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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus piiritusjookide 
määratlemise, kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise kohta
(KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0125)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0440/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon arvamusi
(A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

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

Selgitus

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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Määruse ettepanekus endas rõhutatakse põllumajandustoodete tähtsust. See peab kajastuma 
uues määruses kahekordse õigusliku aluse näol. Peale selle põhines senine määrus 
kahekordsel õiguslikul alusel (siseturg ja põllumajandus).

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 1

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

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

Selgitus

Traditsiooniliste valmistusviisidega arvestamine on uue määruse põhjapanev element ning 
seda tuleks põhjenduses nimetada. Lisaks asendab uus määrus mõlemat kehtivat määrust.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 2

(2) Piiritusjookide sektor on oluline nii 
ühenduse tarbijatele kui ka tootjatele. Selle 
sektori suhtes kohaldatavad meetmed 
peaksid tagama tarbijate kõrgetasemelise 
kaitse, turu läbipaistvuse ja ausa 
konkurentsi ning vältima ebaausat 
tegevust. Võttes jätkuvalt arvesse 
piiritusjookide valmistamise traditsioone 
ning kasvavat nõudmist tarbijakaitse ja 
teabe järele, kaitsevad võetavad meetmed 
ühenduses toodetavate piiritusjookide head 
mainet nii ühenduses kui ka maailmaturul. 
Arvestada tuleks ka tehnoloogiliste 

(2) Piiritusjookide sektor on oluline nii 
ühenduse põllumajandustootjatele,
tootjatele kui ka tarbijatele. Selle sektori 
suhtes kohaldatavad meetmed peaksid 
tagama tarbijate kõrgetasemelise kaitse, 
turu läbipaistvuse ja ausa konkurentsi ning 
vältima ebaausat tegevust. Võttes jätkuvalt 
arvesse piiritusjookide valmistamise 
traditsioone ning kasvavat nõudmist 
tarbijakaitse ja teabe järele, kaitsevad 
võetavad meetmed ühenduses toodetavate 
piiritusjookide head mainet nii ühenduses 
kui ka maailmaturul. Arvestada tuleks ka 
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uuendustega, kui sellised uuendused 
tagavad parema kvaliteedi. 

tehnoloogiliste uuendustega, kui sellised 
uuendused tagavad parema kvaliteedi. 

Selgitus

Määruse ettepanek toonitab ise põllumajandustoodete tähendust. Selle tähendusega tuleks 
arvestada ka uues määruses. Lisaks põhines senine määrus kahekordsel õiguslikul alusel 
(siseturg ja põllumajandus).

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 3

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

(3) Piiritusjooke hõlmavad õigusaktid 
peaksid sisaldama täpselt
kindlaksmääratud tootmis- ja 
märgistamiskriteeriume.

Selgitus

Määruse põhiideeks on kõigi piiritusjookide kõrge kvaliteedi säilitamine. Ettepandud 
kategooriatesse liigitamine võetakse kokku kategoorias 1 "kõige puhtamad tootevormid". See 
kategooriatesse liigitamine jätab mulje, et kaks teist kategooriat on halvema kvaliteediga, 
ning tuleks seetõttu tagasi lükata.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 7

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

(7) Piiritusjookide kõrge kvaliteedi ja 
mitmekesisuse hoidmiseks peaks 
liikmesriikidel olema võimalik võtta oma 
territooriumil vastu rangemad 
piiritusjookide tootmise, kirjeldamise, 
esitlemise ja märgistamise eeskirjad kui 
käesolevas määruses sätestatud, tingimusel 
et need järgivad teatud kvaliteedipoliitikat, 
on vastavuses ühenduse õigusega ning 
puudutavad ka geograafilise tähisega 
piiritusjooke.

Selgitus

Kui rangemad õigusaktid oleksid suvaliselt lubatud, nurjaks määruse põhiidee EÜ 
asutamislepingu artiklis 95 sätestatud õigusaktide vastavusseviimise.
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Muudatusettepanek 6
Põhjendus 12

(12) Määruse rakendamiseks vajalikud 
meetmed tuleks vastu võtta vastavalt 
nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 
1999/468/EÜ, millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused.

(12) Määruse rakendamiseks vajalikud 
meetmed tuleks vastu võtta vastavalt 
nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 
1999/468/EÜ, mida on muudetud 
nõukogu 17. juuli 2006 otsusega 
2006/512/EÜ, millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused.

Selgitus

Komiteemenetluse uued eeskirjad võeti vastu 17. juulil 2006 ning nendega tuleb vastavalt 
arvestada.

Muudatusettepanek 7
Artikli 1 esimese lõigu punkt c

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

c) mille minimaalne alkoholisisaldus on 15 
mahu%.

Selgitus

Piiritusjookide määratlus ei tohiks olla seotud ainult käesoleva määrusega, vaid peaks 
kehtima üldiselt kõigi toiduainete kohta. Lisaks välistaks ettepandud 80 mahuprotsendiline 
ülempiir mitmed piiritusjoogid (näiteks viski ja rumm).

Muudatusettepanek 8
II lisa

II LISA II lisa viiakse artikli 1 järgnevate 
punktide alla:

A kategooria: kanged alkohoolsed joogid Artikli 1 teise a lõigu punktid 1–12 a
B kategooria: erilised piiritusjoogid Artikli 1 teise b lõigu punktid 13–45 b
C kategooria: muud piiritusjoogid

Selgitus

II lisa viiakse artiklisse 1. Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada 
kaasotsustamismenetluse käigus ning need kuuluvad seetõttu seaduse teksti.
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Muudatusettepanek 9
Artikli 1 teine a lõik (uus)

PIIRITUSJOOKIDE KATEGOORIAD
Ilma et see piiraks artikli 1 teise a lõigu 
punktides 1–13 loetletud toodete suhtes 
kehtestatud erieeskirju, kanged 
alkohoolsed joogid:
a) valmistatakse üksnes artikli 1 teise a 
lõigu punktides 1–13 määratletud 
toorainete kääritamise ja destilleerimise 
teel;
b) ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit ega (toidutoormest 
valmistatud) destillaati;
c) ei sisalda mingeid lõhna- ega 
maitseaineid;
d) magustatakse maitse ümardamiseks 
ainult vastavalt käesoleva määruse I lisas 
esitatud tehnilistele mõistetele ja nõuetele 
ning arvestades liikmesriikide õigusakte.

Selgitus

Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada kaasotsustamismenetluse 
käigus ning nad kuuluvad seetõttu seaduseteksti.

Muudatusettepanek 10
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkti 1 alapunktid a–d

a) Rumm on a) Rumm on käesoleva määruse 
tähenduses:

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

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

2) suhkruroomahla alkoholkäärimisel ja 
destilleerimisel saadud piiritus, millel on 
rummile iseloomulik aroom ja milles 
lenduvate ainete sisaldus ühe hektoliitri 

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

ainete sisaldus ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 
vähemalt 225 grammi.

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

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

c) Rumm ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit.

c) Rumm ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit ega 
muud destillaati.

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

d) Rummi ei tohi maitsestada.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkti 1 alapunktid a–d)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Seetõttu tuleb etüülalkoholi 
või lõhna- ja maitseainete lisamine tagasi lükata, olenemata sellest, kas lisatakse looduslikke 
või looduslähedasi lõhna- ja maitseaineid. Kehtiv toidutoormest valmistatud destillaatide 
lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning peaks säilima, et tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 11
Artikli1 teise a lõigu punkti 2 alapunkti a sissejuhatus

a) Whisky või whiskey on piiritusjook, a) Whisky või whiskey on käesoleva 
määruse tähenduses piiritusjook

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 1)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Seetõttu tuleb etüülalkoholi 
lisamine või uue meetodina maitse ümardamine sellega seoses tagasi lükata. Kehtiv 
toidutoormest valmistatud destillaatide lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning peaks 
säilima, et tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 12
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkti 2 alapunktid c–d

c) Whisky või whiskey ei sisalda 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 

c) Whisky või whiskey ei sisalda 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit ega muid toidutoormest 
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lisandit. valmistatud destillaate.
d) Whisky või whiskey ei tohi olla 
magustatud või maitsestatud ega sisaldada 
lisandeid peale karamellvärvi.

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

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 2)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Seetõttu tuleb etüülalkoholi 
lisamine või uue meetodina maitse ümardamine sellega seoses tagasi lükata. Kehtiv 
toidutoormest valmistatud destillaatide lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning peaks 
säilima, et tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 13
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkt 3

Käesoleva määruse tähenduses on 
piiritusjook teraviljapiiritus 

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

a) Teraviljapiiritus on piiritusjook, mis on 
saadud tervetest teradest kääritatud 
teraviljameski destilleerimisel ja millel on 
kasutatud toorainest tulenevaid 
organoleptilisi omadusi.

b) Teraviljapiirituse minimaalne 
alkoholisisaldus on 35 mahu%.

b) Teraviljapiirituse minimaalne 
alkoholisisaldus on 35 mahu%, välja 
arvatud korn.

c) Teraviljapiiritus ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit.

c) Teraviljapiiritus ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit ega muid 
toidutoormest valmistatud destillaate.

d) Teraviljapiirituse valmistamisel võib 
kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi.
e) Nimetusega “teraviljabrändi” tähistatud 
piiritusjook peab olema saadud kääritatud 
teraviljameski destilleerimise teel, selle 
alkoholisisaldus peab olema alla 95 
mahu% ja kasutatud toorainest tulenevad 
organoleptilised omadused peavad olema 
säilinud.

e) Nimetusega “teraviljabrändi” tähistatud 
piiritusjook peab olema saadud kääritatud 
teraviljameski destilleerimise teel, selle 
alkoholisisaldus peab olema alla 95 
mahu% ja kasutatud toorainest tulenevad 
organoleptilised omadused peavad olema 
säilinud.
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(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 3)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Täisterast kääritatud 
teraviljameski nõue peaks takistama vilja- või tärklisejääkide kasutamist. Alkoholisisalduse 
suurendamine 35%ni petaks klientide ootusi. Maitse oleks hoopis teine. Kehtiv toidutoormest 
valmistatud destillaatide lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning peaks säilima, et 
tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 14
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkt 4

a) Veinipiiritus on piiritusjook, a) Käesoleva määruse tähenduses on 
veinipiiritus piiritusjook,

1) mis on saadud ainult veini või 
destilleerimise jaoks kangemaks tehtud 
veini destilleerimisel alkoholisisalduseni 
kuni 86 mahu%, või veinidestillaadi 
korduval destilleerimisel 
alkoholisisalduseni kuni 86 mahu%;

1) mis on saadud eranditult veini või 
destilleerimise jaoks kangemaks tehtud 
veini destilleerimisel alkoholisisalduseni 
kuni 86 mahu%, või veinidestillaadi 
korduval destilleerimisel 
alkoholisisalduseni kuni 86 mahu%;

2) milles lenduvate ainete sisaldus ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta peab olema vähemalt 125 grammi;

2) milles lenduvate ainete sisaldus ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta peab olema vähemalt 125 grammi;

3) mille metüülalkoholi maksimaalne 
sisaldus ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 
200 grammi.

3) mille metüülalkoholi maksimaalne 
sisaldus ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 
200 grammi.

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

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

c) Veinipiiritus ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit.

c) Veinipiiritus ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit ega muid 
toidutoormest valmistatud destillaate.

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

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 4)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Kehtiv toidutoormest 
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valmistatud destillaatide lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning peaks säilima, et 
tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 15
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkti 5 alapunkti a sissejuhatus

a) Brandy ehk Weinbrand on piiritusjook, a) Käesoleva määruse tähenduses on 
Brandy ehk Weinbrand piiritusjook,

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 5)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Traditsiooniliste 
valmistusmeetodite hulka kuulub toodete maitsestamine. Sealjuures on lõhna- ja maitseainete 
liik ja nende valmistamine täpselt piiritletud.
Kehtiv toidutoormest valmistatud destillaatide lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning 
peaks säilima, et tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 16
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkti 5 alapunktid c–d

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

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

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

d) Lõhna- ja maitseomaduste 
ümardamiseks võib kasutada ainult
tõmmiseid, mis on toodetud

– veinidestillaadi laagerdamisel 
tammepuidul või laastudel,
– veinidestillaadi laagerdamisel 
kuivatatud ploomidel, rohelistel (toorestel) 
Kreeka pähklitel, ka kuivatatutel, või 
kuivatatud mandlikoortel.
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(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 5)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Traditsiooniliste 
valmistusmeetodite hulka kuulub toodete maitsestamine. Sealjuures on lõhna- ja maitseainete 
liik ja nende valmistamine täpselt piiritletud.
Kehtiv toidutoormest valmistatud destillaatide lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning 
peaks säilima, et tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 17
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkti 6 alapunkti a sissejuhatus

a) Viinamarjade pressimisjääkidest saadud 
viin on piiritusjook, mis vastab järgmistele 
tingimustele:

a) Käesoleva määruse tähenduses on
viinamarjade pressimisjääkidest saadud 
viin piiritusjook

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 6)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Kehtiv toidutoormest 
valmistatud destillaatide lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning peaks säilima, et 
tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 18
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkti 6 alapunktid c–d

c) Viinamarjade pressimisjääkidest saadud 
viin ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit.

c) Puuviljade pressimisjääkidest saadud 
viin ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit ega muid 
toidutoormest saadud destillaate.

d) Viinamarjade pressimisjääkidest 
saadud viina valmistamisel võib kasutada 
ainult direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 
lõike 2 punkti b alapunktis i ja artikli 1 
lõike 2 punktis c nimetatud looduslikke 
lõhna- ja maitseaineid ning valmistisi.
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(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 6)

Selgitus

Vt punkti 6 alapunkti a selgitust

Muudatusettepanek 19
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkt 7

a) Puuviljade pressimisjääkidest 
valmistatud viin on piiritusjook, mis vastab 
järgmistele tingimustele:

a) Käesoleva määruse tähenduses on 
puuviljade pressimisjääkidest valmistatud 
viin piiritusjook

1) see on saadud üksnes puuviljade (välja 
arvatud viinamarjad) pressimisjääkide 
kääritamisel ja destilleerimisel alla 
86mahuprotsendilise alkoholisisalduse 
juures;

1) see on saadud üksnes puuviljade (välja 
arvatud viinamarjad) pressimisjääkide 
kääritamisel ja destilleerimisel alla 
86mahuprotsendilise alkoholisisalduse 
juures;

2) lenduvate ainete minimaalne sisaldus 
ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise 
alkoholi kohta on 200 grammi;

2) lenduvate ainete minimaalne sisaldus 
ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise 
alkoholi kohta on 200 grammi;

3) metüülalkoholi maksimaalne sisaldus 
ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise 
alkoholi kohta on 1 500 grammi;

3) metüülalkoholi maksimaalne sisaldus 
ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise 
alkoholi kohta on 1 500 grammi;

4) vesiniktsüaniidhappe maksimaalne 
sisaldus ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 10 
grammi luuviljade pressimisjääkidest 
valmistatud viina puhul;

4) vesiniktsüaniidhappe maksimaalne 
sisaldus ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 1
gramm luuviljade pressimisjääkidest 
valmistatud viina puhul;

5) korduv destilleerimine on lubatud sama 
alkoholisisalduse juures.

5) korduv destilleerimine on lubatud sama 
alkoholisisalduse juures.

b) Puuviljade pressimisjääkidest 
valmistatud viina minimaalne 
alkoholisisaldus on 37,5 mahu%.

b) Puuviljade pressimisjääkidest 
valmistatud viina minimaalne 
alkoholisisaldus on 37,5 mahu%.

c) Puuviljade pressimisjääkidest 
valmistatud viin ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit.

c) Puuviljade pressimisjääkidest 
valmistatud viin ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit ega muid 
toidutoormest valmistatud destillaate.

d) Puuviljade pressimisjääkidest 
valmistatud viina valmistamisel võib 
kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi.
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e) Müüginimetus koosneb puuvilja nimest, 
millele järgneb „pressimisjääkidest 
valmistatud viin”. Kui kasutatakse 
erinevate puuviljade pressimisjääke, on 
müüginimetus „puuviljade 
pressimisjääkidest valmistatud viin”.

e) Müüginimetus koosneb puuvilja nimest, 
millele järgneb „pressimisjääkidest 
valmistatud viin”. Kui kasutatakse 
erinevate puuviljade pressimisjääke, on 
müüginimetus „puuviljade 
pressimisjääkidest valmistatud viin”.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 7)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Kehtiv toidutoormest 
valmistatud destillaatide lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning peaks säilima, et 
tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 20
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkt 8

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

a) Käesoleva määruse tähenduses on 
rosinaviin ehk rosina-brandy piiritusjook, 
mis on saadud kuivatatud viinamarjasortide 
’Corinth Black’ või ’Moscatel of the 
Alexandria’ ekstrakti 
alkoholkäärimissaaduse destilleerimisel ja 
mille alkoholisisaldus on alla 94,5 mahu%, 
kusjuures nimetatud destillaadil on säilinud 
kasutatud tooraine lõhn ja maitse. 

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

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

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

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

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

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 8)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Kehtiv toidutoormest 
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valmistatud destillaatide lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning peaks säilima, et 
tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 21
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkti 9 alapunkt a

a) Puuviljaviin on piiritusjook, a) Käesoleva määruse tähenduses on 
puuviljaviin piiritusjook,

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

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

2) mille alkoholisisaldus on alla 86 mahu%
ja destillaadil on säilinud destilleeritavatele 
puuviljadele omane lõhn ja maitse,

2) mille alkoholisisaldus on alla 86 mahu% 
ja destillaadil on säilinud destilleeritavatele 
puuviljadele omane lõhn ja maitse,

3) milles lenduvate ainete sisaldus ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta on vähemalt 200 grammi,

3) milles lenduvate ainete sisaldus ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta on vähemalt 200 grammi,

4) mille vesiniktsüaniidhappe sisaldus ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta ei ületa 10 grammi luuviljadest 
saadavate piirituste puhul.

4) mille vesiniktsüaniidhappe sisaldus ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta ei ületa 1 grammi luuviljadest 
saadavate piirituste puhul.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 9)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Maitsestamine või 
puuviljameski suhkrustamine tuleb expressis verbis välistada. Kehtiv toidutoormest 
valmistatud destillaatide lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning peaks säilima, et 
tagada esmaklassiline toode. Aprikooside ja virsikute kasutuselevõtmine tuleneb praktilisest 
kogemusest.

Muudatusettepanek 22
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkti 9 alapunkt b

b) Puuviljaviina metüülalkoholi 
maksimaalne sisaldus ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 
1000 grammi.

b) Puuviljaviina metüülalkoholi 
maksimaalne sisaldus ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 
1000 grammi.

Metüülalkoholi maksimaalne sisaldus on 
siiski:

Metüülalkoholi maksimaalne sisaldus on 
järgmistel puuviljaviinadel siiski:

i) 1200 grammi ühe hektoliitri i) 1200 grammi ühe hektoliitri 
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100mahuprotsendilise alkoholi kohta, kui 
see on saadud järgmistest puuviljadest:

100mahuprotsendilise alkoholi kohta, kui 
see on saadud järgmistest puuviljadest:

– ploom ( Prunus domestica L .), – ploom (Prunus domestica L.),
– mirabell-ploom ( Prunus domestica L .
var syriaca ),

– mirabell-ploom (Prunus domestica L. var 
syriaca),

– must ploom (Prunus domestica L .), – must ploom (Prunus domestica L.),
– aedõun ( Malus domestica Borkh .), – aedõun (Malus domestica Borkh.),
– pirn ( Pyrus communis L .), välja arvatud 
’Williamsi’ sordi pirnid ( Pyrus communis 
Williams ),

– pirn (Pyrus communis L.), välja arvatud 
„Williamsi” sordi pirnid (Pyrus communis 
Williams),

– vaarikad ( Rubus idaeus L .), – vaarikad (Rubus idaeus L.),
– kitsemurakad ( Rubus fruticosus L.), – kitsemurakad (Rubus fruticosus L.),

– virsikud (Prunus persica L),
– aprikoosid (Prunus armeniaca L),

ii) 1350 grammi ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta, kui 
see on saadud järgmistest puuviljadest:

ii) 1350 grammi ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta, kui 
see on saadud järgmistest puuviljadest või 
marjadest:

– ’Williamsi’ sordi pirnid ( Pyrus 
communis Williams ),

– „Williamsi” sordi pirnid (Pyrus 
communis Williams),

– punased sõstrad ja mustad sõstrad ( Ribes 
species ),

– punased sõstrad ja mustad sõstrad (Ribes 
species),

– toompihlakad ( Sorbus aucuparia ), – toompihlakad (Sorbus aucuparia),
– musta leedri viljad ( Sambucus nigra ). – musta leedri viljad (Sambucus nigra),

– küdooniad (Cydonia oblonga).

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 10)

Selgitus

Vt selgitus punkti 9 alapunkti a kohta.

Muudatusettepanek 23
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkti 9 alapunkt d

d) Puuviljaviin ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit.

d) Puuviljaviin ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit ega muid 
toidutoormest valmistatud destillaate.
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(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 9)

Selgitus

Vt selgitus punkti 9 alapunkti a kohta.

Muudatusettepanek 24
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkti 9 alapunkt e

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

välja jäetud

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 9)

Selgitus

Vt selgitus punkti 9 alapunkti a kohta.

Muudatusettepanek 25
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkt 10

a) Õunaviin, õuna- brandy või pirniviin on
piiritusjoogid,

a) Käesoleva määruse tähenduses on 
õunaviin, õuna-brandy või pirniviin 
piiritusjoogid,

1) mis on valmistatud õuna- või pirnisiidri 
destilleerimisel alkoholisisalduseni kuni 86 
mahu% ja destillaadil on säilinud 
destilleeritavatele puuviljadele omane lõhn 
ja maitse,

1) mis on valmistatud õuna- või pirnisiidri 
destilleerimisel alkoholisisalduseni kuni 86 
mahu% ja destillaadil on säilinud 
destilleeritavatele puuviljadele omane lõhn 
ja maitse,

2) milles lenduvate ainete sisaldus ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta on vähemalt 200 grammi,

2) milles lenduvate ainete sisaldus ühe 
hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi 
kohta on vähemalt 200 grammi,

3) mille metüülalkoholi maksimaalne 
sisaldus ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 
1000 grammi.

3) mille metüülalkoholi maksimaalne 
sisaldus ühe hektoliitri 
100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 
1000 grammi.

b) Õunaviina, õuna- brandy või pirniviina 
minimaalne alkoholisisaldus on 37,5 
mahu%.

b) Õunaviina, õuna-brandy või pirniviina 
minimaalne alkoholisisaldus on 37,5 
mahu%.

c) Õunaviin, õuna- brandy või pirniviin ei c) Õunaviin, õuna-brandy või pirniviin ei 
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sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit.

sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit ega muid 
toidutoormest valmistatud destillaate.

d) Õunaviina, õuna- brandy või pirniviina 
valmistamisel võib kasutada ainult 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c nimetatud looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 10)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Kehtiv toidutoormest 
valmistatud destillaatide lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning peaks säilima, et 
tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 26
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkt 11

a) Hefebrand on piiritusjook, mis on 
valmistatud veini käärimissettest või 
kääritatud puuviljast.

a) Käesoleva määruse tähenduses on 
Hefebrand eranditult veini käärimissette
või kääritatud puuvilja destilleerimise teel
valmistatud piiritusjook.

b) Hefebrandi minimaalne alkoholisisaldus 
on 38 mahu%.

b) Hefebrandi minimaalne alkoholisisaldus 
on 38 mahu%.

c) Hefebrand ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit.

c) Hefebrand ei sisalda toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisandit ega muid 
toidutoormest valmistatud destillaate.

d) Hefebrandi valmistamisel võib 
kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi.
e) Nimetusele Hefebrand võib lisada 
kasutatud tooraine nimetuse.

e) Müüginimetusele Hefebrand võib lisada 
kasutatud tooraine nimetuse.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 11)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Kehtiv toidutoormest 
valmistatud destillaatide lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning peaks säilima, et 
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tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 27
Artikli 1 teise a lõigu (uus) punkt 12

a) Bierbrand ehk eau de vie de bière on
piiritusjook, mis on saadud ainult alla 
86mahuprotsendilise alkoholisisaldusega 
värske õlle otsedestilleerimisel, nii et 
destillaadil on õllest tulenevad 
organoleptilised omadused.

a) Käesoleva määruse tähenduses on
Bierbrand ehk eau de vie de bière
piiritusjook, mis on saadud ainult alla 
86mahuprotsendilise alkoholisisaldusega 
värske õlle otsedestilleerimisel, nii et 
destillaadil on õllest tulenevad 
organoleptilised omadused.

b) Bierbrand’ i ehk eau de vie de bière’ i 
minimaalne alkoholisisaldus on 38 mahu%.

b) Bierbrand’i ehk eau de vie de bière’i 
minimaalne alkoholisisaldus on 38 mahu%.

c) Bierbrand ehk eau de vie de bière ei 
sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit.

c) Bierbrand ehk eau de vie de bière ei 
sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit ega muid 
toidutoormest valmistatud destillaate.

d) Bierbrand’i ehk eau de vie de bière’i 
valmistamisel võib kasutada ainult 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c nimetatud looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa A kategooria punkt 12)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Kehtiv toidutoormest 
valmistatud destillaatide lisamise keeld on ennast seni õigustanud ning peaks säilima, et 
tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 28
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkt 12 a (uus)

45. Topinambur 12 a. Topinambur

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

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

b) minimaalne alkoholisisaldus on 38 
mahu%.

b) minimaalne alkoholisisaldus on 38 
mahu%.

c) valmistamisel võib kasutada ainult c) valmistamisel ei tohi kasutada
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looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi, mis on loetletud direktiivi 
88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkti b 
alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 punktis c.

toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
lisandit ega muid toidutoormest 
valmistatud destillaate.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 45)

Selgitus

Topinamur on valesti klassifitseeritud. See kuulub artikli 1 teise a lõigu punktide 1–12 a 
piiritusjookide rühma. 

Muudatusettepanek 29
Artikli 1 teine b lõik (uus)

1. Ilma et see piiraks artikli 1 teise b lõigu 
punktides 13–45 b (uus) loetletud toodete 
suhtes kehtestatud erieeskirju, kehtib 
piiritusjookide kohta alljärgnev:
a) neid võib valmistada kõigist EÜ 
asutamislepingu I lisas loetletud 
toidutoormetest;
b) need võivad sisaldada toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi või muid 
toidutoormest valmistatud destillaate;
c) nende valmistamisel võib kasutada 
ainult direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 
lõike 2 punkti b alapunktis i ja artikli 1 
lõike 2 punktis c nimetatud looduslikke 
lõhna- ja maitseaineid ning valmistisi;
d) neid magustatakse vastavalt käesoleva 
määruse I lisas esitatud tehnilistele 
mõistetele ja nõuetele.

Selgitus

Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada kaasotsustamismenetluse 
käigus ning need kuuluvad seetõttu seaduse teksti.

Muudatusettepanek 30
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 13 "Leotamise ja destilleerimise teel valmistatud viin" 

alapunkti a punkt 2

2. hõlmab piiritusjooke, mis on valmistatud 2. hõlmab piiritusjooke, mis on valmistatud 
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järgmistest puuviljadest: järgmistest puuviljadest:
– kitsemurakas (Rubus fruticosus L.), – kitsemurakas (Rubus fruticosus L.),

– maasikas (Fragaria L.), – maasikas (Fragaria L.),
– mustikas (Vaccinium myrtillus L), – mustikas (Vaccinium myrtillus L.),

– vaarikas (Rubus idaeus L.), – vaarikas (Rubus idaeus L.),
– punane sõstar (Ribes vulgare Lam. ), – punane sõstar (Ribes vulgare Lam.),

– laukapuu vili (Prunus domestica L.), – laukapuu vili (Prunus domestica L.),
– harilik pihlakas (Prunus domestica L.), – harilik pihlakas (Prunus domestica L.),

– toompihlakas (Prunus domestica L.), – toompihlakas (Prunus domestica L.),
– karoliina iileks ( Ilex cassine L.), – karoliina iileks (Ilex cassine L.),

– vahtralehine pihlakas (Sorbus turminalis 
L.),

– vahtralehine pihlakas (Sorbus turminalis 
L.),

– vahtralehine pihlakas (Sorbus 
torminalis L.),
– aedpihlakas (Sorbus domestica L.),

– musta leedri vili (Sambucus nigra). – musta leedri vili (Sambucus nigra),

– koer-kibuvits (Rosa canina L.), – koer-kibuvits (Rosa canina L.),
– must sõstar (Ribes nigrum L.). – must sõstar (Ribes nigrum L.),

– banaan (Musa paradisiaca), – banaan (Musa paradisiaca),
– kannatuslille vili (Passiflora edulis), – kannatuslille vili (Passiflora edulis),

– magusa mombipuu vili (Spondias dulcis), – magusa mombipuu vili (Spondias dulcis),
– kollase mombipuu vili (Spondias 
mombin).

– kollase mombipuu vili (Spondias 
mombin),
– aprikoos (Prunus armeniaca),
– virsik (Prunus Persica).

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 13)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Kehtiv maitsestamise keeld 
on ennast seni õigustanud ning peaks säilima, et tagada esmaklassiline toode. Aprikooside ja 
virsikute kasutuselevõtmine tuleneb praktilisest kogemusest.

Muudatusettepanek 31
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 13 alapunkt c

c) Leotamise ja destilleerimise teel c) Leotamise ja destilleerimise teel 
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valmistatud viinade (nimetusele eelneb 
puuvilja nimetus) maitsestamisel võib neid 
lisaks kasutatud puuvilja maitsele 
täiendada ka teiste lõhna- ja maitseainete 
ja/või valmististega. Leotamise ja 
destilleerimise teel saadud viinade 
(nimetusele eelneb puuvilja nimetus) 
valmistamisel võib kasutada ainult 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c nimetatud looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi. Sellest 
hoolimata peavad joogile iseloomulik 
maitse ja selle värvus tulenema ainult 
kasutatud puuviljast.

valmistatud viina (nimetusele eelneb 
puuvilja nimetus) ei tohi maitsestada.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 13)

Selgitus

Vt selgitus punkti 13 alapunkti a punkti 2 kohta.

Muudatusettepanek 32
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkt 14

a) Geist (koos puuvilja nimetusega) on 
piiritusjook, mis on valmistatud 
kääritamata marjade, nagu vaarikad, 
murakad, mustikad vms, leotamisel 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholis, 
millele järgneb destilleerimine.

a) Geist (koos puuvilja nimetusega) on 
piiritusjook, mis on valmistatud 
kääritamata marjade, puuviljade ja/või 
köögiviljade, pähklite või muude taimede, 
nagu nt ürtide või roosilehtede, leotamisel 
toidutoormest valmistatud etüülalkoholis, 
millele järgneb destilleerimine alla 
86mahuprotsendilise alkoholisisalduseni.

b) Geisti (koos puuvilja nimetusega) 
minimaalne alkoholisisaldus on 37,5 
mahu%.

b) Geisti (koos puuvilja nimetusega) 
minimaalne alkoholisisaldus on 37,5 
mahu%.

c) Geistide (koos puuvilja nimetusega)
maitsestamisel võib neid lisaks kasutatud 
puuvilja maitsele täiendada ka teiste 
lõhna- ja maitseainete ja/või valmistitega. 
Geisti (koos puuvilja nimetusega) 
valmistamisel võib kasutada ainult 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c nimetatud looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi. Sellest 
hoolimata peavad joogile iseloomulik 

c) Geisti (koos puuvilja nimetusega) ei tohi 
maitsestada.
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maitse ja selle värvus tulenema ainult 
kasutatud puuviljast. 

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 14)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Kehtiv maitsestamise keeld 
on ennast seni õigustanud ning peaks säilima, et tagada esmaklassiline toode. Leotamise ja 
destilleerimise teel valmistatud viina valmistamiseks kasutatavaid puuvilju kasutatakse 
traditsiooniliselt ka geisti valmistamiseks.

Muudatusettepanek 33
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 16 alapunkt c

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

c) Emajuureviina ei tohi maitsestada.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 16)

Selgitus

Traditsiooniliste meetodite kaitsega tagatakse toodete kvaliteet. Kehtiv maitsestamise keeld 
on ennast seni õigustanud ning peaks säilima, et tagada esmaklassiline toode.

Muudatusettepanek 34
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkt 17

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

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

b) Kadakamarjamaitseliste piiritusjookide 
minimaalne alkoholisisaldus on 15 
mahu%.

b) Kadakamarjamaitseliste piiritusjookide 
minimaalne alkoholisisaldus on 30 
mahu%.

c) Lisaks sellele võib kasutada ka teisi 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktides i ja ii nimetatud 
looduslikke ja/või loodusidentseid lõhna-

c) Lisaks sellele võib kasutada ka teisi 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktides i ja ii nimetatud 
looduslikke ja/või loodusidentseid lõhna-
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ja maitseaineid ja/või nimetatud direktiivi 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
valmistisi ja/või aromaatseid taimi või 
nende osi, kusjuures kadaka 
organoleptilised omadused peavad olema 
tuntavad, isegi kui need on mõnikord 
nõrgenenud.

ja maitseaineid ja/või nimetatud direktiivi 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
valmistisi ja/või aromaatseid taimi või 
nende osi, kusjuures kadaka 
organoleptilised omadused peavad olema 
tuntavad, isegi kui need on mõnikord 
nõrgenenud.

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

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

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 17)

Selgitus

Nimetust Genevere on seni kasutatud müüginimetusena ning see peaks säilitama oma staatuse 
ka uues õigusaktis.

Muudatusettepanek 35
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 22 alapunkt c

c) Lisaks sellele võib kasutada ka teisi 
maitseaineid, kuid valdavalt peab nende 
jookide maitse tulenema köömnete ja/või 
tilliseemnete (Anethum graveolens L.) 
destillaadist, kusjuures keelatud on 
eeterlike õlide kasutamine.

c) Lisaks sellele võib kasutada ka teisi 
maitseaineid, kuid valdavalt peab nende 
jookide maitse tulenema köömnete (Carum 
carvi L.) ja/või tilliseemnete (Anethum 
graveolens L.) destillaadist, kusjuures 
keelatud on eeterlike õlide kasutamine.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 22)

Selgitus

Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada kaasotsustamismenetluse 
käigus ning need kuuluvad seetõttu seaduse teksti.

Muudatusettepanek 36
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 23 alapunkti a sissejuhatus

a) Aniisimaitselisi piiritusjooke saadakse
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
maitsestamisel tähtaniisi (Illicium verum), 
aniisi (Pimpinella anisum) , apteegitilli 
(Foeniculum vulgare) või mõne teise sama 
põhilist aromaatset koostisosa sisaldava 
taime ekstraktiga, kusjuures kasutatakse 

a) Käesoleva määruse tähenduses 
saadakse aniisimaitselisi piiritusjooke
toidutoormest valmistatud etüülalkoholi 
maitsestamisel tähtaniisi (Illicium verum), 
aniisi (Pimpinella anisum), apteegitilli 
(Foeniculum vulgare) või mõne teise sama 
põhilist aromaatset koostisosa sisaldava 
taime ekstraktiga, kusjuures kasutatakse 
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ühte järgmistest töötlusviisidest: ühte järgmistest töötlusviisidest:

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 23)

Selgitus

Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada kaasotsustamismenetluse 
käigus ning need kuuluvad seetõttu seaduse teksti.

Muudatusettepanek 37
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 23 alapunkt c

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

välja jäetud

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 23)

Selgitus

Vt selgitus punkti 23 alapunkti a kohta.

Muudatusettepanek 38
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 24 alapunkt c

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

välja jäetud

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 24 )

Selgitus

Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada kaasotsustamismenetluse 
käigus ning need kuuluvad seetõttu seaduse teksti.

Muudatusettepanek 39
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 27 alapunkt c

c) Destilleeritud anis ´i valmistamisel võib välja jäetud
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kasutada ainult direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud 
looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 27)

Selgitus

Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada kaasotsustamismenetluse 
käigus ning need kuuluvad seetõttu seaduse teksti.

Muudatusettepanek 40
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 29 "Viin" alapunktid d ja d a (uus)

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

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

d a) Kui viin on valmistatud kahest või 
enamast toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholist, kannab ta nimetust 
„Wodka blended”, piiramata artikli 1 teise 
a lõigu punkti 5 kohaldamist.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 29)

Selgitus

Viljast, kartulitest ja suhkruroost valmistatud melassist valmistatud viina võib nimetada 
traditsiooniliselt valmistatud tooteks. Seetõttu ei tohiks viin sisaldada muid lisandeid. Et viina 
etüülalkoholi saab toota ka muust toidutoormest, on toidutoorme nimetamine vajalik 
paremaks eristamiseks. Paljud viina erisordid koosnevad erinevast toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholist. Niinimetatud traditsiooniliselt valmistatud viina eristamise tõttu tuleb segu 
tähistada.
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Muudatusettepanek 41
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 31 "Liköör" alapunkti c punkti 1 tabeli uued kanded

– ananass,
– põldmurakas,
– banaan;

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 31)

Selgitus

Muudatusettepanek 42
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 31 alapunkt d

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 31)

Selgitus

Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada kaasotsustamismenetluse 
käigus ning need kuuluvad seetõttu seaduse teksti.

Muudatusettepanek 43
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 32 alapunktid c ja c a (uus)

c) Toote suhtes kohaldatakse punktis 31
sätestatud eeskirju likööride lõhna- ja 
maitseainete ning valmististe kohta.

c) Toote suhtes kohaldatakse artikli 1 teise 
b lõigu punktis 31 sätestatud eeskirju 
likööride lõhna- ja maitseainete ning 
valmististe kohta.

c a) Müüginimetusele võib lisada 
nimetuse „liköör“.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 32)

Selgitus

Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada kaasotsustamismenetluse 
käigus ning need kuuluvad seetõttu seaduse teksti.
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Muudatusettepanek 44
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 33 alapunktid c ja c a (uus)

c) Crème de cassis suhtes kohaldatakse 
punktis 31 sätestatud eeskirju likööride 
lõhna- ja maitseainete ning valmististe 
kohta.

c) Crème de cassis suhtes kohaldatakse 
artikli 1 teise b lõigu punktis 31 sätestatud 
eeskirju likööride lõhna- ja maitseainete 
ning valmististe kohta.

c a) Müüginimetusele võib lisada 
nimetuse „liköör“.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 33)

Selgitus

Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada kaasotsustamismenetluse 
käigus ning need kuuluvad seetõttu seaduse teksti.

Muudatusettepanek 45
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 34 alapunktid c ja c a (uus)

c) Guignolet suhtes kohaldatakse punktis 
31 sätestatud eeskirju likööride lõhna- ja 
maitseainete ning valmististe kohta.

c) Guignolet suhtes kohaldatakse artikli 1 
teise b lõigu punktis 31 sätestatud eeskirju 
likööride lõhna- ja maitseainete ning 
valmististe kohta.

c a) Müüginimetusele võib lisada 
nimetuse „liköör“.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 34)

Selgitus

Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada kaasotsustamismenetluse 
käigus ning need kuuluvad seetõttu seaduse teksti.

Muudatusettepanek 46
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 35 alapunktid c ja c a (uus)

c) Punch au rhum’i suhtes kohaldatakse 
punktis 31 sätestatud eeskirju likööride 
lõhna- ja maitseainete ning valmististe 
kohta.

c) Punch au rhum’i suhtes kohaldatakse 
artikli 1 teise b lõigu punktis 31 sätestatud 
eeskirju likööride lõhna- ja maitseainete 
ning valmististe kohta.

c a) Müüginimetusele võib lisada 
nimetuse „liköör“.
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(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 35)

Selgitus

Likööri lisamine on senine tavaline meetod.

Muudatusettepanek 47
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 36 alapunktid c ja c a (uus)

c) Sloe gin ´i valmistamisel võib kasutada 
ainult looduslikke lõhna-ja maitseaineid 
ning valmistisi, mis on nimetatud 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c.

välja jäetud

c a) Müüginimetusele võib lisada 
nimetuse „liköör“.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 36)

Selgitus

Likööri lisamine on senine tavaline meetod.

Muudatusettepanek 48
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 37 alapunktid c ja c a (uus)

c) Sambuca suhtes kohaldatakse punktis 31
sätestatud eeskirju lõhna- ja maitseainete 
ning valmististe kohta.

c) Sambuca suhtes kohaldatakse artikli 1 
teise b lõigu punktis 31 sätestatud eeskirju 
lõhna- ja maitseainete ning valmististe 
kohta.

c a) Müüginimetusele võib lisada 
nimetuse „liköör“.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 37)

Selgitus

Likööri lisamine on senine tavaline meetod.

Muudatusettepanek 49
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 38 alapunktid c ja c a (uus)
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c) Mistrà suhtes kohaldatakse punktis 31 
sätestatud eeskirju likööride lõhna- ja 
maitseainete ning valmististe kohta.

välja jäetud

c a) Mistrà valmistamisel võib kasutada 
ainult looduslikke lõhna- ja maitseaineid 
ning valmistisi, mis on nimetatud 
direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 
punkti b alapunktis i ja artikli 1 lõike 2 
punktis c.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 38)

Selgitus

Lõhna- ja maitseainete keelamise või vähendamise põhimõte peaks kehtima ka Mistrà kohta.

Muudatusettepanek 50
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 39 alapunktid c ja c a (uus)

c) Maraschino või Marrasquino suhtes 
kohaldatakse punktis 31 sätestatud eeskirju 
likööride lõhna- ja maitseainete ning 
valmististe kohta.

c) Maraschino või Marrasquino suhtes 
kohaldatakse artikli 1 teise b lõigu punktis 
31 sätestatud eeskirju likööride lõhna- ja 
maitseainete ning valmististe kohta.

c a) Müüginimetusele võib lisada 
nimetuse „liköör“.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 39)

Selgitus

Likööri lisamine on senine tavaline meetod.

Muudatusettepanek 51
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 40 alapunktid c ja c a (uus)

c) Nocino suhtes kohaldatakse punktis 31 
sätestatud eeskirju likööride lõhna- ja 
maitseainete ning valmististe kohta.

c ) Nocino suhtes kohaldatakse artikli 1 
teise b lõigu punktis 31 sätestatud eeskirju 
likööride lõhna- ja maitseainete ning 
valmististe kohta.

c a) Müüginimetusele võib lisada 
nimetuse „liköör“.
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(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 40)

Selgitus

Likööri lisamine on senine tavaline meetod.

Muudatusettepanek 52
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 41 alapunkt c

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

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

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 41)

Selgitus

Õigusliku ebakindluse vältimiseks peab olema täpselt määratletud, mida mõeldakse 
kvaliteetse munakollase all. Sidusa õigusloome tagamiseks orienteerutakse olemasolevate ELi 
õigusaktide järgi.

Kvaliteetsete toodete tagamiseks ja vastavalt traditsioonilistele valmistusviisidele peab 
kuivatatud munatoodete kasutamine olema keelatud.

Muudatusettepanek 53
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 42 alapunkt c

c) Munasisaldusega likööri valmistamisel 
võib kasutada ainult looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi, mis on 
loetletud direktiivi 88/388/EMÜ artikli 1 
lõike 2 punkti b alapunktis i ja artikli 1 
lõike 2 punktis c.

välja jäetud

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 42)

Selgitus

Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada kaasotsustamismenetluse 
käigus ning need kuuluvad seetõttu seaduse teksti.
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Muudatusettepanek 54
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 43 alapunkt d

d) Toode ei tohi sisaldada rohkem kui 50% 
veini või veinitooteid.

d) Lõpptoode ei tohi sisaldada rohkem kui 
50% veini või veinitooteid.

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 43)

Selgitus

Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada kaasotsustamismenetluse 
käigus ning need kuuluvad seetõttu seaduse teksti.

Muudatusettepanek 55
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkti 44 alapunkt c

c) Berenburg’ i või Beerenburg ´i 
valmistamisel võib kasutada ainult 
looduslikke maitseühendeid ja valmistisi, 
mis on nimetatud direktiivi 88/388/EMÜ 
artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja 
artikli 1 lõike 2 punktis c.

välja jäetud

(vt muudatusettepanek 8, II lisa B kategooria punkt 44)

Selgitus

Üksikute piiritusjookide määratluste üle tuleb endiselt otsustada kaasotsustamismenetluse 
käigus ning need kuuluvad seetõttu seaduse teksti.

Muudatusettepanek 56
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkt 45 a (uus)

a) Rum-Verschnitt on piiritusjook,
1) mida valmistatakse Saksamaal,
2) mida saadakse rummi segamisel 
alkoholiga.
b) Rum-Verschnitt’i võib valmistada 
igasugusest toidutoormest, mis vastab EÜ 
asutamislepingu I lisale, või toiduainest.
c) Vähemalt 5% lõppsaaduse 
alkoholisisaldusest peab tulenema 
rummist.
d) Rum-Verschnitt võib sisaldada 
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maitseühendeid ja valmistisi vastavalt 
direktiivile 88/388/EMÜ.
e) Rum-Verschnitt’i nimetusega toote 
märgistamisel ja esitlemisel peab sõna 
„Verschnitt” olema pakendile (kas 
pudelile või ümbrispaberile) märgitud 
samasuguste, sama suurte ja sama värvi 
tähtedega kui sõna „Rum” ning olema 
sellega ühel joonel, ja pudelitel peab see 
olema eesmisel etiketil. Kui seda toodet 
müüakse väljaspool Saksamaad, peab 
etiketile olema märgitud selle 
alkoholikoostis.
f) Kui seda toodet müüakse väljaspool 
Saksamaad, peab etiketile olema märgitud 
selle alkoholikoostis.

(vt muudatusettepanek 8)

Selgitus

Rum-Verschnitt peab jääma ka edaspidi iseseisvaks müüginimetuseks. Kehtiv määrus 
tunnustab Rum-Verschnitt’i müüginimetusena. Müüginimetuse mittetunnustamine tooks kaasa 
põhjendamatu lõhe määruse (EÜ) nr 1576/89 suhtes.

Muudatusettepanek 57
Artikli 1 teise b lõigu (uus) punkt 45 b (uus)

a) Slivovice on piiritusjook,
1) mida valmistatakse Tšehhis,
2) mida saadakse toidutoormest 
valmistatud etüülalkoholi lisamisel 
ploomidestillaadile enne viimast 
destilleerimist, kusjuures alkoholi 
lisatakse maksimaalselt 30 mahuprotsenti.
b) Toote kirjeldamisel tuleb kasutada sõna 
“piiritusjook”, samuti võib eesmise etiketi 
samal nägemisväljal kasutada nimetust 
„Slivovice”.
c) Slivovice võib sisaldada 
maitseühendeid ja valmistisi vastavalt 
direktiivile 88/388/EMÜ.
d) Kui Tšehhi Slivovice’i müüakse 
ühenduses, peab etiketil olema märgitud 
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alkoholikoostis.
e) Kui Tšehhi Slivovice’i müüakse 
ühenduses, peab etiketil olema märgitud 
alkoholikoostis.

(vt muudatusettepanek 8)

Selgitus

Slivovice peab jääma ka edaspidi iseseisvaks müüginimetuseks. Kehtiv määrus tunnustab 
Rum-Verschnitt’i müüginimetusena. Müüginimetuse mittetunnustamine tooks kaasa 
põhjendamatu lõhe määruse (EÜ) nr 1576/89 suhtes.

Muudatusettepanek 58
Artikli 2 esimene lõik

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

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

Selgitus

Toidutoormest valmistatud etüülalkoholi piiramisest ainuüksi ei piisa. Täpne piiritlemine on 
vajalik näiteks selleks, et vältida õllealkoholi kasutamist.

Muudatusettepanek 59
Artikli 2 teine lõik

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

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

Selgitus

Toidutoormest valmistatud etüülalkoholi piiramisest ainuüksi ei piisa. Täpne piiritlemine on 
vajalik näiteks selleks, et vältida õllealkoholi kasutamist.

Muudatusettepanek 60
Artikli 2 kolmas lõik
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Kui käesoleva määruse II lisas loetletud 
eritoodete suhtes sätestatud piirangutest ei 
tulene teisiti, peab etüülalkohol olema 
valmistatud asutamislepingu I lisas 
loetletud toidutoormest.

Kui käesoleva määruse artikli 1 teises a 
lõigus ja teises b lõigus loetletud 
eritoodete suhtes sätestatud piirangutest ei 
tulene teisiti, peab etüülalkohol olema 
valmistatud asutamislepingu I lisas 
sätestatud kriteeriumidele vastavast 
toidutoormest.

Selgitus

Toidutoormest valmistatud etüülalkoholi piiramisest ainuüksi ei piisa. Keeld on vajalik 
sellesarnaste praktikate ennetavaks takistamiseks.

Muudatusettepanek 61
Artikli 2 kolmas a lõik (uus)

Alkohoolsed joogid ei tohi sisaldada 
sünteetilist etüülalkoholi.

Selgitus

Toidutoormest valmistatud etüülalkoholi piiramisest ainuüksi ei piisa. Keeld on vajalik 
sellesarnaste praktikate ennetavaks takistamiseks.

Muudatusettepanek 62
Artikkel 3

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

Selgitus

Määruse põhiideeks on kõigi piiritusjookide kõrge kvaliteedi säilitamine. Ettepandud 
kategooriatesse liigitamine võetakse kokku kategoorias 1 "kõige puhtamad tootevormid". See 
kategooriatesse liigitamine jätab mulje, et kaks teist kategooriat on halvema kvaliteediga, 
ning tuleks seetõttu tagasi lükata.

Muudatusettepanek 63
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Artikkel 4

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

välja jäetud

a) valmistatakse üksnes II lisas 
määratletud toorainete kääritamise ja 
destilleerimise teel;
b) ei sisalda toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati;
c) sisaldavad ainult looduslikke lõhna- ja 
maitseaineid ning valmistisi, nagu on 
määratletud direktiivi 88/388/EMÜ artikli 
1 lõike 2 punkti b alapunktis i ja artikli 1 
lõike 2 punktis c;
d) magustatakse maitse ümardamiseks 
ainult vastavalt käesoleva määruse I lisas 
esitatud tehnilistele mõistetele ja nõuetele 
ning arvestades liikmesriikide õigusakte.
2. Ilma et see piiraks kõigi II lisa B 
kategooria all loetletud toodete suhtes 
sätestatud erieeskirju, võivad erilised 
piiritusjoogid:
a) olla valmistatud asutamislepingu I lisas 
loetletud mis tahes toidutoormest;
b) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või (toidutoormest 
valmistatud) destillaati;
c) sisaldada looduslikke või 
loodusidentseid lõhna- ja maitseaineid ja 
valmistisi, nagu on määratletud direktiivi 
88/388/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkti b 
alapunktides i ja ii ning artikli 1 lõike 2 
punktis c;
d) olla magustatud nii, et nad vastaksid 
teatavatele tooteomadustele, ning 
vastavalt käesoleva määruse I lisas 
esitatud tehnilistele mõistetele ja nõuetele.
3. Ilma et see piiraks II lisas C kategooria 
all nimetatud toodete suhtes kehtestatud 
erieeskirju, võivad muud piiritusjoogid:
a) olla valmistatud asutamislepingu I lisas 
nimetatud mis tahes toidutoormest ja/või 
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inimtoiduks ettenähtud toiduainest;
b) sisaldada toidutoormest valmistatud 
etüülalkoholi lisandit või toidutoormest 
valmistatud destillaati;
c) sisaldada direktiivis 88/388/EMÜ 
nimetatud lõhna- ja maitseaineid ning 
valmistisi;
d) olla magustatud nii, et nad vastavad 
teatavatele tooteomadustele, ning 
vastavalt käesoleva määruse I lisas 
esitatud tehnilistele mõistetele ja nõuetele.

Selgitus

Uue süsteemi tõttu, mille kohaselt viidi II lisa artikli 1 alla, tuleb ka artikkel 4 viia artikli 1 
alla. Nii säilib õigusteksti selgus.

Muudatusettepanek 64
Artikkel 5

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

Teatud kvaliteedipoliitika järgimiseks
võivad liikmesriigid oma territooriumil 
kehtestada piiritusjookide tootmiseks, 
kirjeldamiseks, esitlemiseks ja 
märgistamiseks rangemad eeskirjad kui 
artikli 1 teise a lõigu ja teise b lõigu 
sätestatud, kui need on kooskõlas ühenduse 
õigusega.

Selgitus

Liikmesriikide põhimõttelist võimalust anda välja õigusakte piiritusjookide kohta tuleb 
piirata siseturu toimimise huvides ning tohib piirduda ainult kvaliteediküsimustega.

Muudatusettepanek 65
Artikli 7 lõige 1

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

a) Piiritusjoogid, mis vastavad artikli 1 
teise a lõigu ja teise b lõigu toodete 
spetsifikaatidele, kannavad nimetatud lisas 
nendele toodetele antud müüginimetust.
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Selgitus

Toimetuslik muudatus, mis tuleneb II lisa viimisest artikli 1 alla.

Muudatusettepanek 66
Artikli 7 lõige 2

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

b) Piiritusjoogid, mis ei vasta artikli 1 
teises a lõigus ja teises b lõigus loetletud 
toodetele, ei tohi kanda seal nimetatud 
nimetust. Neid tuleb nimetada nimetusega 
„piiritusjook“ või „alkohoolne jook“. 
Piiramata artikli 5 sätteid, ei tohi seda
müüginimetust täiendada ega muuta.

Selgitus

Et ettepandud kategooriatesse liigitamine lükatakse tagasi, tuleb tagasi lükata ka 
müüginimetuste sätted. Säilitada tuleb status quo.

Lõiget 2 muudetakse selguse huvides.

Muudatusettepanek 67
Artikli 7 lõige 3

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

3. Kui piiritusjook vastab rohkem kui ühe 
piiritusjoogi eriliigi määratlusele, tuleb
seda müüa ühe või mitme nimetuse all, mis 
on loetletud nende piiritusjookide eriliikide 
puhul artikli 1 teises a lõigus ja teises b 
lõigus.

Selgitus
Toimetuslik muudatus, mis tuleneb II lisa viimisest artikli 1 alla. 

Muudatusettepanek 68
Artikli 7 lõige 4

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

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

Selgitus

Toimetuslik muudatus, mis tuleneb II lisa viimisest artikli 1 alla.

Muudatusettepanek 69
Artikli 7 lõige 8

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

8. Artikli 1 teises a lõigus ja teises b lõigus
osutatud nimetusi võib lisada koostisosade 
loetellu, kui neid kasutatakse vastavalt 
direktiivile 2000/13/EÜ.

Selgitus

Et kõik viited direktiivile 2001/13/EÜ on seotud otse direktiivi ning mitte riiklike 
rakendusmeetmetega, tuleb sidususe ja arusaadavuse huvides ka siin kasutada otseviidet.

Muudatusettepanek 70
Artikli 8 lõige 1

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

1. Müüginimetuse või III lisas loetletud 
geograafiliste tähiste kasutamine vastavalt 
artikli 1 teisele a lõigule ja teisele b 
lõigule või nendele vihjamine 
liitnimetuses on lubatud ainult siis, kui 
asjaomase toote alkohol on 100% ulatuses 
pärit märgitud piiritusjoogist.

Liitnimetuste kasutamine peab olema 
keelatud ka piiritusjoogi lahjendamisel 
veega, nii et alkoholisisaldus jääb alla 
selle piiritusjoogi ettenähtud minimaalsele 
sisaldusele.

Selgitus

Piiritusjookide segamine vajab eraldi õigusakti. Uuenduste tõttu peab tuntud nimetuste 
lubamine segude juures olema lubatud. Siiski peab tarbimiskindluse tagamiseks olema 
tagatud kõrge kvaliteet. Veega segamisele viitamine arvestab uusimate kohtupretsedentidega.
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Muudatusettepanek 71
Artikli 8 lõige 3

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

3. Erandina lõikest 1 ja võttes arvesse 
traditsioonilisi tootmismeetodeid, võib 
artikli 1 teise b lõigu punktis 31 loetletud 
liitnimetusi kasutada ühenduses toodetud 
likööride esitlemisel vastavalt nimetatud 
alapunktis sätestatud tingimustele. 

Selgitus

Toimetuslik muudatus, mis tuleneb II lisa viimisest artikli 1 alla.

Muudatusettepanek 72
Artikli 9 lõike 1 sissejuhatus

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

1. Lõiget 1 ei kohaldata kõnealuses lõikes 
nimetatud segude kirjeldamise, esitlemise 
või märgistamise suhtes, kui need segud 
vastavad ühele artikli 1 teise a lõigu
esitatud määratlusele:

Selgitus

Toimetuslik muudatus, mis tuleneb II lisa viimisest artikli 1 alla.

Muudatusettepanek 73
Artikli 9 lõike 1 teine lõik

Seda müüginimetust ei tohi täiendada ega 
muuta.

Seda müüginimetust ei tohi asendada ega 
muuta.

Selgitus

Toimetuslik muudatus, mis tuleneb II lisa viimisest artikli 1 alla.

Muudatusettepanek 74
Artikli 9 lõige 2

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

välja jäetud
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esitatud määratlusele.

Selgitus

Toimetuslik muudatus, mis tuleneb II lisa viimisest artikli 1 alla.

Muudatusettepanek 75
Artikli 9 lõige 3

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

3. Ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ 
kohaldamist, võib lõikes 1 kirjeldatud 
segamise teel saadud toodete kirjeldamisel, 
esitlemisel ja märgistamisel kasutada ühte 
käesoleva määruse artikli 1 teises a lõigus 
või teises b lõigus loetletud nimetust, kui 
see nimetus ei sisaldu müüginimetuses, 
vaid on märgitud segu koostisosade 
loeteluga samal väljal ning selle ees on 
nimetus „segatud piiritusjook”.

Selgitus

Toimetuslik muudatus, mis tuleneb II lisa viimisest artikli 1 alla.

Muudatusettepanek 76
Artikli 12 lõige 2

2. Etiketil ei tõlgita II lisas kursiivkirjas 
esitatud termineid ja III lisas toodud 
geograafilisi tähiseid.

2. Etiketil ega pakendil ei tõlgita artikli 1 
teises a lõigus ja teises b lõigus
kursiivkirjas esitatud termineid ja III lisas 
toodud geograafilisi tähiseid.

Selgitus

Toimetuslik muudatus, mis tuleneb II lisa viimisest artikli 1 alla.

Muudatusettepanek 77
Artikli 13 lõige 3

3. Üldnimetuseks muutunud nimetusi ei 
või III lisas registreerida.

3. Geograafilise tähise muutumisel 
üldnimetuseks kaotab ta geograafilise 
tähise staatuse ning ta jäetakse III lisast 
välja.

III lisas nimetatud geograafilised tähised ei III lisas nimetatud geograafilised tähised ei 
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või muutuda üldnimetusteks. või muutuda üldnimetusteks.

Üldnimetuseks muutunud nimetus 
tähendab piiritusjoogi nimetust, mis on 
muutunud tooteliigi üldiseks nimetuseks, 
kuigi see on seotud koha või piirkonnaga, 
kus kõnealust toodet algselt valmistati.

Üldnimetuseks muutunud nimetus 
tähendab piiritusjoogi nimetust, mis on 
muutunud ühenduse piiritusjoogi üldiseks 
nimetuseks, kuigi see on seotud koha või 
piirkonnaga, kus kõnealust piiritusjooki
algselt valmistati.

Selgitus

Toimetuslik muudatus, mis tuleneb II lisa viimisest artikli 1 alla. Lisaks on piiritusjook täpsem 
kui toode.

Muudatusettepanek 78
Artikli 14 lõike 1 sissejuhatus ja punkt a

Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, 
kaitstakse III lisas nimetatud geograafilisi 
tähiseid:

III lisas kaitstakse nimetatud geograafilisi 
tähiseid:

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

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

Selgitus

Toimetuslik muudatus, mis tuleneb II lisa viimisest artikli 1 alla.

Muudatusettepanek 79
Artikli 15 lõike 1 teine lõik

Kui käesolevas määruses sätestatud 
tingimused ei ole täidetud, võib iga 
õigustatud huvi tundev füüsiline või 
juriidiline isik kolme kuu jooksul pärast 
tehnilise toimiku avaldamist protestida
geograafilise tähise III lisasse lisamise. 
Protest peab olema nõuetekohaselt 
põhjendatud.

Ühendusesisese geograafilise tähise peab 
registreerima liikmesriik, kus piiritusjooki 
toodetakse.
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Kolmanda riigi geograafiline tähis tuleb 
saata otse komisjonile või esitada 
kolmanda riigi vastava ameti kaudu. 
Registreerimisel tuleb esitada tõend selle 
kohta, et nimi on päritolumaal tõepoolest 
kaitstud.

Selgitus

Geograafilise tähise registreerimise formaalsused tuleks seaduse tekstis selgelt sätestada.

Muudatusettepanek 80
Artikli 15 lõike 2 punkt b

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

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

Selgitus

Piiritusjoogi omaduste kirjeldamisel ei oma mikrobioloogilised omadused tähtsust.

Muudatusettepanek 81
Artikli 15 lõige 3

3. Otsus geograafilise tähise III lisasse 
lisamise kohta võetakse vastu vastavalt 
artikli 19 lõikes 2 osutatud menetlusele, 
võttes arvesse käesoleva artikli lõike 1
kohaselt esitatud proteste.

3. Otsus geograafilise tähise III lisasse 
lisamise kohta võetakse vastu komisjoni 
poolt vastavalt artikli 19 lõikes 2 osutatud 
menetlusele, võttes arvesse käesoleva 
artikli lõike 5 kohaselt esitatud proteste.

Selgitus

Toimetuslik muudatus, mis tuleneb II lisa viimisest artikli 1 alla.

Muudatusettepanek 82
Artikli 15 lõige 5

5. Asjaomase geograafilise tähise 
registreerimisega seotud vaidlused 
esitatakse ametlikult komisjonile. 
Vaidlused lahendatakse käesoleva peatüki 
sätete ja traditsiooniliste õiguste alusel 
vastavalt artikli 19 lõikes 2 viidatud 

5. Kuue kuu jooksul pärast avaldamist 
võib iga õigustatud huviga era- või 
juriidiline isik esitada selles määruses ette 
nähtud tingimuste mittetäitmisel protesti 
geograafilise tähise III lisasse 
kavandatava lisamise kohta. Protest peab 
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protseduurile. olema nõuetekohaselt põhjendatud.

Selgitus

Geograafilise tähise registreerimise vastu protesti esitamisele tuleks seada tähtajaks kuus 
kuud pärast avaldamist.

Muudatusettepanek 83
Artikli 15 lõige 5 a (uus)

5 a. Kui komisjon jõuab seisukohale, et 
geograafilise tähise tingimused ei ole 
enam täidetud, algatatakse artikli 19 
lõikes 2 sätestatud menetlus.

Selgitus

Traditsiooniliste toodete registreerimise lõpetamiseks peab olema vastav menetlus.

Muudatusettepanek 84
Artikkel 16

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

Määruse (EÜ) nr 1576/89 kohaselt kaitstud
geograafilised tähised kehtivad edasi. 
Korduvat taotlemist ja kontrollimist läbi ei 
viida. Liikmesriigid peavad kontrollima, 
kas seni kaitstud geograafilised tähised 
vastavad määruse (EÜ) nr 1576/89 artikli 
13 lõikele 3.

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

Kui olemasolevad geograafilised tähised 
ei vasta käesolevale määrusele, tuleb 
piiritusjooks kas III lisast välja jätta või 
viia läbi taotlusprotseduur vastavalt 
artiklile 15.

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

Selgitus

Kehtiva määruse kohaselt kaitstud geograafilised tähised peavad edasi kehtima. Veelkordne 
registreerimine oleks asjatu bürokraatia. Korduval registreerimisel puudub eelis. Vt ka artikli 
15 lõike 6 võimalusi.
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Muudatusettepanek 85
Artikli 17 lõige 2 a (uus)

2 a. Komisjon peab koostöös 
liikmesriikidega tagama käesoleva 
määruse ühtse rakendamise ning võtma 
vajaduse korral meetmed vastavalt artikli 
19 lõikele 2.

Muudatusettepanek 86
Artikkel 18

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

välja jäetud

Selgitus

Selge õigusloome tagamiseks.

Muudatusettepanek 87
Artikli 19 lõige 1

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

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

Selgitus

Muudatusettepanek 88
Artikli 19 lõike 2 esimene lõik

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

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

Muudatusettepanek 89
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Artikli 19 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ, mida 
on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, 
artikleid 5 a ja 7.

Muudatusettepanek 90
Artikkel 20

Lisasid muudetakse artikli 19 lõikes 2
osutatud korras.

Lisasid muudetakse artikli 19 lõikes 2 a
osutatud korras.

Muudatusettepanek 91
Artikkel 21

Käesoleva määruse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad võetakse vastu artikli 19 
lõikes 2 osutatud korras.

Käesoleva määruse üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad, välja arvatud need 
üldised rakenduseeskirjad, millega 
muudetakse mitteolulisi osi otsuse 
2006/512/EÜ tähenduses, võetakse vastu 
artikli 19 lõikes 2 osutatud korras.

Muudatusettepanek 92
Artikli 22 teine a lõik (uus)

Piiritusjooke, mis ei vasta käesoleva 
määruse nõuetele, kuid on valmistatud 
kooskõlas määrusega (EMÜ) nr 1576/89, 
tohib müüa veel kolme aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Raskuste vältimiseks.
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Muudatusettepanek 93
Artikkel 23

Käesolevaga tunnistatakse määrus (EMÜ) 
nr 1576/89 kehtetuks.

Käesolevaga tunnistatakse määrused
(EMÜ) nr 1576/89 ja (EMÜ) 1014/90
kehtetuks.

Selgitus

Käesolev määrus asendab kahte olemasolevat määrust.

Muudatusettepanek 94
I lisa punkti 1 alapunkt g

g) magusained, nagu on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 94/35/EÜ.

g) vastavalt käesoleva määruse artiklile 19 
määratakse kindlaks alapunktides a–f 
loetletud ümardamiseks kasutatavate 
toodete suurim kogus.

Selgitus

Magusainete lisamine peab olema tarbija paremaks teavitamiseks etiketil märgitud. Lisaks on 
vajalikud meetmed suhkru lisamise piiramiseks. Vältida tuleks halva kvaliteedi korvamist 
tugevama magustamise abil.

Muudatusettepanek 95
I lisa punkti 1 alapunkt g a (uus)

g a) etiketil tuleb näidata magustamiseks 
kasutatud tooted. 

Selgitus

Vt muudatusettepanek punkti 1 alapunkti g kohta.

Muudatusettepanek 96
I lisa punkti 4 „Vee lisamine” esimene lõik

Pii:ritusjookide valmistamisel on lubatud 
lisada vett, mis on võimaluse korral 
destilleeritud või demineraliseeritud, 
tingimusel et vee kvaliteet on kooskõlas 
nõukogu direktiivide 80/777/EMÜ1 ja 
80/778/EMÜ2 rakendamiseks vastuvõetud
siseriiklike õigusaktidega ning et lisatud 

Piiritusjookide valmistamisel on lubatud 
lisada vett, mis on võimaluse korral 
destilleeritud või demineraliseeritud, 
tingimusel, et vee kvaliteet on kooskõlas 
nõukogu direktiivide 80/777/EMÜ1 ja 
98/83/EMÜ rakendamiseks vastuvõetud
siseriiklike õigusaktidega ning et lisatud 
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vesi ei muuda toote laadi. vesi ei muuda toote laadi.
1 EÜT L 229, 30.8.1980, lk 1.
2 EÜT L 229, 30.8.1980, lk 11.

1 EÜT L 229, 30.8.1980, lk 1.

Selgitus

Vt muudatusettepanek punkti 1 alapunkti g kohta.

Muudatusettepanek 97
I lisa punkt 16 a (uus)

16 a) Autentsuse näitajad:
Piiritusjoogid võivad sisaldada autentsuse 
näitajaid, eeldusel, et tegemist on 
ainetega, mis tootes esialgselt sisalduvad.

Selgitus

Võltsingute ja lubamatute imitatsioonide vältimiseks peab olema võimalik kasutada 
indikaatoreid.

Muudatusettepanek 98
III lisa A kategooria punkti 2 tabeli teine kanne

Irish Whisky välja jäetud

Muudatusettepanek 99
III lisa A kategooria punkt 3

Komisjoni ettepanek

Teraviljapiiritus 
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Luksemburg

Korn / Kornbrand Austria, Saksamaa
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Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Teraviljast valmistatud piiritusjook 
Teraviljapiiritus, Eau-de-vie de seigle de 
marque nationale luxembourgeoise

Luksemburg

Korn / Kornbrand Austriast Austria
Korn / Kornbrand Saksamaalt Saksamaa

Selgitus

Korn ja Kornbrand kuuluvad teraviljapiirituste hulka ning tuleks viia ka selle tootekategooria 
alla. Korn vastab traditsiooniliselt teraviljapiirituse destilleerimistingimustele ning seda ei 
tuleks seetõttu viia teraviljast valmistatud piiritusjoogi kategooria alla.

Muudatusettepanek 100
III lisa A kategooria punkti 5 pealkiri

5. Brandy 5. Brandy / Weinbrand

Muudatusettepanek 101
III lisa A kategooria punkt 14 (uus)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist

Selgitus

Toode Schwarzwälder Himbeergeist sisaldab geograafilist tähist ning tuleks viia ka III 
lisasse. 


