;
c) olla maustettu tämän asetuksen liitteessä 
I olevien teknisten määritelmien ja 
vaatimusten mukaisesti;
d) sisältää maatalousperäistä 
etyylialkoholia tai (maatalousperäistä) 
tislettä;
e) olla värjätty tämän asetuksen liitteessä I 
olevien teknisten määritelmien ja 
vaatimusten mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa yksilöityjä käytänteitä 
voidaan soveltaa kaikkiin väkeviin 
alkoholijuomiin sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta liitteessä II olevien 
määräysten soveltamista.
3. Edellä 1 kohdassa yksilöidyissä 
käytänteissä on noudatettava väkijuomien 
tuotannossa perinteisesti sovellettuja 
menetelmiä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen kolmiportainen luokittelu on tarpeeton ja teknisesti ottaen väärä. Väkevien 
alkoholijuomien ainoaa täsmällistä luokittelutapaa on sovellettu asetuksissa N:o 1576/89 ja 
1014/90, joissa määritelmät luodaan myyntinimitysten mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer

Tarkistus 121
2 artiklan 3 a kohta (uusi)

Etyylialkoholista ja denaturointiaineesta 
koostuvat tuotteet on 
etyylialkoholipitoisuudesta riippumatta 
luokiteltava EU:n tulliluokituksen 
mukaisesti "denaturoiduksi 
etyylialkoholiksi (etanoli) ja muiksi 
denaturoiduiksi väkeviksi alkoholijuomiksi, 



PE 378.844v01-00 12/86 AM\633686FI.doc

FI

väkevyydestä riippumatta" ja niitä ei saa 
käyttää väkevien alkoholijuomien 
valmistamiseen.

Or. en

Perustelu

Käytettävän etyylialkoholin rajaaminen maatalousperäiseen etyylialkoholiin ei ole riittävää. 
Kyseisten käytäntöjen estäminen edellyttää kiellon langettamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 122
3 artikla

Väkevät alkoholijuomat luokitellaan 
seuraavasti:

Poistetaan.

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

Or. pl

Perustelu

Jaottelussa ei kyetä tekemään merkittävää ja selkeää eroa eri luokkien välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 123
3 artikla

Väkevät alkoholijuomat luokitellaan 
seuraavasti:

Lisäksi liitteestä II poistetaan seuraavat 
luokat:

a) ’tislattuja väkeviä alkoholijuomia’ ovat 
liitteessä II olevaan luokkaan A kuuluvat 

Luokka A: tislatut väkevät alkoholijuomat
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tuotteet;
b) ’väkeviä erityisalkoholijuomia’ ovat 
liitteessä II olevaan luokkaan B kuuluvat 
tuotteet;

Luokka B: väkevät erityisalkoholijuomat

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

Luokka C: muut väkevät alkoholijuomat

Or. it

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 124
4 artikla

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

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

a) sen on oltava valmistettu 
alkoholikäymisellä ja tislaamalla 
yksinomaan liitteen II määritelmien 
mukaisista raaka-aineista;
b) se ei saa sisältää maatalousperäistä 
etyylialkoholia eikä (maatalousperäistä) 
tislettä;
c) se ei saa sisältää muita aromiaineita 
kuin direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 
2 kohdan b alakohdan i alakohdassa 
määriteltyjä luontaisia aromiaineita ja 
mainitun kohdan c alakohdassa 
määriteltyjä aromivalmisteita;
d) sen on oltava makeutettu ainoastaan 
tuotteen loppumaun pyöristämiseksi tämän 
asetuksen liitteessä I olevien teknisten 
määritelmien ja vaatimusten mukaisesti ja 

a) olla pyöristettyä liitteessä I olevien 
teknisten määritelmien ja vaatimusten sekä 
jäsenvaltioiden erityislainsäädännön
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ottaen huomioon jäsenvaltion erityinen 
lainsäädäntö.

mukaisesti;

2. Rajoittamatta liitteessä II olevaan 
luokkaan B kuuluville tuotteille 
vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’väkevä erityisalkoholijuoma’ 
voi:
a) olla valmistettu jostakin EY:n 
perustamissopimuksen liitteessä I 
luetellusta maataloustuotteesta;
b) sisältää maatalousperäistä etyylialkoholia 
tai (maatalousperäistä) tislettä;

b) sisältää maatalousperäistä etyylialkoholia 
tai (maatalousperäistä) tislettä;

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

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

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

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

3. Rajoittamatta liitteessä II olevaan 
luokkaan C kuuluville tuotteille 
vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’muu väkevä alkoholijuoma’ 
voi:
a) olla valmistettu jostakin EY:n 
perustamissopimuksen liitteessä I 
luetellusta maataloustuotteesta ja/tai 
ihmisravinnoksi tarkoitetusta 
elintarvikkeesta;
b) sisältää maatalousperäistä 
etyylialkoholia tai (maatalousperäistä) 
tislettä;
c) sisältää direktiivissä 88/388/ETY c) olla maustettu tämän asetuksen liitteessä 

I olevien teknisten määritelmien ja 
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määriteltyjä aromiaineita ja -valmisteita; vaatimusten mukaisesti; 
d) olla makeutettu tuotteen 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi 
tämän asetuksen liitteessä I olevien 
teknisten määritelmien ja vaatimusten 
mukaisesti.

d a) olla värjätty tämän asetuksen liitteessä 
I olevien teknisten määritelmien ja 
vaatimusten mukaisesti.
3 a. Edellä 1 kohdassa yksilöityjä 
käytänteitä voidaan soveltaa kaikkiin 
väkeviin alkoholijuomiin sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta liitteessä II 
olevien määräysten soveltamista.
3 b. Edellä 1 kohdassa yksilöidyissä 
käytänteissä on noudatettava väkijuomien 
tuotannossa perinteisesti sovellettuja 
menetelmiä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen kolmiportainen luokittelu on tarpeeton ja teknisesti ottaen väärä. Väkevien 
alkoholijuomien ainoaa täsmällistä luokittelutapaa on sovellettu asetuksissa N:o 1576/89 ja 
1014/90, joissa määritelmät luodaan myyntinimitysten mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 125
4 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. Rajoittamatta liitteessä II oleviin
luokkiin 1–12 kuuluville tuotteille 
vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’tislatun väkevän 
alkoholijuoman’ on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta kolmen luokan poistamisesta 3 artiklassa. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 126
4 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. Rajoittamatta yksittäisten määritelmien 
mukaisten erityisten sääntöjen soveltamista 
liitteessä II olevaan 1–12 kohtaan 
kuuluvien tuotteiden on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

Or. it

Perustelu

Kolmeen luokkaan perustuvan jaottelun poistamista olisi täydennettävä tiettyjen tuotetyyppien 
yleisominaisuuksien mukaan ottamisella. Väkevien alkoholijuomien luokassa (1–14 kohta) 
olisi säilytettävä luontaisten aromiaineiden käytön mahdollisuus ellei niiden käyttöä ole 
kielletty erityissäännöissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Tarkistus 127
4 artiklan 1 kohdan johdantokappale ja a alakohta

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

1. Rajoittamatta yksittäisten määritelmien 
mukaisten erityisten sääntöjen soveltamista 
on täytettävä seuraavat edellytykset:

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

a) ne on saatu alkoholikäymisellä ja 
tislaamalla yksinomaan liitteen II 
määritelmien mukaisista raaka-aineista;

Or. it

Perustelu

Kolmeen luokkaan perustuvan jaottelun poistamista olisi täydennettävä tiettyjen tuotetyyppien 
yleisominaisuuksien mukaan ottamisella. Väkevien alkoholijuomien luokassa (1–14 kohta) 
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olisi säilytettävä luontaisten aromiaineiden käytön mahdollisuus ellei niiden käyttöä ole 
kielletty erityissäännöissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 128
4 artiklan 1 kohdan b alakohta

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

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

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan loogisuus ja yhdenmukaisuus muiden kieliversioiden 
kanssa (esimerkiksi englanninkielisessä versiossa todetaan: "not contain added ethyl 
alcohol).

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 129
4 artiklan 1 kohdan b alakohta

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

b) se ei saa sisältää maatalousperäistä 
etyylialkoholia eikä maatalousperäistä 
tislettä, joka on saatu muualta kuin 
määritelmässä mainituista raaka-aineista;

Or. es

Perustelu

Liitteessä II olevassa 5 kohdan a alakohdan 1 alakohdassa annetussa brandyn määritelmässä 
sallitaan viinitisleen käyttöön perustuvat juomasekoitukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Tarkistus 130
4 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) se ei saa sisältää muita aromiaineita kuin 
direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 2 kohdan 

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

b alakohdan i alakohdassa määriteltyjä 
luontaisia aromiaineita ja mainitun kohdan 
c alakohdassa määriteltyjä aromivalmisteita 
edellyttäen, että asiasta on mainittu 
määritelmissä ja että ne perustuvat tietyillä 
alueilla tislauksessa perinteisesti 
sovellettuihin luonnollisiin menetelmiin;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 131
4 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) sen on oltava makeutettu ainoastaan 
tuotteen loppumaun pyöristämiseksi tämän 
asetuksen liitteessä I olevien teknisten 
määritelmien ja vaatimusten mukaisesti ja 
ottaen huomioon jäsenvaltion erityinen 
lainsäädäntö.

d) sen on oltava makeutettu ainoastaan 
tuotteen loppumaun pyöristämiseksi tämän 
asetuksen liitteessä I olevien teknisten 
määritelmien ja vaatimusten mukaisesti ja 
ottaen huomioon jäsenvaltion erityinen 
lainsäädäntö. Makua voidaan pyöristää 
liitteessä I olevassa uudessa 1 a artiklassa 
annetun määritelmän mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Määritelmällä mahdollistetaan tuotteen jalostaminen loppuvaiheessa ja se on tarpeen 
perinteisten valmistusmenetelmien ja etenkin viskin, rommin ja konjakin kaltaisten 
väkijuomien perinteisten valmistusmenetelmien säilyttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Tarkistus 132
4 artiklan 2 kohta

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

2. Rajoittamatta yksittäisten määritelmien 
mukaisten erityisten sääntöjen soveltamista 
liitteessä II olevaan 13–45 b kohtaan 
kuuluvat tuotteet voivat:

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

a) olla valmistettuja jostakin EY:n 
perustamissopimuksen liitteessä I luetellusta 
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maataloustuotteesta; maataloustuotteesta;
b) sisältää maatalousperäistä etyylialkoholia 
tai (maatalousperäistä) tislettä;

b) sisältää lisättyä maatalousperäistä 
etyylialkoholia tai (maatalousperäistä) 
tislettä;

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

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

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

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

Or. it

Perustelu

Kolmeen luokkaan perustuvan jaottelun poistamista olisi täydennettävä tiettyjen tuotetyyppien 
yleisominaisuuksien mukaan ottamisella. Väkevien alkoholijuomien luokassa (1–14 kohta) 
olisi säilytettävä luontaisten aromiaineiden käytön mahdollisuus ellei niiden käyttöä ole 
kielletty erityissäännöissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 133
4 artiklan 2 kohdan johdantokappale

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

2. Rajoittamatta liitteessä II oleviin
luokkiin 13–45 kuuluville tuotteille 
vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’tislatun väkevän 
alkoholijuoman’ on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta kolmen luokan poistamisesta 3 artiklassa. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 134
4 artiklan 2 kohdan johdantokappale

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

2. Rajoittamatta yksittäisten määritelmien 
mukaisten erityisten sääntöjen soveltamista 
liitteessä II olevaan 13–45 b kohtaan 
kuuluvat tuotteet voivat:

Or. it

Perustelu

Katso 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 135
4 artiklan 2 kohdan d alakohta

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

d) olla makeutettu tuotteen 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi tämän 
asetuksen liitteessä I olevien teknisten 
määritelmien ja vaatimusten mukaisesti. 
Makua voidaan pyöristää liitteessä I 
olevassa uudessa 1 a artiklassa annetun 
määritelmän mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Määritelmällä mahdollistetaan tuotteen jalostaminen loppuvaiheessa ja se on tarpeen 
perinteisten valmistusmenetelmien ja etenkin hedelmistä maseroinnin ja tislauksen avulla 
tuotettujen väkijuomien perinteisten valmistusmenetelmien säilyttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Tarkistus 136
4 artiklan 3 kohta

3. Rajoittamatta liitteessä II olevaan 
luokkaan C kuuluville tuotteille 

3. Rajoittamatta yksittäisten määritelmien 
mukaisten erityisten sääntöjen soveltamista 
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vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’muu väkevä alkoholijuoma’ 
voi:

liitteessä II olevaan 1–45 b kohtaan 
kuuluvat tuotteet voivat:

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

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

b) sisältää maatalousperäistä etyylialkoholia 
tai (maatalousperäistä) tislettä;

b) sisältää lisättyä maatalousperäistä 
etyylialkoholia tai (maatalousperäistä) 
tislettä;

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

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

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

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

Or. it

Perustelu

Kolmeen luokkaan perustuvan jaottelun poistamista olisi täydennettävä tiettyjen tuotetyyppien 
yleisominaisuuksien mukaan ottamisella. Väkevien alkoholijuomien luokassa (1–14 kohta) 
olisi säilytettävä luontaisten aromiaineiden käytön mahdollisuus ellei niiden käyttöä ole 
kielletty erityissäännöissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 137
4 artiklan 3 kohdan johdantokappale

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

3. Rajoittamatta liitteessä II oleviin luokkiin
45 a ja 45 b kuuluville tuotteille 
vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’tislatun väkevän 
alkoholijuoman’ on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta kolmen luokan poistamisesta 3 artiklassa. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 138
4 artiklan 3 kohdan johdantokappale

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

3. Rajoittamatta yksittäisten määritelmien 
mukaisten erityisten sääntöjen soveltamista 
liitteessä II olevaan 1–45 b kohtaan 
kuuluvat tuotteet voivat:

Or. it

Perustelu

Katso 4 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 139
4 artiklan 3 kohdan d alakohta

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

d) olla makeutettu tuotteen 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi tämän 
asetuksen liitteessä I olevien teknisten 
määritelmien ja vaatimusten mukaisesti. 
Makua voidaan pyöristää liitteessä I 
olevassa uudessa 1 a artiklassa annetun 
määritelmän mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Määritelmällä mahdollistetaan tuotteen jalostaminen loppuvaiheessa ja se on tarpeen muiden 
väkijuomien perinteisten valmistusmenetelmien säilyttämiseksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 140
5 artikla

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa liitteessä II 
esitettyjä sääntöjä tiukempia tai täydentäviä 
sääntöjä, jotka koskevat niiden alueella 

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

tuotettujen, liitteessä III yksilöityjen
väkevien alkoholijuomien tuotantoa, 
kuvaamista, merkitsemistä, pakkaamista ja 
esittelyä ja jotka ovat yhteisön 
lainsäädännön mukaiset.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava toteuttaa erityistoimia edistääkseen alkoholijuomien laadun 
parantamista. Toimien soveltamisen on kuitenkin nivouduttava liitteessä III tarkoitettuihin 
maantieteellisiin merkintöihin. Nämä tuotteet on yksilöitävä selvästi, jotta yhteisön 
säännösten hyödyllisyys ei kyseenalaistuisi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 141
5 artikla

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

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

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on mahdollistaa muutokset maantieteellisiin merkintöihin, ei 
väkevien alkoholijuomien merkintöihin. Taataan parempi avoimuus ja varmuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh, 

Tarkistus 142
5 a artikla (uusi)

5 a artikla
Terveysvaroitukset

1. Jäsenvaltiot voivat velvoittaa 
alkoholijuomien valmistajat tai 
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maahantuojat sisällyttämään merkintöihin 
terveysvaroituksia. Pakkauksen etupuolella 
olevissa merkinnöissä voi olla varoituksia 
siitä, että alkoholi saattaa aiheuttaa 
vakavia terveydellisiä ja 
mielenterveydellisiä ongelmia, että alkoholi 
on riippuvuutta aiheuttava aine ja että 
raskaudenaikainen alkoholinkäyttö saattaa 
vahingoittaa sikiötä.  
2. Alkoholia koskevat terveysvaroitukset on 
kenties yhdenmukaistettava Euroopan 
tasolla tupakkaa koskevien 
terveysvaroitusten tavoin. Komissio antaa 
ennen 1 päivää tammikuuta 2010 joko 
lainsäädäntöehdotuksen alkoholijuomia 
koskevien terveysvaroitusten käyttöön 
ottamisesta tai tiedonannon, jossa 
kerrotaan, miksi alkoholia koskevien 
terveysvaroitusten – toisin kuin tupakkaa 
koskevien terveysvaroitusten –
yhdenmukaistaminen ei ole tarpeen.

Or. en

Perustelu

Alkoholijuomien yhteydessä olisi käytettävä samantapaisia terveysvaroituksia kuin 
tupakkapakkauksissa. Vaikka kohtuullinen alkoholin kulutus (yleensä 14 yksikköä viikossa 
naisille ja 21 yksikköä miehille) ei juuri aiheuta terveysongelmia, liiallisen käytön katsotaan 
yleisesti kokemusten perusteella olevan vaarallista ja terveydelle vahingollista ja että 
raskaudenaikainen alkoholin käyttö saattaa vaurioittaa sikiötä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 143
7 artiklan 1 kohta

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

1. Väkevällä alkoholijuomalla, joka on 
liitteessä II oleviin luokkiin 1–45 kuuluville 
tuotteille vahvistetun eritelmän mukainen, 
on oltava asianomaiselle tuotteelle 
kyseisessä kohdassa vahvistettu 
myyntinimitys. 

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on seurausta kolmen luokan poistamisesta 3 artiklassa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 144
7 artiklan 2 kohta

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

2. Väkevällä alkoholijuomalla, joka on 
liitteessä II oleviin luokkiin 45 a ja 45 b 
kuuluville tuotteille vahvistetun eritelmän 
mukainen, on oltava myyntinimitys ”väkevä 
alkoholijuoma". Kyseistä myyntinimitystä ei 
saa täydentää eikä muuttaa eikä siihen saa 
lisätä mitään.  

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta kolmen luokan poistamisesta 3 artiklassa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 145
7 artiklan 2 kohta

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

2. Väkeviä alkoholijuomia, jotka eivät 
vastaa liitteessä II olevassa luokassa A ja B 
määriteltyjen tuotteiden erittelyjä, ei saa 
merkitä niissä mainituilla nimityksillä. Ne 
on merkittävä "väkeviksi 
alkoholijuomiksi". Kyseistä 
myyntinimitystä ei saa muuttaa sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklassa 
olevien säännösten soveltamista.

Or. de
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Perustelu

Koska esitetty luokittelu hylätään, myös myyntinimityksiä koskeva sääntely on vastaavasti 
hylättävä. Vallitseva tilanne on säilytettävä. Toiseen kohtaan tehty tarkistus palvelee 
täsmentämistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Tarkistus 146
7 artiklan 2 kohta

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

2. Väkevällä alkoholijuomalla, joka on 
liitteessä II olevaan luokkaan C kuuluvalle 
tuotteelle vahvistetun eritelmän mukainen, 
on oltava myyntinimitys ”väkevä 
alkoholijuoma". 

Or. nl

Perustelu

Kaksoisvaatimus on liian rajoittava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 147
7 artiklan 3 kohta

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kuluttajien mahdollisten sekaannusten välttämiseksi olisi säilytettävä status quo ja 
edellytettävä yhtä pakollisena valittavaa merkintätapaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 148
7 artiklan 4 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

7 artiklan 4 kohdassa todetaan yleissääntönä, että liitteessä II määritettyjen väkevien 
alkoholijuomien nimiä voidaan käyttää vain väkijuomissa, jotka täyttävät liitteen II 
määritelmän. Jäljempänä 7 artiklan 8 kohdassa (geneeristen nimien käyttäminen ainesosien 
luettelossa) ja 8 artiklan 1 kohdassa (viittaus tiettyihin väkeviin alkoholijuomiin yhdistetyssä 
ilmaisussa) poiketaan tästä säännöstä. Siksi tässä olisi viitattava kumpaankin artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 149
7 artiklan 5 kohta

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

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

(b) Liitteessä III olevia maantieteellisiä 
merkintöjä voi täydentää lisätiedoilla 
edellyttäen, että niitä sääntelevät 
jäsenvaltioiden kansalliset tai alueelliset 
viranomaiset tai että niitä säännellään 
16 artiklan kaksi kohdassa tarkoitetulla 
teknisellä asiakirjalla.
(c) Liitteessä II olevien väkevien 
alkoholijuomien nimiä voidaan täydentää 
myös muilla kuin liitteessä III tarkoitetuilla 
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maantieteellisillä merkinnöillä edellyttäen, 
että ne eivät johda kuluttajia harhaan.

Or. en

Perustelu

Uudella b alakohdalla varmistetaan, että liitteessä III olevia maantieteellisiä merkintöjä 
voidaan täydentää lisätiedoilla edellyttäen, että a) niitä säännellään valtio- tai aluetasolla tai 
b) ne on vahvistettu teknisessä asiakirjassa. Esimerkkinä voisi mainita skottiviskien 
yhteydessä käytetyt ilmaisut "single malt" ja/tai "Highland".  

Uusi c alakohta mahdollistaa sen, että liitteessä II olevissa väkevissä alkoholijuomissa
voidaan käyttää maantieteellisiä merkintöjä (esim. skottiviskien määritteet "Orkney" tai 
"Dufftown") edellyttäen, että kyseisiä ilmauksia ei ole rekisteröity virallisesti liitteessä III
olevina maantieteellisinä merkintöinä ja että ne eivät johda kuluttajia harhaan.  

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 150
7 artiklan 8 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 151
8 artiklan 1 kohta

1. Liitteessä II olevaan luokkaan A tai B 
kuuluvia nimityksiä ja liitteeseen III 

1. Liitteessä II olevaan luokkaan 1–45 
kuuluvien myyntinimitysten tai liitteeseen 
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sisältyviä maantieteellisiä merkintöjä on 
kiellettyä käyttää yhdistetyssä ilmaisussa, 
kuten myös viittausta kyseisiin nimityksiin
elintarvikkeiden esillepanossa, jollei
alkoholi ole yksinomaan peräisin 
mainitusta väkevästä alkoholijuomasta, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 2000/13/EY soveltamista.

III sisältyvien maantieteellisten merkintöjen
tai niitä koskevien viittausten käyttö 
yhdistetyssä ilmaisussa tai elintarvikkeiden 
esillepanossa voidaan sallia ainoastaan 
siinä tapauksessa, että alkoholi on 
sataprosenttisesti peräisin siitä väkevästä 
alkoholijuomasta, johon yhdistetyssä 
ilmaisussa viitataan.  Yhdistetyt ilmaukset 
on esitettävä myyntinimikkeen ohella. 
Yhdistetyn ilmauksen käyttö on kiellettyä, 
jos väkevää alkoholijuomaa on laimennettu 
vedellä siten, että alkoholipitoisuus alittaa 
kyseisen väkevän alkoholijuoman 
määritelmässä vahvistetun 
vähimmäisalkoholipitoisuuden.  

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa asiasisällöltään esittelijän tarkistusta 70 lukuun ottamatta 1 kohdan 
viimeistä virkettä, jolla selvennetään, että yhdistettyjen ilmausten on täydennettävä 
myyntinimikettä (eikä korvattava niitä).  Tämä vastaa asetuksen N:o 1576/89 nykyisiä 
vaatimuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 152
8 artiklan 1 kohta

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

1. Liitteessä II olevaan luokkaan A tai B 
kuuluvien myyntinimitysten tai liitteeseen 
III sisältyvien maantieteellisten merkintöjen 
käyttö yhdistetyssä ilmaisussa tai niitä 
koskeva viittaus elintarvikkeessa on 
sallittua ainoastaan siinä tapauksessa, että 
elintarvike sisältää yksilöityä väkevää 
alkoholijuomaa ja alkoholi on 
sataprosenttisesti peräisin siitä väkevästä 
alkoholijuomasta, joka mainitaan 
yhdistetyssä ilmaisussa. 
Yhdistetyn ilmauksen käyttö on kiellettyä, 
jos väkevää alkoholijuomaa on laimennettu 
vedellä siten, että alkoholipitoisuus alittaa 
kyseisen väkevän alkoholijuoman 
määritelmässä vahvistetun 
vähimmäisalkoholipitoisuuden.
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Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on väljennettävä, jotta voidaan välttää alkoholijuomien geneeristen 
myyntinimitysten ja maantieteellisten merkintöjen väärinkäyttö muissa väkevissä 
alkoholijuomissa ja muissa elintarvikkeissa.  

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 153
8 artiklan 1 kohta

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

1. Liitteessä II olevaan luokkaan A tai B 
kuuluvien myyntinimitysten tai liitteeseen 
III sisältyvien maantieteellisten merkintöjen 
käyttö yhdistetyssä ilmaisussa tai niitä 
koskeva viittaus elintarvikkeessa on 
sallittua ainoastaan siinä tapauksessa, että 
elintarvike sisältää yksilöityä väkevää 
alkoholijuomaa ja alkoholi on 
sataprosenttisesti peräisin siitä väkevästä 
alkoholijuomasta, joka mainitaan 
yhdistetyssä ilmaisussa. 
Yhdistetyn ilmauksen käyttö on kiellettyä, 
jos väkevää alkoholijuomaa on laimennettu 
vedellä siten, että alkoholipitoisuus alittaa 
kyseisen väkevän alkoholijuoman 
määritelmässä vahvistetun 
vähimmäisalkoholipitoisuuden.

Or. en

Perustelu

Tämä sanamuoto olisi kattavampi. Se nimen omaan suojaisi alkoholijuomien geneerisiä 
myyntinimityksiä tai maantieteellisiä merkintöjä väärinkäytöltä muissa väkevissä 
alkoholijuomissa sekä myös muissa elintarvikkeissa (esim. rommikeksit, konjakkikastike).

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 154
8 artiklan 3 kohta

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 3. Asetuksen voimaantulon ajankohtana 
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säädetään, ja perinteisten 
valmistusmenetelmien huomioon 
ottamiseksi liitteessä II olevan 31 kohdan d 
alakohdassa olevia yhdistettyjä ilmaisuja 
voidaan käyttää yhteisössä valmistettujen 
liköörien esittelyssä kyseisessä kohdassa 
vahvistetuin edellytyksin.

vallitsevasta tilanteesta riippuen voidaan
liitteessä II olevan 31 kohdan d alakohdassa 
olevia yhdistettyjä ilmaisuja kuitenkin 
käyttää yhteisössä valmistettujen liköörien 
esittelyssä kyseisessä kohdassa vahvistetuin 
edellytyksin.

Or. es

Perustelu

Kyseisiä ilmaisuja (kuten brandy-nimikettä) ei pitäisi mieltää perinteisiksi, ja 
poikkeustapauksissa olisi käytettävä asetuksen N:o 1014/1990 nykyisen 7 b artiklan 2 kohdan 
sanamuotoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 155
9 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. Myyntinimitys ”väkevä alkoholijuoma” 
on merkittävä etikettiin näkyvään kohtaan 
helposti havaittavalla ja luettavalla tavalla, 
jos liitteessä II oleviin luokkiin 1–12
kuuluvaa tislattua väkevää alkoholijuomaa 
sekoitetaan:

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta kolmen luokan poistamisesta 3 artiklassa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 156
9 artiklan 2 kohta

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

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta siinä 
tarkoitettujen juomasekoitusten kuvauksiin, 
esittelyihin eikä merkintöihin, jos ne 
täyttävät jonkin liitteessä II oleviin 
luokkiin 1–45 kuuluvan tuotteen 
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määritelmän. määritelmän.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta kolmen luokan poistamisesta 3 artiklassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 157
9 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

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

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun 
sekoituksen tuloksena olevien tuotteiden 
kuvauksessa, esittelyssä ja merkinnöissä saa 
käyttää yhtä tai useampaa tämän asetuksen 
liitteessä II oleviin luokkiin 1–45 kuuluvaa 
ilmaisua, jota edeltää ilmaisu 
”alkoholijuomasekoitus”, jos kyseinen 
ilmaisu ei ole osa myyntinimitystä vaan 
ainoastaan merkitty samaan visuaaliseen 
kenttään kuin juomasekoituksen 
alkoholiainesosien luettelo.

Or. en

Perustelu

Sanotun kuitenkaan... -ilmauksen poistamisella varmistetaan, että tämän asetuksen 
erityisemmät säännökset menevät direktiivissä 2001/13/EY olevien yleisempien 
merkintäsäännösten edelle eivätkä jää niiden vesittämiksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 158
10 artiklan 1 kohta

1. Jos väkevän alkoholijuoman kuvauksessa, 
esittelyssä tai merkinnöissä ilmoitetaan 
maatalousperäisen etyylialkoholin 
valmistamiseen käytetty raaka-aine, kaikki 
käytetyt maatalousperäiset alkoholit on 
mainittava määrien mukaisessa alenevassa 

1. Jos väkevän alkoholijuoman kuvauksessa, 
esittelyssä tai merkinnöissä ilmoitetaan 
maatalousperäisen etyylialkoholin 
valmistamiseen käytetty raaka-aine, kaikki 
käytetyt maatalousperäiset etyylialkoholit tai 
tisleet on mainittava määrien mukaisessa 
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järjestyksessä. alenevassa järjestyksessä.

Or. pl

Perustelu

Jos väkevän alkoholijuoman kuvauksessa, esillepanossa tai merkinnöissä viitataan 
valmistuksessa käytettyyn raaka-aineeseen, kyse voi olla joko maatalousperäisestä 
etyylialkoholista tai maatalousperäisestä tisleestä. Ilmoittamisvelvoite antaa kuluttajille 
lisätietoja. Se ei myöskään johda tiettyjen väkevien alkoholijuomien syrjivään kohteluun, 
toisin kuin raaka-aineiden ilmoittamisvelvollisuus pelkästään etyylialkoholin avulla 
tuotettujen juomien yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 159
10 artiklan 2 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen sanamuoto voi johtaa väitteeseen, jonka mukaan vahvojen alkoholijuomien 
yhteydessä käytettävä sana "blend" poikkeaa jotenkin sanasta "blended" tai "blending", kun 
todellisuudessa ne kaikki liittyvät samaan prosessiin.  

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 160
10 artiklan 3 kohta

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

3. Jos väkevän alkoholijuoman kuvauksessa, 
esittelyssä tai merkinnöissä ilmoitetaan 
kypsytysaika tai ikä tai viitataan siihen, sen 
on koskettava nuorinta alkoholiainesosaa ja
tuote on täytynyt vanhentaa
veroviranomaisen tai muun yhtä luotettavan 
elimen valvonnassa.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksen muutetulla sanamuodolla pyritään varmistamaan, että vanhentamisprosessia on 
valvottu asianmukaisesti, jotta vanhentamis-/kypsyttämislausumat on voitu todentaa voimassa 
olevien säännösten mukaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 161
10 artiklan 3 kohta

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

3. Poikkeuksia lukuunottamatta 
vanhentamisaika voidaan ilmoittaa 
ainoastaan, jos viitataan nuorimpaan 
alkoholiainesosaan ja edellyttäen, että tuote 
on vanhennettu veroviranomaisen tai muun 
yhtä luotettavan elimen valvonnassa.

Or. es

Perustelu

Status quo on säilytettävä. Nykyisessä sanamuodossa ei oteta huomioon sherrybrandyn 
fraktioituja (criaderas y soleras) vanhentamismenetelmiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Tarkistus 162
10 artiklan 3 kohta

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

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

Or. nl
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Perustelu

"Viitataan" on liian epämääräinen ilmaus käytettäväksi esimerkiksi oude jenever- tai jonge 
jenever -juomien yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 163
10 artiklan 3 kohta

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

3. Jos väkevän alkoholijuoman kuvauksessa, 
esittelyssä tai merkinnöissä ilmoitetaan 
kypsytysaika tai ikä tai viitataan siihen, sen 
on koskettava nuorinta alkoholiainesosaa 
edellyttäen, että tuote on vanhennettu 
veroviranomaisen tai muun yhtä luotettavan 
elimen valvonnassa, tämän kuitenkaan 
vaikuttamatta kunkin jäsenvaltion 
lainsäädännön erityismääräyksiin niiden 
omalla alueella perinteisillä menetelmillä 
valmistetuista tuotteista.

Or. es

Perustelu

Artiklassa ei oteta huomioon tiettyjen perinteisten vanhentamismenetelmien, kuten 
sherrybrandyn valmistamisessa käytetyn "criaderas y soleras" -menetelmän, erityisluonnetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 164
10 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta 
kuvaukseen, esillepanoon eikä 
merkintöihin, joiden tarkoituksena on 
tuotantomenetelmien toisistaan 
erottaminen.

Or. nl

Perustelu

Esimerkiksi oude jenever- ja jonge jenever -juomien (liitteessä III olevan osion B 17 kohta) 
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"oud" (vanha) ja "jong" (uusi) eivät viittaa tuotteen ikään vaan valmistusmenetelmään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Tarkistus 165
13 artiklan 1 a kohta (uusi)

(1 a) Tietyt perinteiset maantieteelliset tai 
muut kuin maantieteelliset nimet, jotka 
kuvaavat tietyltä alueelta tai tietyltä 
paikalta peräisin olevaa maatalousperäistä 
tuotetta tai elintarviketta, jonka laatu ja 
erityispiirteet kytkeytyvät lähinnä tai 
yksinomaan kyseiseen ympäristöön, 
luontoa ja ihmisiä koskevat tekijät mukaan 
lukien, sekä kyseisellä määritellyllä 
maantieteellisellä alueella tapahtuvaa 
tuotantoa, valmistusta ja käsittelyä, on 
samoin pidettävä alkuperää osoittavina 
merkintöinä.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 166
14 artiklan 1 kohdan a alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan alkuperäistä sanamuotoa seuraavasti:
a) varmistetaan, että maantieteellisiä merkintöjä suojataan käytöltä muissa väkevissä 
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alkoholijuomissa (kuin niissä, jotka todella kuuluvat kyseisen maantieteellisen merkinnän 
piiriin) ja muissa vastaavissa tuotteissa;
b) varmistetaan, että maantieteellinen merkintä tukeutuu joko kansallisiin tai alueellisiin 
säännöksiin sekä tekniseen asiakirjaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 167
14 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Liitteessä III olevalla maantieteellisellä 
merkinnällä varustettujen väkevien 
alkoholijuomien on täytettävä kaikki 
valmistusta, merkintöjä, esillepanoa ja 
muita eritelmiä koskevat vaatimukset 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun teknisen 
asiakirjan ja/tai kansallisten tai alueellisten 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettujen alkoholijuomien myynti olisi sallittava 
ainoastaan siinä tapauksessa, että niissä noudatetaan teknisen asiakirjan sisältöä ja/tai 
kansallisia ja/tai alueellisia säännöksiä.  Näin varmistetaan, että merkintöjä, valmistusta ja 
esillepanoa koskevia määräyksiä noudatetaan yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 168
14 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Jos tavaramerkkiä on haettu tai se on 
rekisteröity hyvässä uskossa tai siihen on 
saatu oikeudet käyttämällä sitä hyvässä 
uskossa joko ennen 1 päivää tammikuuta 
1996 tai ennen kuin maantieteellinen 
merkintä on rekisteröity alkuperämaassa, 
tämä asetus ei rajoita tavaramerkin 
rekisteröintikelpoisuutta, rekisteröinnin 
pätevyyttä eikä käyttöoikeutta sillä 
perusteella, että tällainen tavaramerkki on 
samanlainen tai samankaltainen kuin tämän 
asetuksen nojalla suojattu maantieteellinen 

3. Jos tavaramerkkiä on haettu tai se on 
rekisteröity hyvässä uskossa tai siihen on 
saatu oikeudet käyttämällä sitä hyvässä 
uskossa joko ennen 1 päivää kesäkuuta 
1989 tai ennen kuin maantieteellinen 
merkintä on rekisteröity alkuperämaassa, 
tämä asetus ei rajoita tavaramerkin 
rekisteröintikelpoisuutta, rekisteröinnin 
pätevyyttä eikä käyttöoikeutta sillä 
perusteella, että tällainen tavaramerkki on 
samanlainen tai samankaltainen kuin tämän 
asetuksen nojalla suojattu maantieteellinen 
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merkintä. merkintä.

Or. it

Perustelu

On asianmukaisempaa viitata asetuksen N:o 1576/89 voimaantuloajankohtaan kuin TRIPS-
sopimusten allekirjoittamisen ajankohtaan. On syytä toivoa, ettei säännöksiin jää 
porsaanreikiä sellaisten rekisteröintien, ilmausten ja nimien käytölle, jotka saattavat 
vaarantaa perinteiset tavaramerkit ja nimikkeet, joiden puolustaminen jää joskus Euroopalta 
unholaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Tarkistus 169
14 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Jos tavaramerkkiä on haettu tai se on 
rekisteröity hyvässä uskossa tai siihen on 
saatu oikeudet käyttämällä sitä hyvässä 
uskossa joko ennen 1 päivää tammikuuta 
1996 tai ennen kuin maantieteellinen 
merkintä on rekisteröity alkuperämaassa, 
tämä asetus ei rajoita tavaramerkin 
rekisteröintikelpoisuutta, rekisteröinnin 
pätevyyttä eikä käyttöoikeutta sillä
perusteella, että tällainen tavaramerkki on 
samanlainen tai samankaltainen kuin tämän 
asetuksen nojalla suojattu maantieteellinen 
merkintä.

3. Jos tavaramerkkiä on haettu tai se on 
rekisteröity hyvässä uskossa tai siihen on 
saatu oikeudet käyttämällä sitä hyvässä 
uskossa joko ennen 1 päivää kesäkuuta 
1989 tai ennen kuin maantieteellinen 
merkintä on rekisteröity alkuperämaassa, 
tämä asetus ei rajoita tavaramerkin 
rekisteröintikelpoisuutta, rekisteröinnin 
pätevyyttä eikä käyttöoikeutta sillä 
perusteella, että tällainen tavaramerkki on 
samanlainen tai samankaltainen kuin tämän 
asetuksen nojalla suojattu maantieteellinen 
merkintä.

Or. it

Perustelu

On asianmukaisempaa viitata asetuksen N:o 1576/89 voimaantuloajankohtaan kuin WTO:n 
yhteydessä suoritettuun TRIPS-sopimusten allekirjoittamisen ajankohtaan. Säännöksiin ei 
pitäisi jäädä porsaanreikiä sellaisten ilmauksien ja nimikkeiden rekisteröinnille, jotka 
saattavat vaarantaa perinteiset tavaramerkit ja nimikkeet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 170
14 artiklan 3 kohdan 1 alakohta



AM\633686FI.doc 39/86 PE 378.844v01-00

FI

3. Jos tavaramerkkiä on haettu tai se on 
rekisteröity hyvässä uskossa tai siihen on 
saatu oikeudet käyttämällä sitä hyvässä 
uskossa joko ennen 1 päivää tammikuuta 
1996 tai ennen kuin maantieteellinen 
merkintä on rekisteröity alkuperämaassa, 
tämä asetus ei rajoita tavaramerkin 
rekisteröintikelpoisuutta, rekisteröinnin 
pätevyyttä eikä käyttöoikeutta sillä 
perusteella, että tällainen tavaramerkki on 
samanlainen tai samankaltainen kuin tämän 
asetuksen nojalla suojattu maantieteellinen 
merkintä.

3. Jos tavaramerkkiä on haettu tai se on 
rekisteröity hyvässä uskossa tai siihen on 
saatu oikeudet käyttämällä sitä hyvässä 
uskossa joko ennen 1 päivää kesäkuuta 
1989 tai ennen kuin maantieteellinen 
merkintä on rekisteröity alkuperämaassa, 
tämä asetus ei rajoita tavaramerkin 
rekisteröintikelpoisuutta, rekisteröinnin 
pätevyyttä eikä käyttöoikeutta sillä 
perusteella, että tällainen tavaramerkki on 
samanlainen tai samankaltainen kuin tämän 
asetuksen nojalla suojattu maantieteellinen 
merkintä.

Or. it

Perustelu

On asianmukaisempaa viitata asetuksen N:o 1576/89 voimaantuloajankohtaan kuin WTO:n 
yhteydessä suoritettuun TRIPS-sopimusten allekirjoittamisen ajankohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Tarkistus 171
14 artiklan 3 kohta

3. Jos tavaramerkkiä on haettu tai se on 
rekisteröity hyvässä uskossa tai siihen on 
saatu oikeudet käyttämällä sitä hyvässä 
uskossa joko ennen 1 päivää tammikuuta 
1996 tai ennen kuin maantieteellinen 
merkintä on rekisteröity alkuperämaassa, 
tämä asetus ei rajoita tavaramerkin 
rekisteröintikelpoisuutta, rekisteröinnin 
pätevyyttä eikä käyttöoikeutta sillä 
perusteella, että tällainen tavaramerkki on 
samanlainen tai samankaltainen kuin 
tämän asetuksen nojalla suojattu 
maantieteellinen merkintä.

Poistetaan.

Tämä kohta ei rajoita maantieteellisen 
merkinnän haltijan oikeutta käyttää sitä 
elinkeinotoiminnassa hyvää liiketapaa 
noudattaen neuvoston direktiivin 
89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan 
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mukaisesti.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 172
15 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Uusi teksti tekee selväksi, että maantieteellistä merkintää koskevissa hakemuksissa on oltava 
alkuperäjäsenvaltion perustelut. Vastaavaa lähestymistapaa sovelletaan myös viinejä 
koskevista maantieteellisistä merkinnöistä annetuissa määräyksissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 173
15 artiklan 2 kohdan b alakohta

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

b) maataloustuotteen kuvaus, mukaan 
luettuina tuotteen tärkeimmät fysikaaliset 
ja/tai kemialliset ja/tai aistinvaraiset 
ominaisuudet; 
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan esittelijän tarkistuksen 80 tavoin viittaus mikrobiologisiin 
ominaisuuksiin, jotka eivät ole tärkeitä väkeviä alkoholijuomia kuvailtaessa.

Lisäksi tehdään selväksi, että maantieteellisessä merkinnässä käsitellään vain asiaankuuluvia 
eritelmiä eikä kaikkia tässä luettelossa olevia osatekijöitä.  

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 174
15 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) yhteisön säännöksissä ja/tai kansallisissa 
säännöksissä mahdollisesti asetetut 
vaatimukset;

f) yhteisön säännöksissä ja/tai kansallisissa 
tai alueellisissa säännöksissä mahdollisesti 
asetetut vaatimukset;

Or. en

Perustelu

Eräiden väkevien alkoholijuomien yhteydessä noudatetaan alueellisella tasolla annettua 
lainsäädäntöä, mikä olisi myös otettava huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 175
15 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) yhteisön säännöksissä ja/tai kansallisissa 
säännöksissä mahdollisesti asetetut 
vaatimukset;

f) yhteisön säännöksissä mahdollisesti
asetetut vaatimukset ja/tai toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen tai 
alueviranomaisen mahdollisesti asettamat 
vaatimukset; Näissä vaatimuksissa voidaan 
myös edellyttää, että maantieteellisellä 
merkinnällä varustettu väkevä 
alkoholijuoma on pullotettava ja merkittävä 
kuluttajalle myyntiä varten siinä maassa tai 
sillä alueella tai paikalla, jossa väkevä 
alkoholijuoma on valmistettu, jos se on 
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tarpeen laadun takaamiseksi taikka 
alkuperän tai valvonnan varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa (13 artikla) myönnetään, että väkevien alkoholijuomien maantieteellisten 
merkintöjen laadukkuus kytkeytyy tiiviisti juomien alkuperään. Eräitä väkeviä alkoholijuomia 
ja laatuviinejä suojataan jo nyt pakollisella pullottamisella valmistuspaikalla, ja asetuksessa 
N:o 510/2006 on säännös, jolla vastaava mahdollisuus annetaan elintarvikkeille, joissa on 
suojattu maantieteellinen merkintä tai suojattu alkuperänimitys.  

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 176
15 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi) 

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 177
18 artikla

Yhteisöstä vietävien väkevien 
alkoholijuomien on oltava tämän asetuksen 
säännösten mukaisia lukuun ottamatta 
tapauksia, joille on myönnetty 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 

Yhteisöstä vietävien väkevien 
alkoholijuomien on oltava tämän asetuksen 
säännösten mukaisia. Erityistapauksissa 
voidaan viennin kohteena olevan 
kolmannen maan lainsäädännön niin 



AM\633686FI.doc 43/86 PE 378.844v01-00

FI

noudattaen poikkeus asianmukaisesti 
perustellun hakemuksen perusteella.

edellyttäessä myöntää poikkeus liitteen I ja 
II määräyksistä 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
asianmukaisesti perustellun hakemuksen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää, että EU:sta vietävät väkevät alkoholijuomat ovat tämän asetuksen 
mukaisia, jotta EU:n väkevien alkoholijuomien maine ja laatu säilyvät maailman 
markkinoilla. Tähän olisi kuitenkin voitava hakea poikkeusta erityisolosuhteissa, jos 
kolmansien maiden lainsäädäntö sitä edellyttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 178
19 artiklan 1 kohta

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

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

Or. it

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 179
19 artikla

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

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

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

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
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8 artiklan säännökset. 8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

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

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

Or. pl

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 180
19 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

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

Or. it

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 181
20 artikla

Liitteitä voidaan muuttaa 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

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

Or. pl
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Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 182
22 artiklan a alakohta

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

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

Or. es

Perustelu

On soveliasta määrätä siirtymätoimenpiteille enintään kahden vuoden kestoaika, jotta 
voidaan välttää ei-toivottujen tilanteiden pitkittyminen loputtomiin. Kahden vuoden 
määräaika on sama kuin asetuksessa (ETY) N:ro 1576/89 aikoinaan säädetty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Tarkistus 183
22 artiklan c alakohta

c) poikkeamiseksi joistakin tämän 
asetuksen säännöksistä asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Vaikka komiteamenettely soveltuu täytäntöönpano- tai siirtymäsäännösten soveltamiseen, itse 
asetuksen täydellinen tai osittainen sivuuttaminen edellyttää parlamentaarista valvontaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 184
Liite I, 1 a kohta (uusi)

1 a) Maun pyöristäminen tai 
kypsyttäminen: liitteessä I olevassa 
1 osiossa tarkoitettujen tuotteiden 
perinteinen käyttäminen enintään 
2 prosentin makeuttamiseen tuotteen 
lopullisten erityisominaisuuksien 
saavuttamiseksi sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sellaisen erityislainsäädännön 
soveltamista, joka on hyväksytty 
jäsenvaltiossa ennen asetuksen N:o 
1576/89 voimaantuloa.

Or. fr

Perustelu

Määritelmällä mahdollistetaan tuotteen jalostaminen loppuvaiheessa ja se on tarpeen 
kaikkien väkevien alkoholijuomien perinteisten valmistusmenetelmien säilyttämiseksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 185
Liite I, 8 a kohta (uusi)

8 a) Lopullisen maun pyöristäminen
Lopullisen maun pyöristämisellä 
tarkoitetaan tämän liitteen 1 kohdassa 
tarkoitettujen tuotteiden perinteistä 
käyttämistä liitteessä II kullekin väkevälle 
alkoholijuomalle yksilöityjen määrien 
mukaisesti lopullisen, ja muista 
alkoholijuomista erottavan maun 
saavuttamiseksi.

Or. pl

Perustelu

Lopullisen maun pyöristäminen on perinteinen menetelmä tiettyjen väkevien alkoholijuomien 
valmistuksessa. On syytä tehdä ero maun lopullisen pyöristämisen ja makeuttamisen välillä. 
Tätä menetelmää käytetään perinteisesti viinistä tislattujen väkevien alkoholijuomien, 
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brandyn ja votkan kaltaisten alkoholijuomien valmistuksessa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 186
Liite I, 13 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 187
Liite I, 16 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

Kuluttajien suojelemiseksi on selvennettävä, että säännös koskee paitsi kuljetus- myös 
myyntipakkauksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 188
Liite II, Luokka A, otsikko

Luokka A: Tislatut väkevät alkoholijuomat Tislatut väkevät alkoholijuomat  

Or. en

Perustelu

Luokka A:ta koskevan viittauksen poistaminen luokkien 1–12 otsikosta on seurausta kolmen 
luokan poistamisesta 3 artiklasta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Tarkistus 189
Liite II, Luokka A, 1 kohta

1. Rommi 1. Rommi
a) Rommi on: a) Rommi on:

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

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

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

2) väkevä alkoholijuoma, joka valmistetaan 
yksinomaan sokeriruokomehusta 
alkoholikäymisellä ja tislaamalla siten, että 
sillä on rommin tyypilliset 
aromiominaisuudet, ja jonka haihtuvien 
aineiden pitoisuus on vähintään 
225 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia. Tätä 
väkevää alkoholijuomaa voidaan 
markkinoida lisäämällä rommi-nimityksen 
yhteyteen ilmauksen "maatalousperäinen" 
sekä jonkin liitteessä III olevassa 
1 luokassa Ranskan maantieteellisistä 
departementeista käytetyistä 
maantieteellisistä merkinnöistä.

b) Rommin alkoholipitoisuuden on oltava b) Rommin alkoholipitoisuuden on oltava 
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vähintään 37,5 tilavuusprosenttia. vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.
c) Rommi ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Rommi ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia 
laimennettuna tai laimentamattomana 
lukuun ottamatta juomasekoituksia, joihin 
on lisätty maatalousperäistä tislettä. 

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

d) Rommia ei saa maustaa.

d a) Rommissa saa olla ainoastaan 
vanhennetun ja/tai kypsytetyn tuotteen 
värin saavuttamiseen käytettyä sokeria.

e) Mainintaa ”perinteinen” saa täydentää 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa esitetyllä 
maantieteellisellä merkinnällä silloin kun 
rommi valmistetaan tislaamalla enintään 
80 tilavuusprosentin vahvuiseksi sen 
jälkeen, kun yksinomaan asianomaisesta 
tuotantopaikasta peräisin olevia alkoholin 
valmistukseen soveltuvia tuotteita on 
alkoholikäytetty. Tällaisen rommin 
haihtuvien aineiden pitoisuuden on oltava 
vähintään 225 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia, eikä sitä saa 
makeuttaa eikä maustaa. Ilmaisun 
”perinteinen” käyttö ei estä käyttämästä 
nimikkeeseen ”rommi” liitettäviä ilmaisuja 
”sokerin tuotannosta peräisin oleva” tai 
”maatalous-”.

Mainintaa ”perinteinen” saa täydentää 
liitteessä III olevassa 1 luokassa esitetyllä 
maantieteellisellä merkinnällä silloin kun 
rommi valmistetaan tislaamalla enintään 
90 tilavuusprosentin vahvuiseksi sen 
jälkeen, kun yksinomaan asianomaisesta 
tuotantopaikasta peräisin olevia alkoholin 
valmistukseen soveltuvia tuotteita on 
alkoholikäytetty. Tällaisen rommin 
haihtuvien aineiden pitoisuuden on oltava 
vähintään 225 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia, ja sitä ei saa 
makeuttaa. Ilmaisun ”perinteinen” käyttö ei 
estä käyttämästä myyntinimikkeeseen 
”rommi” ja maantieteellisiin merkintöihin 
liitettäviä ilmaisuja ”sokerin tuotannosta 
peräisin oleva” tai ”maatalous-”.

Tämä säännös ei estä käyttämästä ilmaisua 
”perinteinen” kaikissa tämän säännöksen 
soveltamisalaan kuulumattomissa tuotteissa 
niitä koskevien erityiskriteerien mukaisesti.

Tämä säännös ei estä käyttämästä ilmaisua 
”perinteinen” kaikissa tämän säännöksen 
soveltamisalaan kuulumattomissa tuotteissa 
niitä koskevien erityiskriteerien mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

On syytä jatkaa maatalousperäinen rommi- ja perinteinen rommi -nimikkeiden suojaamista, 
jolloin kuluttaja kykenee tunnistamaan laatutuotteet selvästi. Lisäksi etyylialkoholin tai
mausteen lisäämisen yleinen salliminen on hylättävä, vaikka tuote olisi valmistettu 
luonnollisten aromiaineiden tai vastaavien aineiden avulla tuotteen ensiluokkaisuuden 
varmistamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 190
Liite II, Luokka A, 1 kohta, a alakohta, 2 alakohta

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

2) väkevä alkoholijuoma, joka valmistetaan 
yksinomaan sokeriruokomehusta 
alkoholikäymisellä ja tislaamalla siten, että 
sillä on rommin tyypilliset 
aromiominaisuudet, ja jonka haihtuvien 
aineiden pitoisuus on vähintään 
225 grammaa hehtolitrassa 100 
tilavuusprosentin alkoholia. Tätä väkevää 
alkoholijuomaa voidaan markkinoida 
lisäämällä rommi-nimityksen yhteyteen 
ilmauksen "maatalousperäinen" sekä 
jonkin liitteessä III olevassa 1 luokassa 
Ranskan maantieteellisistä 
departementeista käytetyistä 
maantieteellisistä merkinnöistä.

Or. fr

Perustelu

On syytä jatkaa maatalousperäinen rommi- ja perinteinen rommi -nimikkeiden suojaamista, 
jolloin kuluttaja kykenee tunnistamaan laatutuotteet selvästi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Tarkistus 191
Liite II, Luokka A, 1 kohta, d alakohta

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

d) Rommia ei saa vahventeita lukuun
ottamatta maustaa.

Or. it

Perustelu

Rommi kypsytetään brandyn tavoin aina puutynnyreissä kuudesta kuukaudesta kolmeen 
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vuoteen tai pidempään, jos on kyse vanhasta rommista.  Puutynnyrissä kypsyttäminen antaa 
rommille tasalaatuisen maun. Vahventeiden, kuten luontaisten aromiaineiden, käyttö voidaan 
sallia. Vahventeet eivät ole rommin hallitseva maku, mutta ne voivat yhtenäistää sen 
aistinvaraisia ominaisuuksia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 192
Liite II, Luokka A, 5 kohta, d alakohta

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

d) Brandya tai Weinbrandia ei saa 
maustaa. Tällä ei suljeta pois perinteisiä 
valmistusmenetelmiä.

Or. en

Perustelu

Maustavien aineiden käyttö Brandyn tai Weinbrandin perinteisten aistinvaraisten 
ominaisuuksien lopullisessa pyöristämisessä on ikiaikainen käytäntö.  Näitä perinteisiä 
valmistusmenetelmiä ei pidä kyseenalaistaa Brandyn tai Weinbrandin yhteydessä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 193
Liite II, Luokka A, 1 kohta, d a alakohta (uusi)

d a) Rommissa saa olla ainoastaan 
vanhennetun ja/tai kypsytetyn tuotteen 
värin saavuttamiseen käytettyä sokeria.

Or. fr

Perustelu

On syytä jatkaa maatalousperäinen rommi- ja perinteinen rommi -nimikkeiden suojaamista, 
jolloin kuluttaja kykenee tunnistamaan laatutuotteet selvästi. Lisäksi etyylialkoholin tai 
mausteen lisäämisen yleinen salliminen on hylättävä, vaikka tuote olisi valmistettu 
luonnollisten aromiaineiden tai vastaavien aineiden avulla tuotteen ensiluokkaisuuden 
varmistamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 194
Liite II, Luokka A, 1 kohta, e alakohta, 1 alakohta

e) Mainintaa ”perinteinen” saa täydentää 
liitteessä III olevassa 1 kohdassa esitetyllä 
maantieteellisellä merkinnällä silloin kun 
rommi valmistetaan tislaamalla enintään 
80 tilavuusprosentin vahvuiseksi sen 
jälkeen, kun yksinomaan asianomaisesta 
tuotantopaikasta peräisin olevia alkoholin 
valmistukseen soveltuvia tuotteita on 
alkoholikäytetty. Tällaisen rommin 
haihtuvien aineiden pitoisuuden on oltava 
vähintään 225 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia, eikä sitä saa 
makeuttaa eikä maustaa. Ilmaisun 
”perinteinen” käyttö ei estä käyttämästä 
nimikkeeseen ”rommi” liitettäviä ilmaisuja 
”sokerin tuotannosta peräisin oleva” tai 
”maatalous-”.

Mainintaa ”perinteinen” saa täydentää 
liitteessä III olevassa 1 luokassa esitetyllä 
maantieteellisellä merkinnällä silloin kun 
rommi valmistetaan tislaamalla enintään 
90 tilavuusprosentin vahvuiseksi sen 
jälkeen, kun yksinomaan asianomaisesta 
tuotantopaikasta peräisin olevia alkoholin 
valmistukseen soveltuvia tuotteita on 
alkoholikäytetty. Tällaisen rommin 
haihtuvien aineiden pitoisuuden on oltava 
vähintään 225 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia, ja sitä ei saa 
makeuttaa. Ilmaisun ”perinteinen” käyttö ei 
estä käyttämästä myyntinimikkeeseen 
”rommi” ja maantieteellisiin merkintöihin 
liitettäviä ilmaisuja ”sokerin tuotannosta 
peräisin oleva” tai ”maatalous-”.

Or. fr

Perustelu

On syytä jatkaa maatalousperäinen rommi- ja perinteinen rommi -nimikkeiden suojaamista, 
jolloin kuluttaja kykenee tunnistamaan laatutuotteet selvästi. Lisäksi etyylialkoholin tai 
mausteen lisäämisen yleinen salliminen on hylättävä, vaikka tuote olisi valmistettu 
luonnollisten aromiaineiden tai vastaavien aineiden avulla tuotteen ensiluokkaisuuden 
varmistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 195
Liite II, Luokka A, 2 kohta, c alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Tällä tehdään selväksi, että viskiin ei voida asetusten N:o 1576/89 ja 1014/90 säännösten 
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nojalla lisätä tislettä.  

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 196
Liite II, Luokka A, 2 kohta, d alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tehdään selväksi, ettei viskiä voi pyöristää – sokerin lisääminen 
pyöristämiseksi ei ole perinteinen käytäntö. Tällaiset monitulkintaiset kohdat on poistettava. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Tarkistus 197
Liite II, Luokka A, 3 kohta, e alakohta

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar Ayuso

Tarkistus 198
Liite II, Luokka A, 5 kohta, c alakohta
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c) Brandy tai Weinbrand ei saa sisältää 
lisättyä maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Rajoittamatta a alakohdan 1 alakohdan 
soveltamista Brandy tai Weinbrand ei saa 
sisältää lisättyä maatalousperäistä 
etyylialkoholia tai muuta maatalousperäistä 
tislettä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 199
Liite II, Luokka A, 5 kohta, c alakohta

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

c) Rajoittamatta a alakohdan 1 alakohdan 
soveltamista Brandy tai Weinbrand ei saa 
sisältää lisättyä maatalousperäistä 
etyylialkoholia tai muuta maatalousperäistä 
tislettä.

Or. en

Perustelu

Väkeviä alkoholijuomia koskevia kaikkia sallittuja käytänteitä käsittelevä yleinen artikla 
(kuten edeltävässä tarkistuksessa hahmottelin) tarkoittaisi, että Brandyn määritelmässä ei 
tarvitsisi viitata maustamiseen (koska sitä ei ole kielletty, se on sallittua).

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 200
Liite II, Luokka A, 5 kohta, d alakohta

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ks. c alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Tarkistus 201
Liite II, Luokka A, 6 kohta, d alakohta

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

d) Rypäleiden puristusjäännöksestä tislatun 
väkevän alkoholijuoman tai marcin 
valmistuksessa saa käyttää vain direktiivin 
88/388/ETY 1 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan i alakohdassa määriteltyjä 
luontaisia aromiaineita ja mainitun kohdan 
c alakohdassa määriteltyjä aromivalmisteita. 
Tietyillä EU:n alueilla perinteisenä 
menetelmänä sovellettavaa marcin 
yhdistettyä tislaamista aromikasveina 
käytettävien aniksen ja fenkolin siementen 
kanssa ei katsota maustamiseksi.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 202
Liite II, Luokka A, 11 kohta, e alakohta

e) Myyntinimitystä, jolla Hefebrandia saa 
myydä, voidaan täydentää käytetyn 
perusaineksen nimellä.

e) Myyntinimitystä, jolla Hefebrandia saa 
myydä, on täydennettävä käytetyn 
perusaineksen nimellä.

Or. de

Perustelu

Kuluttajien informoiminen edellyttää raaka-aineita koskevaa täydennystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 203
Liite II, Luokka B, otsikko
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Luokka B: Väkevät erityisalkoholijuomat Väkevät erityisalkoholijuomat  

Or. en

Perustelu

Luokka B:tä koskevan viittauksen poistaminen luokkien 13–45 otsikosta on seurausta kolmen 
luokan poistamisesta 3 artiklasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 204
Liite II, Luokka B, 13 kohta, a alakohta, 1 alakohta

1) joka valmistetaan tietyistä joko osittain 
käyneistä tai käymättömistä marjoista tai 
muista hedelmistä, kuten vadelmista, 
karhunvatukoista, mustikoista ja vastaavista 
maseroimalla ne maatalousperäisessä 
etyylialkoholissa tai alkoholissa taikka 
tisleessä niin, että maseroinnissa suhde on 
vähintään 100 kilogrammaa hedelmää 
20 litrassa 100 tilavuusprosentin alkoholia, 
ja maseroinnin jälkeen tislaamalla;

1) joka valmistetaan yksinomaan tietyistä 
joko osittain käyneistä tai käymättömistä 
marjoista tai muista hedelmistä, kuten 
vadelmista, karhunvatukoista, mustikoista ja 
vastaavista maseroimalla ne 
maatalousperäisessä etyylialkoholissa tai 
alkoholissa taikka tisleessä niin, että 
maseroinnissa suhde on vähintään 
100 kilogrammaa hedelmää 20 litrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia, ja 
maseroinnin jälkeen tislaamalla;

Or. fr

Perustelu

Yksinomaan-ilmauksen lisäämisellä mahdollistetaan tämän alkoholijuoman perinteiden 
vaaliminen ja sen suojaaminen väriaineilta, makeuttamiselta tai parantelulta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 205
Liite II, Luokka B, 16 kohta, a alakohta

a) Gentianviina on väkevä alkoholijuoma, 
joka valmistetaan gentiantisleestä, joka 
puolestaan on valmistettu gentiankasvin 
juurista fermentoimalla ja tislaamalla; 
tisleeseen voidaan lisätä maatalousperäistä 
etyylialkoholia.

a) Gentianviina on väkevä alkoholijuoma, 
joka valmistetaan gentiantisleestä, joka 
puolestaan on valmistettu gentiankasvin 
juurista fermentoimalla ja tislaamalla; 
tisleeseen voidaan lisätä maatalousperäistä 
etyylialkoholia ja/tai hedelmätislettä ja/tai 
hedelmistä tislattua väkevää 
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alkoholijuomaa.

Or. de

Perustelu

Etenkin Alppien alueella käytetään gentiantisleen laimentamiseen etyylialkoholin sijasta 
hedelmätislettä (esim. omenaviinaa). Koska gentian maku on intensiivinen, laimennuksessa 
käytetyn viinan maku jää taka-alalle eikä se ole enää tunnistettavissa. Muutos on tarpeen, 
koska pientislaamot käyttävät tavanomaisesti ja perinteisesti laimentamiseen juuri 
hedelmätisleitä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 206
Liite II, Luokka B, 16 a kohta (uusi)

16 a. Meisterwurz 
a) Meisterwurz on väkevä alkoholijuoma, 
joka valmistetaan siemenhedelmien kanssa 
maseroiduista suoputken (Peucedanum 
ostruthium) juurista tislaamalla; tisleeseen 
voidaan lisätä maatalousperäistä 
etyylialkoholia ja/tai hedelmätislettä.
b) Meisterwurzin alkoholipitoisuuden on 
oltava vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.
d) Meisterwurz ei saa sisältää aromiaineita.

Or. de

Perustelu

Alppimaiden tislaamot ovat valmistaneet Meisterwurzia tällä menetelmällä jo iät ja ajat, ja 
menetelmä olisi otettava huomioon perinteisenä, jotta laatu kyetään varmistamaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 207
Liite II, Luokka B, 17 kohta, a alakohta

a) Katajanmarjoilla maustettu väkevä 
alkoholijuoma on väkevä alkoholijuoma, 
joka valmistetaan maustamalla 

a) Katajanmarjoilla maustettu väkevä 
alkoholijuoma on väkevä alkoholijuoma, 
joka valmistetaan maustamalla 
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maatalousperäistä etyylialkoholia ja/tai 
viljasta tislattua väkevää alkoholijuomaa 
ja/tai viljatislettä katajanmarjoilla (Juniperus 
communis).

maatalousperäistä etyylialkoholia ja/tai 
viljasta tislattua väkevää alkoholijuomaa 
ja/tai viljatislettä ja/tai hedelmätislettä ja/tai 
hedelmistä tislattua väkevää 
alkoholijuomaa katajanmarjoilla (Juniperus 
communis).

Or. de

Perustelu

Katajanmarjoilla maustetun väkevän alkoholijuoman valmistuksessa sallitaan jo nyt 
maatalousperäisen etyylialkoholin ja/tai viljasta tislatun väkevän alkoholijuoman ja/tai 
viljatisleen maustaminen katajanmarjoilla. Tämän lisäksi olisi sallittava myös hedelmätisleen 
käyttö. Muutos on tarpeen, koska pientislaamot soveltavat tavanomaisesti ja perinteisesti 
katajanmarjojen maserointia hedelmätisleissä. Kataja maistuu näin saatavassa tuotteessa 
niin voimakkaana, ettei alkuperäistä tislettä voida erottaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Tarkistus 208
Liite II, Luokka B, 17 kohta, d alakohta

d) Katajanmarjoilla maustettua väkevää 
alkoholijuomaa voidaan myydä 
myyntinimityksillä Wacholder, ginebra tai 
genebra.

d) Katajanmarjoilla maustettua väkevää 
alkoholijuomaa voidaan myydä 
myyntinimityksillä Wacholder, genevere tai 
genebra.

Or. es

Perustelu

Ginebra-nimityksen käyttö on rajattava ehdotuksen liitteessä II olevassa 18 kohdassa 
tarkoitettuihin alkoholijuomiin, joiden alkoholipitoisuuden on oltava väkevämpi 
(37,5 tilavuusprosenttia). Muut ratkaisut saattaisivat hämmentää espanjalaisia kuluttajia, 
koska ginebra-nimitystä käytetään ainoastaan Espanjassa ginin synonyyminä. Lisäksi 
komission ehdotus saattaisi johtaa epäreiluun kilpailutilanteeseen, kun ginin valmistajat 
(joiden tuotteiden alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 15 tilavuusprosenttia) joutuisivat 
toimimaan Espanjan markkinoilla rinnatusten ginebran valmistajien kanssa – ginebran 
alkoholipitoisuuden kun oltava vähintään 15 tilavuusprosenttia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 209
Liite II, Luokka B, 20 kohta, a alakohta
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1) joka saadaan yksinomaan 
maatalousperäisestä etyylialkoholista ja 
jonka metanolipitoisuus on enintään 
5 grammaa hehtolitrassa puhdasta alkoholia;

1) joka saadaan yksinomaan 
maatalousperäisestä etyylialkoholista ja 
jonka metanolipitoisuus on enintään 
5 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia ja jonka 
maku saadaan yksinomaan tislaamalla 
etyylialkoholia uudelleen perinteisessä 
tislauslaitteistossa kaikkien käytettyjen 
luontaisten kasvien kanssa;

(2) jonka maku saadaan yksinomaan 
tislaamalla etyylialkoholia uudelleen 
perinteisessä tislauslaitteistossa kaikkien 
käytettyjen luontaisten kasvien kanssa;
3) josta saadun tisleen alkoholipitoisuus on 
vähintään 70 tilavuusprosenttia;

3) josta saadun tisleen alkoholipitoisuus on 
vähintään 70 tilavuusprosenttia;

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

4) johon lisättävän maatalousperäisen 
etyylialkoholin on vastattava liitteessä I 
olevassa 3 kohdassa yksilöityjä 
ominaisuuksia ja jonka metanolipitoisuus 
on enintään 5 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia;

5) joka ei sisällä lisättyä makeutus- eikä 
väriainetta;

5) joka ei sisällä lisättyä makeutusainetta 
siinä määrin, että lopputuotteessa olisi yli 
0,1 grammaa sokeria litrassa, eikä 
väriainetta;

6) joka ei sisällä veden lisäksi muuta lisättyä 
ainesosaa.

6) joka ei sisällä veden lisäksi muuta lisättyä 
ainesosaa.

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa määritelmässä jäsennellään komission teksti uudelleen selkeyden 
parantamiseksi.  4 kohtaan tehty lisäys mahdollistaa sokerin käytön aitouden todentamiseen, 
jolloin voidaan estää petollinen toiminta ja tuoteväärennökset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Inese Vaidere

Tarkistus 210
Liite II, Luokka B, 29 kohta

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

a) Votka on väkevä alkoholijuoma, joka on 
valmistettu viljan, perunoiden ja/tai 
sokerijuurikasmelassin avulla tuotetusta 
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etyylialkoholista:
1) joka on saatu maatalouden raaka-aineista 
hiivalla käyttämällä; ja

1) joka on saatu maatalouden raaka-aineista 
hiivalla käyttämällä viljaa, perunoita ja/tai 
sokerijuurikasmelassia; ja

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

2) joka on tislattu ja/tai puhdistettu 
96,0 tilavuusprosentin 
vähimmäisalkoholipitoisuuteen niin, että 
käytetyistä raaka-aineista peräisin olevat 
aistinvaraisesti tunnistettavat maku- ja 
hajuaineet ovat vähentyneet valikoivasti ja 
että jäämien enimmäispitoisuudet ovat 
liitteessä I etyylialkoholille vahvistettujen 
enimmäismäärien mukaiset; 
metanolijäämien pitoisuus lopputuotteessa 
saa kuitenkin olla enintään 30 grammaa 
hehtolitrassa puhdasta alkoholia.

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

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

Jäämien enimmäispitoisuuksien on oltava 
liitteessä I etyylialkoholille vahvistettujen 
enimmäismäärien mukaiset; 
metanolijäämien pitoisuus lopputuotteessa 
saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa 
hehtolitrassa puhdasta alkoholia.
b) Votkan alkoholipitoisuuden on oltava 
vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.

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

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

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

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

Or. en
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Perustelu

Votka tuotetaan perinteisesti vilja, perunoiden ja/tai sokerijuurikasmelassin avulla, ja siksi on 
hyvin tärkeää, että votka suojataan samoin kuin rommin, viskin, jne. kaltaiset väkevät 
alkoholijuomat. Määritelmä edistäisi tämän merkittävän väkijuomaluokan laatustandardien 
turvaamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Tarkistus 211
Liite II, Luokka B, 29 kohta

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

a) Votka on väkevä alkoholijuoma, joka on 
valmistettu viljan, perunoiden ja/tai 
sokerijuurikasmelassin avulla tuotetusta 
etyylialkoholista:

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

1) joka on saatu maatalouden raaka-aineista 
hiivalla käyttämällä viljaa, perunoita ja/tai 
sokerijuurikasmelassia; ja

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

2) joka on tislattu ja/tai puhdistettu 
96,0 tilavuusprosentin 
vähimmäisalkoholipitoisuuteen niin, että 
käytetyistä raaka-aineista peräisin olevat 
aistinvaraisesti tunnistettavat maku- ja 
hajuaineet ovat vähentyneet valikoivasti ja 
että jäämien enimmäispitoisuudet ovat 
liitteessä I etyylialkoholille vahvistettujen 
enimmäismäärien mukaiset; 
metanolijäämien pitoisuus lopputuotteessa 
saa kuitenkin olla enintään 30 grammaa 
hehtolitrassa puhdasta alkoholia.

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

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

Jäämien enimmäispitoisuuksien on oltava 
liitteessä I etyylialkoholille vahvistettujen 
enimmäismäärien mukaiset; 
metanolijäämien pitoisuus lopputuotteessa 
saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa 
hehtolitrassa puhdasta alkoholia.
b) Votkan alkoholipitoisuuden on oltava 
vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.

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

c) Tuotteeseen saa lisätä aromeina 
ainoastaan käytetyistä raaka-aineista 
valmistetussa tisleessä olevia luonnon 

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

aromiaineita. Lisäksi tuotteelle voi antaa 
erityisiä aistinvaraisia ominaisuuksia, jotka 
ovat muita kuin hallitseva maku. 

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

Or. en

Perustelu

Votka tuotetaan perinteisesti vilja, perunoiden ja/tai sokerijuurikasmelassin avulla, ja siksi on 
hyvin tärkeää, että votka suojataan samoin kuin rommin, viskin, jne. kaltaiset väkevät 
alkoholijuomat. Ainesosavalinnat vaikuttavat aistinvaraisiin ominaisuuksiin (maku), ja ne 
olisi siten rajattava viljaan, perunoihin ja/tai sokerijuurikasmelassiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter Olajos, 
Anders Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Miroslav Mikolášik

Tarkistus 212
Liite II, Luokka B, 29 kohta, a alakohta, johdantokappale ja 1 kohta

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

a) Votka on väkevä alkoholijuoma, joka on 
valmistettu viljan, perunoiden ja/tai 
sokerijuurikasmelassin avulla tuotetusta 
etyylialkoholista:

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

1) joka on saatu maatalouden raaka-aineista 
hiivalla käyttämällä viljaa, perunoita ja/tai 
sokerijuurikasmelassia; ja

Or. en

Perustelu

Katso Andres Tarandin ja Genowefa Grabowskan liitteessä II olevaan 29 kohtaan esittämän 
tarkistuksen perustelu. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 213
Liite II, Luokka B, 29 kohta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jäämien enimmäispitoisuuksien on oltava 
liitteessä I etyylialkoholille vahvistettujen 
enimmäismäärien mukaiset; 
metanolijäämien pitoisuus lopputuotteessa 
saa kuitenkin olla enintään 15 grammaa
hehtolitrassa puhdasta alkoholia.

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

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

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

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

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

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

Or. pl
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Perustelu

Votkan tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden – viljan, perunoiden ja sokerijuurikasmelassin 
– luetteloinnilla pyritään säilyttämään vodkan nykyiset korkeat laatustandardit ja 
maineikkuus ja varmistamaan perinteisten, vuosisatoja vanhojen valmistusmenetelmien 
soveltaminen. Yllä annettu määritelmä kattaa noin 96 prosenttia kaikesta EU:n markkinoilla 
nykyisin olevasta votkasta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 214
Liite II, Luokka B, 29 kohta

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

a) Votka on väkevä alkoholijuoma, joka on 
valmistettu maatalousperäisestä 
etyylialkoholista, joka on saatu hiivalla 
käyttämällä joko:

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

1) viljasta, perunoista ja/tai melassista; tai
2) muista maatalouden raaka-aineista; ja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Votkan kuvauksessa, esittelyssä ja 
pakkausmerkinnöissä on myyntinimityksen 
kanssa samaan visuaaliseen kenttään 
merkittävä maatalousperäisen 

d) Muusta raaka-aineesta kuin viljasta, 
perunasta tai melassista valmistetun votkan
kuvauksessa, esittelyssä ja 
pakkausmerkinnöissä on myyntinimityksen 
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etyylialkoholin valmistuksessa käytetty 
raaka-aine, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 2000/13/EY säännösten 
soveltamista. Kirjainten enimmäiskoko on 
enintään puolet ja vähintään kolmannes 
myyntinimityksessä käytettyjen merkkien 
koosta.

kanssa samaan visuaaliseen kenttään 
merkittävä ilmaisu "tislattu" ja
maatalousperäisen etyylialkoholin 
valmistuksessa käytetty raaka-aine, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2000/13/EY säännösten soveltamista. 
Pakkausmerkinnöissä sovelletaan 
direktiivin 2000/13/EY säännöksiä. 
Kirjainten enimmäiskoko on enintään puolet 
ja vähintään kolmannes myyntinimityksessä 
käytettyjen merkkien koosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus korvaa esittelijän tarkistuksen 40 ja se on kaksiosainen.  

Siinä erotetaan ensinnäkin selvästi toisistaan viljasta, perunoista, sokerijuurikkaasta tai 
sokeriruo'osta valmistettu votka ja muista raaka-aineista valmistettu votka. Tarkistuksella 
varmistetaan sokeriruo'on sisällyttäminen a alakohdan 1 alakohtaan, koska toisenlainen 
ratkaisu olisi ristiriidassa WTO-määräysten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 215
Liite II, Luokka B, 29 kohta

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

a) Votka on väkevä alkoholijuoma, joka on 
valmistettu maatalousperäisestä 
etyylialkoholista, joka on saatu hiivalla 
käyttämällä joko:

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

1) viljasta, perunoista ja/tai melassista; tai
2) muista maatalouden raaka-aineista; ja

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

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

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

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

Jäämien enimmäispitoisuuksien on oltava 
liitteessä I etyylialkoholille vahvistettujen 
enimmäismäärien mukaiset; 

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

metanolijäämien pitoisuus lopputuotteessa 
saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa 
hehtolitrassa puhdasta alkoholia.

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

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

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

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

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

d) Muusta raaka-aineesta kuin viljasta, 
perunasta tai melassista valmistetun votkan
kuvauksessa, esittelyssä ja 
pakkausmerkinnöissä on myyntinimityksen 
kanssa samaan visuaaliseen kenttään 
merkittävä ilmaisu "tislattu" ja
maatalousperäisen etyylialkoholin 
valmistuksessa käytetty raaka-aine, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2000/13/EY säännösten soveltamista.  
Pakkausmerkinnöissä sovelletaan 
direktiivin 2000/13/EY säännöksiä. 
Kirjainten enimmäiskoko on enintään puolet 
ja vähintään kolmannes myyntinimityksessä 
käytettyjen merkkien koosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus korvaa esittelijän tarkistuksen 40 ja se on kaksiosainen.  

Siinä erotetaan ensinnäkin selvästi toisistaan viljasta, perunoista, sokerijuurikkaasta tai 
sokeriruo'osta valmistettu votka ja muista raaka-aineista valmistettu votka.  Tarkistuksella 
varmistetaan sokeriruo'on sisällyttäminen a alakohdan 1 alakohtaan, koska toisenlainen 
ratkaisu olisi ristiriidassa WTO-määräysten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 216
Liite II, Luokka B, 29 kohta

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

a) Votka on väkevä alkoholijuoma, joka on 
valmistettu viljan, perunoiden ja/tai 
sokerijuurikasmelassin avulla tuotetusta 
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etyylialkoholista:
1) joka on saatu maatalouden raaka-aineista 
hiivalla käyttämällä; ja

1) joka on saatu maatalouden raaka-aineista 
hiivalla käyttämällä viljaa, perunoita ja/tai 
sokerijuurikasmelassia; ja

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

2) joka on tislattu ja/tai puhdistettu 
96,0 tilavuusprosentin 
vähimmäisalkoholipitoisuuteen niin, että 
käytetyistä raaka-aineista peräisin olevat 
aistinvaraisesti tunnistettavat maku- ja 
hajuaineet ovat vähentyneet valikoivasti ja 
että jäämien enimmäispitoisuudet ovat 
liitteessä I etyylialkoholille vahvistettujen 
enimmäismäärien mukaiset; 
metanolijäämien pitoisuus lopputuotteessa 
saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa 
hehtolitrassa puhdasta alkoholia.

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

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

Jäämien enimmäispitoisuuksien on oltava 
liitteessä I etyylialkoholille vahvistettujen 
enimmäismäärien mukaiset; 
metanolijäämien pitoisuus lopputuotteessa 
saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa 
hehtolitrassa puhdasta alkoholia.
b) Votkan alkoholipitoisuuden on oltava 
vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.

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

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

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

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

Perustelu

Katso Tarandin liitteessä II olevan B luokan 29 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 217
Liite II, Luokka B, 29 kohta, a alakohta, johdantokappale

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

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

Or. pl

Perustelu

Vodka on juoma, joka perinteisesti valmistetaan viljasta, perunasta ja/tai 
sokerijuurikasmelassista. Sille olisi asetusehdotuksen tavoitteiden mukaisesti annettava sama 
suojelu kuin muille tislatuille väkeville alkoholijuomille, kuten rommille ja viskille. Tämä 
hyödyttää niin votkan valmistajia kuin ennen kaikkea kuluttajia. 

Tämän säännöksen hyväksyi lausunnossaan Euroopan parlamentin maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunta ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausuntonsa 
lopullisessa versiossa. Lisäksi COPA-COGECA on antanut virallisen lausuman, jossa se 
kannattaa votka-ilmauksen rajattua määrittelemistä.  

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Tarkistus 218
Liite II, Luokka B, 29 kohta, a alakohta, johdantokappale

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

a) Votka on väkevä alkoholijuoma, joka on 
valmistettu viljan, perunoiden ja/tai 
sokerijuurikasmelassin avulla tuotetusta 
etyylialkoholista:

Or. en

Perustelu

Katso Tarandin liitteessä II olevan B luokan 29 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jiří Maštálka

Tarkistus 219
Liite II, Luokka B, 29 kohta, a alakohta

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

a) Votka on väkevä alkoholijuoma, joka on 
valmistettu maatalousperäisestä 
etyylialkoholista joko puhdastislauksella tai 
aktiivihiilisuodatuksella, jota mahdollisesti 
seuraa suora tislaus tai vastaava käsittely 
siten, että käytetyistä raaka-aineista 
peräisin olevat aistinvaraisesti
tunnistettavat maku-aineet ja hajuaineet 
vähenevät valikoivasti.

1) joka on saatu maatalouden raaka-
aineista hiivalla käyttämällä; ja
2) joka on tislattu ja/tai puhdistettu niin, 
että käytetyistä raaka-aineista peräisin 
olevat aistinvaraisesti tunnistettavat maku-
ja hajuaineet ovat vähentyneet valikoivasti.
Tämän jälkeen tuote voidaan tislata 
uudelleen ja/tai käsitellä tarvittavilla 
sallituilla apuaineilla (myös 
aktiivihiilikäsittely) aistinvaraisten 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi.
Jäämien enimmäispitoisuuksien on oltava 
liitteessä I etyylialkoholille vahvistettujen 
enimmäismäärien mukaiset; 
metanolijäämien pitoisuus lopputuotteessa 
saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa 
hehtolitrassa puhdasta alkoholia.

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

Or. en

Perustelu

Määritelmä on säilytettävä vähäisin muutoksin sellaisena kuin se on asetuksessa N:o 
1576/89.   

Jäsenvaltio voi lisäksi 5 artiklan ansiosta ottaa käyttöön tiukempia kuvausta, merkintöjä, 
pakkausta ja esittelyä koskevia määräyksiä omalla alueellaan tuotettuja väkeviä 
alkoholijuomia varten.  Tämä luo toissijaisuusperiaatteen mukaisesti riittävästi 
mahdollisuuksia yksittäisissä jäsenvaltioissa yksilöityjen kuluttajien erityistarpeiden 
huomioon ottamiseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Tarkistus 220
Liite II, Luokka B, 29 kohta, a alakohta, 1 alakohta

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

1) joka on saatu maatalouden raaka-aineista 
hiivalla käyttämällä viljaa, perunoita ja/tai 
sokerijuurikasmelassia; ja

Or. en

Perustelu

Katso Tarandin liitteessä II olevan B luokan 29 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Tarkistus 221
Liite II, Luokka B, 29 kohta, a alakohta, 2 alakohta

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

2) joka on tislattu ja/tai puhdistettu 
96,0 tilavuusprosentin 
vähimmäisalkoholipitoisuuteen niin, että 
käytetyistä raaka-aineista peräisin olevat 
aistinvaraisesti tunnistettavat maku- ja 
hajuaineet ovat vähentyneet valikoivasti ja 
että jäämien enimmäispitoisuudet ovat 
liitteessä I etyylialkoholille vahvistettujen 
enimmäismäärien mukaiset; 
metanolijäämien pitoisuus lopputuotteessa 
saa kuitenkin olla enintään 30 grammaa 
hehtolitrassa puhdasta alkoholia.

Or. en

Perustelu

Katso Tarandin liitteessä II olevan B luokan 29 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Tarkistus 222
Liite II, Luokka B, 29 kohta, a alakohta, 2 alakohta, 2 alakohta

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

tarvittavilla sallituilla apuaineilla (myös 
aktiivihiilikäsittely) aistinvaraisten 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi. 

Or. en

Perustelu

Katso Tarandin liitteessä II olevan B luokan 29 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Tarkistus 223
Liite II, Luokka B, 29 kohta, a alakohta, 2 alakohta, 3 alakohta

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso Tarandin liitteessä II olevan B luokan 29 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Tarkistus 224
Liite II, Luokka B, 29 kohta, d alakohta

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Katso Tarandin liitteessä II olevan B luokan 29 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jiří Maštálka

Tarkistus 225
Liite II, Luokka B, 29 kohta, d alakohta

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

d) Jäsenvaltiot voivat 5 artiklan mukaisesti 
antaa tiukempia määräyksiä tai 
lisämääräyksiä vodkan kuvauksesta, 
merkinnöistä, pakkauksista ja esittelystä.

Or. en

Perustelu

Katso Jiří Maštálkan liitteessä II olevan 29 kohdan a alakohtaan esittämän tarkistuksen 
perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan, Riitta Myller

Tarkistus 226
Liite II, Luokka B, 29 kohta, d alakohta

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

d) Muusta raaka-aineesta kuin viljasta, 
perunasta tai melassista valmistetun votkan
kuvauksessa, esittelyssä ja 
pakkausmerkinnöissä on myyntinimityksen 
kanssa samaan visuaaliseen kenttään 
merkittävä ilmaisu "tislattu" ja
maatalousperäisen etyylialkoholin 
valmistuksessa käytetty raaka-aine, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
2000/13/EY säännösten soveltamista. 
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koosta. Pakkausmerkinnöissä sovelletaan 
direktiivin 2000/13/EY säännöksiä. 
Kirjainten enimmäiskoko on enintään puolet 
ja vähintään kolmannes myyntinimityksessä 
käytettyjen merkkien koosta.

Or. en

Perustelu

Katso Tarandin liitteessä II olevan B luokan 29 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 227
Liite II, Luokka B, 29 kohta, d alakohta

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

d) Muusta kuin perunoista, viljasta tai 
melassista valmistetun votkan kuvauksessa, 
esittelyssä ja pakkausmerkinnöissä on 
myyntinimityksen kaltaiseen visuaaliseen 
kenttään merkittävä teksti "valmistusaine 
...", jota täydentää maatalousperäisen 
etyylialkoholin valmistuksessa käytetty 
raaka-aine, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
direktiivin 2000/13/EY säännösten 
soveltamista. Merkitseminen toteutetaan 
direktiivin 2000/13/EY nojalla. Kirjainten 
vähimmäiskoko on kaksi kolmannesta 
myyntinimityksessä käytettyjen merkkien 
koosta.

Or. de

Perustelu

Viljasta, perunoista ja melassista valmistettua votkaa voidaan pitää perinteisesti 
valmistettuna tuotteena. Siksi tätä tuotetta olisi pidettävä votkana ilman lisämääritteitä. 
Koska votkan etyylialkoholia voidaan valmistaa myös muista maataloustuotteista, 
maataloustuotteen mainitseminen on tarpeen, jotta tuotteet voidaan paremmin erottaa 
toisistaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Tarkistus 228
Liite II, Luokka B, 31 kohta, d alakohta, 1 alakohta
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d) Seuraavia yhdistettyjä ilmaisuja saa 
käyttää yhteisössä tuotettujen liköörien 
esittelyssä, jos maatalousperäistä
etyylialkoholia käytetään perinteisten 
valmistusmenetelmien vuoksi:

d) Seuraavia yhdistettyjä ilmaisuja saa 
käyttää yhteisössä tuotettujen liköörien 
esittelyssä, jos viiniperäistä etyylialkoholia 
käytetään perinteisten valmistusmenetelmien 
vuoksi:

Or. es

Perustelu

Brandy-nimikkeen käyttö on rajattava edelleen viinipohjaisiin alkoholijuomiin, jotta 
kuluttajia ei hämmennetä ja jotta kyetään varmistamaan täydellinen vastaavuus tulevassa 
lainsäädännössä vahvistettavan brandyn määritelmän kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 229
Liite II, Luokka B, 40 kohta, a alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Nocinon määritelmässä on virhe, koska tuote valmistetaan maseroimalla ja/tai tislaamalla 
kokonaisia saksanpähkinöitä eikä pelkästään niiden sydämiä. Lisäksi saksanpähkinän 
latinankielisessä nimessä on kirjoitusvirhe. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 230
Liite II, Luokka B, 40 kohta, a alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Nocinon määritelmässä on virhe, koska tuote valmistetaan maseroimalla ja/tai tislaamalla 
kokonaisia saksanpähkinöitä eikä pelkästään niiden sydämiä. Latinankielinen nimi on 
kirjoitettu väärin (Juglans, ei Jugians). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 231
Liite II, Luokka B, 41 kohta, c alakohta

c) Munaliköörin, advocaatin, avocatin tai 
Advokatin valmistuksessa saa käyttää vain 
direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan i alakohdassa määriteltyjä 
luontaisia aromiaineita ja mainitun kohdan 
c alakohdassa määriteltyjä 
aromivalmisteita.

c) Munaliköörin, advocaatin, avocatin tai 
Advokatin valmistuksessa ei saa käyttää 
kuivattuja munatuotteita.

Or. de

Perustelu

Munankeltuaisen on oltava puhdasta munankeltuaista (ilman munanvalkuaista), jotta 
tuotteessa ei tarvitse käyttää esim. betakaroteenin kaltaisia väriaineita. Laadukkaiden 
tuotteiden takaamiseksi ja perinteisen valmistustavan mukaisesti kuivattujen munatuotteiden 
käyttö on kiellettävä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Tarkistus 232
Liite II, Luokka B, 44 a kohta (uusi)

44 a) 'Vruchtenjenever' tai 'Jenever met 
vruchten'
a) 'Vruchtenjenever' tai 'Jenever met 
vruchten' on likööri tai muu tislattu 
alkoholijuoma, joka täyttää seuraavat 
edellytykset:
1) juoma on valmistettu maustamalla 
"jenever" hedelmillä, kasveilla ja/tai 
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näiden osilla tai lisäämällä hedelmämehua 
ja/tai hedelmästä tai kasveista uutetun 
aromiaineen väkevöityä tislettä, tai muita 
tisleitä;
2) juomaa voidaan lisäksi maustaa 
luontaisilla ja/tai luontaisen kaltaisilla 
aromiaineilla;
3) juomaa voidaan makeuttaa;
4) juomalla on kyseisen hedelmän 
aistinvaraiset ominaispiirteet;
– Alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 
20 tilavuusprosenttia.
Ilmaisu "vruchten" voidaan korvata 
kyseessä olevan hedelmän nimellä.

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 233
Liite II, Luokka B, 45 kohta, a alakohta

a) Topinambur on väkevä alkoholijuoma, 
joka valmistetaan yksinomaan maa-
artisokasta (Helianthus tuberosus L.) 
käyttämällä.

a) Tobinambur on väkevä alkoholijuoma, 
joka valmistetaan yksinomaan maa-
artisokasta (Helianthus tuberosus L.) 
käyttämällä ja tislaamalla ja jonka 
alkoholipitoisuus on alle 86 prosenttia.

Or. de

Perustelu

Tobinambur on tislattua väkevää alkoholijuomaa, joten alkoholipitoisuuden on jäätävä alle 
86 tilavuusprosentin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 234
Liite II, Luokka C, otsikko

Luokka C: Muut väkevät alkoholijuomat Muut väkevät alkoholijuomat    

Or. en

Perustelu

Koska 3 artiklasta poistetaan kolme luokkaa, luokkien 46 a ja 46 b otsikosta poistetaan 
luokka C.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 235
Liite II, Luokka C, 2 kohta

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

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

Or. de

(Teksti liitteessä II olevan luokan C 2 kohdan vasemmanpuoleiselta palstalta.)

Perustelu

Tarkistus on seurausta kolmen luokan poistamisesta 3 artiklassa. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 236
Liite II, Luokka C, 3 kohta

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

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

Or. en

(Teksti liitteessä II olevan C luokan 3 kohdan palstalta)

Perustelu

Tarkistus on seurausta kolmen luokan poistamisesta 3 artiklassa.   

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 237
Liite II, Luokka C, 1 kohta

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

Kaikki väkevät alkoholijuomat, jotka 
täyttävät 1 artiklan määritelmät mutta jotka 
eivät edellytyksiä, joilla ne voitaisiin 
sisällyttää luokkiin 1–45, on kuvattava, 
esiteltävä ja merkittävä myyntinimityksellä 
”väkevä alkoholijuoma”.   

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta kolmen luokan poistamisesta 3 artiklassa. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 238
Liite III, 1 kohta, taulukko, Sarake "Maantieteellinen merkintä"

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

Ron de Madeira Ron de Madeira

Or. fr

Perustelu

Traditionnel-ilmaisua (perinteinen) ei tarvitse toistaa maantieteellisissä merkinnöissä, koska 
se on jo määritetty liitteessä II olevassa 1 kohdassa.
On syytä määrätä uusista maantieteellisistä merkinnöistä, millä otetaan huomioon 
romminvalmistuksen monimuotoisuus ja Ranskan merentakaisten departementtien tuotannon 
erityispiirteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Tarkistus 239
Liite III, 1 kohta, taulukko, Sarake "Maantieteellinen merkintä"

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 
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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

Perustelu

Traditionnel-ilmaisua (perinteinen) ei tarvitse toistaa maantieteellisissä merkinnöissä, koska 
se on jo määritetty liitteessä II olevassa 1 kohdassa.

On syytä määrätä uusista maantieteellisistä merkinnöistä, millä otetaan huomioon 
romminvalmistuksen monimuotoisuus ja Ranskan merentakaisten departementtien tuotannon 
erityispiirteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Jill Evans

Tarkistus 240
Liite III, 2 kohta, taulukko, 1 a sarake (uusi)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan gaelinkieliselle skotlantilaiselle nimitykselle sama suoja 
kuin Englannissa ja Irlannissa käytetyille vastineille, mutta skottilaisia viskinvalmistajia ei 
velvoiteta käyttämään gaelinkielisiä merkintöjä vastoin tahtoaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 241
Liite III, 2 kohta, taulukko, Sarake "Maantieteellinen merkintä"
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Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky

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

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

Irish Whiskey Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey
(Näitä merkintöjä voidaan täydentää 
ilmaisulla ”Pot Still” tai ”malt” tai ”grain”.)

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

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(Sarakkeen paikan vaihtaminen)

Perustelu

On syytä säilyttää nykyiset säännökset, jotka mahdollistavat maantieteellisiin merkintöihin 
tehtävät täydennykset kyseisen maan toimivaltaisten viranomaisten harjoittaman sääntelyn 
mukaisesti. Vaikka malt- ja grain-ilmauksia käytetäänkin usein maantieteellisen merkinnän 
omaavien viskien yhteydessä, ne eivät ole ainoat sallitut lisäilmaukset.  On tärkeää poistaa 
kaikki epävarmuus sen suhteen, että Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen 
viranomaisen on määritettävä skottiviskien yhteydessä sallitut lisäilmaukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Tarkistus 242
Liite III, 5 kohta, taulukko, Sarake "Maantieteellinen merkintä", 4–6 rivit

Komission ehdotus

Brandy Αττικης / Brandy of Attica Ελλαδα
Brandy Πελλοπονησου / Brandy of the 
Peloponnese

Ελλαδα

Brandy Κεντρικης Ελλαδας / Brandy of 
Central Greece

Ελλαδα

Parlamentin tarkistus

Brandy Αττικης / Brandy of Attica Ελλάδα
Brandy Πελλοπονησου / Brandy of the Ελλάδα
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Peloponnese
Brandy Κεντρικης Ελλαδας / Brandy of 
Central Greece

Ελλάδα

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Tarkistus 243
Liite III, 6 kohta, taulukko, 34 a rivi (uusi)

Τσικουδιά                            Ελλάδα

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Tarkistus 244
Liite III, 6 kohta, taulukko, 35 a rivi (uusi)

Τσίπουρο                             Ελλάδα

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 245
Liite III, 10 kohta, taulukko, 9 a rivi (uusi)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Perustelu

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand valmistetaan Scheuerl-lajikkeen päärynöistä ja se on 
tyypillinen paikallinen laadukas hedelmistä valmistettu väkevä alkoholijuoma. Siksi tämän 
alueellinen väkevä alkoholijuoma olisi suojattava maantieteellistä alkuperää osoittavalla 
merkinnällä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 246
Liite III, 10 kohta, taulukko, 9 b rivi (uusi)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Perustelu

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand valmistetaan Scheuerl-lajikkeen päärynöistä ja se on 
tyypillinen paikallinen laadukas hedelmistä valmistettu väkevä alkoholijuoma. Siksi tämän 
alueellinen väkevä alkoholijuoma olisi suojattava maantieteellistä alkuperää osoittavalla 
merkinnällä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 247
Liite III, 10 kohta, taulukko, 9 c rivi (uusi)

Pregler

Or. de

Perustelu

Pregler valmistetaan omenista ja päärynöistä ja se on tyypillinen paikallinen laadukas 
väkevä alkoholijuoma Itä-Tirolista. Siksi tämän alueellinen väkevä alkoholijuoma olisi 
suojattava maantieteellistä alkuperää osoittavalla merkinnällä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Tarkistus 248
Liite III, 23 kohta, taulukko, 7 a–7 e rivit (uusi)

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      
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...

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 249
Liite III, 31 kohta, taulukko, 26 rivi

Jägertee / Jagertee / Jagatee          Itävalta Jagertee / Jagatee                              Itävalta

Jägertee                                     Itävalta,
Saksa                                

Or. de

Perustelu

Jägertee, Jagertee ja Jagatee luokiteltiin vahingossa Itävallan liittymisasiakirjassa 
yksinomaan itävaltalaisiksi tuotteiksi, vaikka vastaava perinne vallitsee myös Saksassa.  
Tarkistus vastaa komission antamaa lupausta ja kielellisten varianttien todellista käyttöä 
Saksassa ja Itävallassa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Tarkistus 250
Liite III, 31 kohta, taulukko, 31 a–31 d rivit (uusi)

Μαστίχα Χίου/Mastic of Chios     Ελλάδα
Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos         ...
Κουμκουάτ Κέρκυρας/                  ...
Koum Kouat of Corfu
Τεντούρα/Tentoura                       ...

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 251
Liite III, 31 kohta, taulukko, 31 a–31 d rivit (uusi)

Liquore di limoni di Sorrento                         
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Italia
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi         
...
Genepi`del Piemonte                                      
...
Genepi`della Val d'Aosta           ...

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 252
Liite III, 31 kohta, taulukko, 31 a–31 d rivit (uusi)

Liquore di limoni di Sorrento                         
Italia
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          
...
Genepi`del Piemonte           
...
Genepi`della Val d'Aosta           ...

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 253
Liite III, 31 kohta, taulukko, 31 a rivi (uusi)

Nocino di Modena Italia

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 254
Liite III, 31 kohta, taulukko, 31 a rivi (uusi)
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Nocino di Modena Italia

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 255
Liite III, Luokka C, taulukko, 4 a rivi (uusi)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Perustelu

Wildschönauer Krautinger valmistetaan Wildschönaun alueilla kasvatetuista nauriista. 
Tämän tyypillisen paikallisen laadukkaan väkevän alkoholijuoman tislaus ja valmistus 
tapahtuu samalla alueella. Siksi tämän alueellinen väkevä alkoholijuoma olisi suojattava 
maantieteellistä alkuperää osoittavalla merkinnällä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 256
Liite III, Luokka C, taulukko, 4 b rivi (uusi)

Krautinger

Or. de

Perustelu

Krautinger valmistetaan nauriista ja se on tyypillinen paikallinen laadukas väkevä 
alkoholijuoma. Siksi tämän alueellinen väkevä alkoholijuoma olisi suojattava maantieteellistä 
alkuperää osoittavalla merkinnällä. 
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