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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi väkevien alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä
(KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0125)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0440/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

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

Perustelu

Itse asetusehdotuksessa korostetaan maataloustuotteiden merkitystä. Merkitys on otettava 
huomioon myös uudessa asetuksessa kaksijakoisella oikeusperustalla. Lisäksi nykyisen 
asetuksen oikeusperusta on kaksijakoinen (sisämarkkinat ja maatalous).

  
1 EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
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.

Väkevien alkoholijuomien alaa on 
onnistuneesti säännelty tislattujen 
alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja 
esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 
29 päivänä 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 asetukset 
(ETY) N:o 1576/89 ja (ETY) N:o 1014/90 
olisi kumottava ja korvattava uudella 
asetuksella perinteiset valmistustavat 
huomioon ottaen.

Perustelu

Perinteisten valmistustapojen huomioon ottaminen on uuden asetuksen peruselementti, ja se 
on mainittava perusteluissa. Lisäksi asetus korvaa molemmat voimassa olevat asetukset.

Tarkistus 3
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 

(2) Väkevien alkoholijuomien ala on tärkeä
yhteisön maataloustuottajien, tuottajien ja
kuluttajien 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 
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otetaan huomioon. Huomioon olisi otettava 
myös tekniset innovaatiot silloin kun niillä 
voidaan parantaa tuotteiden laatua.

otetaan huomioon. Huomioon olisi otettava 
myös tekniset innovaatiot silloin kun niillä 
voidaan parantaa tuotteiden laatua.

Perustelu

Itse asetusehdotuksessa korostetaan maataloustuotteiden merkitystä. Merkitys on otettava 
huomioon myös uudessa asetuksessa. Lisäksi nykyisen asetuksen oikeusperusta on 
kaksijakoinen (sisämarkkinat ja maatalous). 

Tarkistus 4
Johdanto-osan 3 kappale

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

(3) Asiaa koskevien säädösten olisi 
sisällettävä tarkasti määritellyt kriteerit, 
jotka koskevat näiden juomien tuotantoa 
ja merkintöjä.

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.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 7 kappale

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

(7) Väkevien alkoholijuomien korkean 
laatutason ja alan monimuotoisuuden 
mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
voitava antaa tässä asetuksessa säädettyjä 
sääntöjä tiukempia tai täydentäviä sääntöjä, 
jotka koskevat niiden alueella tuotettujen 
väkevien alkoholijuomien tuotantoa, 
kuvaamista, esittelyä ja erityismerkintöjä, 
kun ne noudattavat tiettyä 
laatupolitiikkaa, ovat yhteensopivia 
yhteisön lainsäädännön kanssa ja 
koskevat väkeviä alkoholijuomia, joihin 
liittyy maantieteellisen alkuperän 
rekisteröinti.
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Perustelu

Jos tiukemmat säädökset sallittaisin vapaasti, tämä olisi vastoin lainsäädäntöjen 
lähentämistä, joka on asetuksen perusperiaate, mikä käy selvästi ilmi sen oikeusperustasta 
(EY:n perustamissopimuksen 95 artikla). 

Tarkistus 6
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
neuvoston 17 päivänä heinäkuuta 2006 
tekemällä päätöksellä 2006/512/EY,
mukaisesti.

Perustelu

Komitologiamenettelyä koskevat uudet säännöt hyväksyttiin 17. heinäkuuta 2006, ja ne on 
otettava vastaavasti huomioon.

Tarkistus 7
1 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

c) jonka alkoholipitoisuus on vähintään 
15 tilavuusprosenttia;

Perustelu

Väkevien alkoholijuomien määritelmän ei pitäisi koskea ainoastaan tätä asetusta vaan 
yleisesti kaikkia elintarvikkeita. Lisäksi ehdotettu 80 tilavuusprosentin yläraja sulkisi monia 
väkeviä alkoholijuomia (esim. viski ja rommi) asetuksen ulkopuolelle.

Tarkistus 8
Liite II, otsikot

LIITE II Liite II siirretään 1 artiklaan seuraavaan 
kohtaan:

Luokka A: Tislatut väkevät 1 artiklan 2 a kohdan 1–12 a alakohta
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alkoholijuomat
Luokka B: Väkevät erityisalkoholijuomat 1 artiklan 2 b kohdan 13–45 b alakohta
Luokka C: Muut väkevät alkoholijuomat

Perustelu

Liite II sisällytetään 1 artiklaan. Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen 
päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin.

Tarkistus 9
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN 
LUOKAT
Rajoittamatta 1 artiklan 2 kohdan 
1-13 alakohdan säännöksiä ’tislatun 
väkevän alkoholijuoman’ on täytettävä 
seuraavat edellytykset:
a) sen on oltava valmistettu 
alkoholikäymisellä ja tislaamalla 
yksinomaan liitteen 1 artiklan 2 a kohdan 
1–13 alakohdan mukaisista 
raaka-aineista,
b) se ei saa sisältää maatalousperäistä 
etyylialkoholia eikä (maatalousperäistä) 
tislettä,
c) se ei saa sisältää aromiaineita,
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.

Perustelu

Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, 
ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin.
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Tarkistus 10
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 1 alakohdan a–d alakohta

a) Rommi on: a) Tässä asetuksessa 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.

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

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

c) Rommi ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Rommi ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia tai 
muuta 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) Rommi ei saa sisältää aromiaineita.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 1 kohdan a–d kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Etyylialkoholin tai 
aromiaineiden lisäämisen yleinen salliminen on siksi torjuttava riippumatta siitä, käytetäänkö 
maustamiseen luontaisia vai luontaisenkaltaisia aromiaineita. Voimassa oleva 
maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on osoittautunut hyväksi, ja se olisi 
siksi säilytettävä ensiluokkaisen tuotteen takaamiseksi. 
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Tarkistus 11
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 2 alakohdan a alakohdan johdantokappale

a) Whisky tai whiskey on väkevä 
alkoholijuoma:

a) Tässä asetuksessa whisky tai whiskey 
on väkevä alkoholijuoma:

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 1 kohta.) 

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Etyylialkoholin lisäämisen 
yleinen salliminen tai tässä yhteydessä pyöristämistä varten esitetty uusi menettely on siksi 
torjuttava. Voimassa oleva maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on 
osoittautunut hyväksi, ja se olisi siksi säilytettävä ensiluokkaisen tuotteen takaamiseksi.

Tarkistus 12
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 2 alakohdan c–d alakohta

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

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

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

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 2 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Etyylialkoholin lisäämisen 
yleinen salliminen tai tässä yhteydessä pyöristämistä varten esitetty uusi menettely on siksi 
torjuttava. Voimassa oleva maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on 
osoittautunut hyväksi, ja se olisi siksi säilytettävä ensiluokkaisen tuotteen takaamiseksi. 

Tarkistus 13
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 3 alakohta

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

viljasta tislattu väkevä alkoholijuoma on 
viljojen kokojyvistä tehdystä käyneestä 
mäskistä tislaamalla valmistettu väkevä 
alkoholijuoma, jonka aistinvaraiset 
ominaisuudet ovat peräisin käytetyistä 
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raaka-aineista.
b) Viljasta tislatun väkevän 
alkoholijuoman alkoholipitoisuuden on 
oltava vähintään 35 tilavuusprosenttia.

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

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

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

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

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.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 3 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Rajaamalla määritelmä 
koskemaan pelkästään tislaamista viljojen kokojyvistä tehdystä käyneestä mäskistä halutaan 
estää vilja- tai tärkkelysjätteen käyttö. Jos alkoholipitoisuus nostettaisiin 35 prosenttiin, 
petettäisiin kuluttajien odotukset. Maku olisi aivan toinen. Voimassa oleva 
maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on osoittautunut hyväksi, ja se olisi 
siksi säilytettävä ensiluokkaisen tuotteen takaamiseksi. 

Tarkistus 14
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 4 alakohta

a) Viinistä tislattu väkevä alkoholijuoma 
on väkevä alkoholijuoma:

a) Tässä asetuksessa viinistä tislattu 
väkevä alkoholijuoma on väkevä 
alkoholijuoma:

1) joka valmistetaan yksinomaan 
tislaamalla viiniä tai tislausta varten 

1. joka valmistetaan yksinomaan 
tislaamalla viiniä tai tislausta varten 
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väkevöityä viiniä siten, että tisleen 
alkoholipitoisuus on vähemmän kuin 
86 tilavuusprosenttia, tai tislaamalla 
uudelleen viinitislettä siten, että saadun 
tisleen alkoholipitoisuus on vähemmän 
kuin 86 tilavuusprosenttia;

väkevöityä viiniä siten, että tisleen 
alkoholipitoisuus on vähemmän kuin 
86 tilavuusprosenttia, tai tislaamalla 
uudelleen viinitislettä siten, että saadun 
tisleen alkoholipitoisuus on vähemmän 
kuin 86 tilavuusprosenttia

2) jonka haihtuvien aineiden pitoisuus on 
vähintään 125 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia; ja

2) jonka haihtuvien aineiden pitoisuus on 
vähintään 125 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia; ja

3) jonka suurin metyylialkoholipitoisuus 
on 200 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia.

3) jonka suurin metyylialkoholipitoisuus
on 200 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia.

b) Viinistä tislatun väkevän 
alkoholijuoman alkoholipitoisuuden on 
oltava vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.

b) Viinistä tislatun väkevän 
alkoholijuoman alkoholipitoisuuden on 
oltava vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.

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

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

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

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 4 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Voimassa oleva 
maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on osoittautunut hyväksi, ja se olisi 
siksi säilytettävä korkealaatuisen tuotteen takaamiseksi. 

Tarkistus 15
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 5 alakohdan a alakohdan johdantokappale

a) Brandy tai Weinbrand on väkevä 
alkoholijuoma:

a) Tässä asetuksessa brandy tai 
Weinbrand on väkevä alkoholijuoma:
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(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 5 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Perinteisiin 
valmistusmenetelmiin kuuluu se, että näihin tuotteisiin lisätään aromiaineita. Tässä 
yhteydessä aromiaineiden tyyppi ja niiden valmistus on tarkoin rajattu.
Voimassa oleva maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on osoittautunut 
hyväksi, ja se olisi siksi säilytettävä korkealaatuisen tuotteen takaamiseksi. 

Tarkistus 16
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 5 alakohdan c–d alakohta

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

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

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

d) tuoksu- ja makuominaisuuksien 
pyöristämiseen saadaan käyttää vain 
uutteita, jotka

– saadaan säilyttämällä viinitislettä 
tammitynnyreissä tai tammilastujen 
kanssa
– saadaan säilyttämällä viinitislettä 
kuivattujen luumujen, vihreiden 
(raakojen), myös kuivattujen, 
saksanpähkinöiden tai kuivattujen (myös 
paahdettujen) mantelinkuorien kanssa.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 5 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Perinteisiin 
valmistusmenetelmiin kuuluu se, että näihin tuotteisiin lisätään aromiaineita. Tässä 
yhteydessä aromiaineiden tyyppi ja niiden valmistus on tarkoin rajattu.
Voimassa oleva maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on osoittautunut 
hyväksi, ja se olisi siksi säilytettävä korkealaatuisen tuotteen takaamiseksi. 
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Tarkistus 17
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 6 alakohdan a alakohdan johdantokappale

a) Rypäleiden puristusjäännöksestä tislattu 
väkevä alkoholijuoma tai marc on tislattu 
alkoholijuoma:

a) Tässä asetuksessa rypäleiden
puristusjäännöksestä tislattu väkevä 
alkoholijuoma tai marc on tislattu 
alkoholijuoma:

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 6 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Voimassa oleva 
maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on osoittautunut hyväksi, ja se olisi 
siksi säilytettävä korkealaatuisen tuotteen takaamiseksi. 

Tarkistus 18
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 6 alakohdan c–d alakohta

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

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

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.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 6 kohta.)

Perustelu

Ks. 6 kohdan a alakohdan perustelut.
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Tarkistus 19
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 7 alakohta

a) Hedelmien puristusjäännöksestä tislattu 
väkevä alkoholijuoma on väkevä 
alkoholijuoma:

a) Tässä asetuksessa hedelmien
puristusjäännöksestä tislattu väkevä 
alkoholijuoma on väkevä alkoholijuoma:

1) joka valmistetaan, yksinomaan 
hedelmien, ei kuitenkaan rypäleiden, 
puristusjäännöksestä fermentoimalla ja 
tislaamalla niin, että alkoholipitoisuus on 
vähemmän kuin 86 tilavuusprosenttia;

1) joka valmistetaan, yksinomaan 
hedelmien, ei kuitenkaan rypäleiden, 
puristusjäännöksestä fermentoimalla ja 
tislaamalla niin, että alkoholipitoisuus on 
vähemmän kuin 86 tilavuusprosenttia;

2) jonka haihtuvien aineiden määrä on 
vähintään 200 grammaa hehtolitrassa 100 
tilavuusprosentin alkoholia;

2) jonka haihtuvien aineiden määrä on 
vähintään 200 grammaa hehtolitrassa 100 
tilavuusprosentin alkoholia;

3) jonka metyylialkoholipitoisuus on 
enintään 1 500 grammaa hehtolitrassa 100 
tilavuusprosentin alkoholia;

3. jonka metyylialkoholipitoisuus on 
enintään 1 500 grammaa hehtolitrassa 100 
tilavuusprosentin alkoholia;

4) jonka syaanivetyhapon pitoisuus, jos 
valmistukseen käytetään kivellisiä 
hedelmiä, on enintään 10 grammaa
hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin 
alkoholia;

4. jonka syaanivetyhapon pitoisuus, jos 
valmistukseen käytetään kivellisiä 
hedelmiä, on enintään 7 grammaa
hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin 
alkoholia;

5) jonka uudelleentislaus samaan 
alkoholipitoisuuteen on sallittua.

5. jonka uudelleentislaus samaan 
alkoholipitoisuuteen on sallittua.

b) Hedelmien puristusjäännöksestä tislatun 
väkevän alkoholijuoman 
alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 
37,5 tilavuusprosenttia.

b) Hedelmien puristusjäännöksestä tislatun 
väkevän alkoholijuoman 
alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 
37,5 tilavuusprosenttia.

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

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

d) Hedelmien puristusjäännöksestä 
tislatun väkevän alkoholijuoman 
valmistuksessa saa käyttää vain 
direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 
2 kohdan b alakohdan i alakohdassa 
määriteltyjä luontaisia aromiaineita ja 
mainitun kohdan c alakohdassa 
määriteltyjä aromivalmisteita.
e) Hedelmien puristusjäännöksestä tislattua 
väkevää alkoholijuomaa on myytävä 
myyntinimityksellä, jossa hedelmän nimeä 
seuraa ilmaisu ”puristusjäännöksestä 

e) Hedelmien puristusjäännöksestä tislattua 
väkevää alkoholijuomaa on myytävä 
myyntinimityksellä, jossa hedelmän nimeä 
seuraa ilmaisu ”puristusjäännöksestä 
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tislattu väkevä alkoholijuoma”. Jos on 
käytetty usean eri hedelmän 
puristusjäännöstä, myyntinimityksenä on 
oltava ”hedelmien puristusjäännöksestä 
tislattu väkevä alkoholijuoma”.

tislattu väkevä alkoholijuoma”. Jos on 
käytetty usean eri hedelmän 
puristusjäännöstä, myyntinimityksenä on 
oltava ”hedelmien puristusjäännöksestä 
tislattu väkevä alkoholijuoma”.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 7 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Voimassa oleva 
maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on osoittautunut hyväksi, ja se olisi 
siksi säilytettävä korkealaatuisen tuotteen takaamiseksi. 

Tarkistus 20
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 8 alakohta

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

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

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

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

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

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

d) Rusinasta tislatun väkevän 
alkoholijuoman tai raisin brandyn 
valmistuksessa saa käyttää vain 
direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 
2 kohdan b alakohdan i alakohdassa 
määriteltyjä luontaisia aromiaineita ja 
mainitun kohdan c alakohdassa 
määriteltyjä aromivalmisteita.
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(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 8 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Voimassa oleva 
maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on osoittautunut hyväksi, ja se olisi 
siksi säilytettävä korkealaatuisen tuotteen takaamiseksi. 

Tarkistus 21
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 9 alakohdan a alakohta

a) Hedelmäviina on väkevä alkoholijuoma: a) Tässä asetuksessa hedelmäviina on 
väkevä alkoholijuoma:

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

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

2) joka tislataan alle 
86 tilavuusprosenttiseksi siten, että 
tisleessä on tislatuista hedelmistä peräisin 
oleva aromi ja maku;

2) joka tislataan alle 
86 tilavuusprosenttiseksi siten, että 
tisleessä on tislatuista hedelmistä peräisin 
oleva aromi ja maku;

3) jonka haihtuvien aineiden pitoisuus on 
vähintään 200 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia; ja

3) jonka haihtuvien aineiden pitoisuus on 
vähintään 200 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia; ja

4) joissa syaanivetyhapon pitoisuus, jos 
alkoholin valmistukseen käytetään 
kivellisiä hedelmiä, on enintään 
10 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia.

4) joissa syaanivetyhapon pitoisuus, jos 
alkoholin valmistukseen käytetään 
kivellisiä hedelmiä, on enintään 
7 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 9 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Hedelmämäskin 
aromatisointi tai sokerointi on nimenomaisesti kiellettävä. Voimassa oleva 
maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on osoittautunut hyväksi, ja se olisi 
siksi säilytettävä korkealaatuisen tuotteen takaamiseksi. Aprikoosien ja persikoiden 
lisääminen perustuu käytännön kokemukseen.
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Tarkistus 22
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 9 alakohdan b alakohta

b) Hedelmäviinan metyylialkoholin 
enimmäispitoisuus on 1 000 grammaa 
hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin 
alkoholia.

b) Hedelmäviinan metyylialkoholin 
enimmäispitoisuus on 1 000 grammaa 
hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin 
alkoholia

Metyylialkoholin enimmäispitoisuus on 
kuitenkin:

Metyylialkoholin enimmäispitoisuus on
seuraavien hedelmäviinojen tapauksessa
kuitenkin:

i) 1 200 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia silloin kun 
se saadaan seuraavista hedelmistä:

i) 1 200 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia silloin kun 
se saadaan seuraavista hedelmistä:

– luumu (Prunus domestica L.) – luumu (Prunus domestica L.)
– mirabelle-luumu (Prunus domestica L. 
var syriaca)

– mirabelle-luumu (Prunus domestica L. 
var syriaca)

– väskynä (Prunus domestica L.) – väskynä (Prunus domestica L.)

– omena (Malus domestica Borkh.) – omena (Malus domestica Borkh.)
– päärynä (Pyrus communis L.), lukuun 
ottamatta Williams-päärynöitä (Pyrus 
communis Williams)

– päärynä (Pyrus communis L.), lukuun 
ottamatta Williams-päärynöitä (Pyrus 
communis Williams)

– vadelma (Rubus idaeus L.) – vadelma (Rubus idaeus L.)
– karhunvatukka (Rubus fruticosus L.) – karhunvatukka (Rubus fruticosus L.)

– persikka (Prunus persica L)
– aprikoosi (Prunus armeniaca L)

ii) 1 350 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia silloin kun 
se saadaan seuraavista hedelmistä:

ii) 1 350 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia silloin kun 
se saadaan seuraavista hedelmistä tai 
marjoista:

– Williams-lajikkeen päärynä (Pyrus 
communis Williams)

– Williams-lajikkeen päärynä (Pyrus 
communis Williams)

– puna- ja mustaherukka (Ribes-lajit) – puna- ja mustaherukka (Ribes-lajit)
– pihlajanmarja (Sorbus aucuparia) – pihlajanmarja (Sorbus aucuparia)

– seljanmarja (Sambucus nigra L.). – seljanmarja (Sambucus nigra L.)
– kvitteni (Cydonia oblonga).

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 10 kohta.)

Perustelu

Ks. 9 kohdan a alakohdan perustelut.
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Tarkistus 23
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 9 alakohdan d alakohta

d) Hedelmäviina ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Hedelmäviina ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia tai 
muuta tislettä.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 9 kohta.)

Perustelu

Ks. 9 kohdan a alakohdan perustelut.

Tarkistus 24
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 9 alakohdan e alakohta

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

Poistetaan.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 9 kohta.)

Perustelu

Ks. 9 kohdan a alakohdan perustelut.

Tarkistus 25
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 10 alakohta

a) Omena- tai päärynäsiideristä tislattu 
väkevä alkoholijuoma tai siideribrandy on 
väkevä alkoholijuoma:

a) Tässä asetuksessa omena- tai 
päärynäsiideristä tislattu väkevä 
alkoholijuoma tai siideribrandy on väkevä 
alkoholijuoma:

1) joka valmistetaan yksinomaan 
tislaamalla omena- tai päärynäsiideriä alle 
86 tilavuusprosenttiseksi siten, että 
tisleessä on tislatuista hedelmistä peräisin 
oleva aromi ja maku;

1) joka valmistetaan yksinomaan 
tislaamalla omena- tai päärynäsiideriä alle 
86 tilavuusprosenttiseksi siten, että 
tisleessä on tislatuista hedelmistä peräisin 
oleva aromi ja maku;
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2) jonka haihtuvien aineiden pitoisuus on 
vähintään 200 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia; ja

2) jonka haihtuvien aineiden pitoisuus on 
vähintään 200 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia; ja

3) jonka suurin metyylialkoholipitoisuus 
on 1 000 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia;

3) jonka suurin metyylialkoholipitoisuus 
on 1 000 grammaa hehtolitrassa 
100 tilavuusprosentin alkoholia;

b) Omena- tai päärynäsiideristä tislatun 
väkevän alkoholijuoman tai siideribrandyn 
alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 
37,5 tilavuusprosenttia.

b) Omena- tai päärynäsiideristä tislatun 
väkevän alkoholijuoman tai siideribrandyn 
alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 
37,5 tilavuusprosenttia.

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

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

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

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 10 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Voimassa oleva 
maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on osoittautunut hyväksi, ja se olisi 
siksi säilytettävä korkealaatuisen tuotteen takaamiseksi. 

Tarkistus 26
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 11 alakohta

a) Hefebrand on väkevä alkoholijuoma, 
joka valmistetaan viinin valmistuksessa tai 
hedelmien fermentoinnissa syntyvästä 
pohjasakasta.

a) Tässä asetuksessa hefebrand on väkevä 
alkoholijuoma, joka valmistetaan 
yksinomaan viinin valmistuksessa tai 
hedelmien fermentoinnissa syntyvästä 
pohjasakasta.

b) Hefebrandin alkoholipitoisuuden on 
oltava vähintään 38 tilavuusprosenttia.

b) Hefebrandin alkoholipitoisuuden on 
oltava vähintään 38 tilavuusprosenttia.

c) Hefebrand ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Hefebrand ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia tai 
muuta tislettä.
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d) Hefebrandin valmistuksessa saa 
käyttää vain direktiivin 88/388/ETY 
1 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
i alakohdassa määriteltyjä luontaisia 
aromiaineita ja mainitun kohdan 
c alakohdassa määriteltyjä 
aromivalmisteita.
e) Myyntinimitystä, jolla Hefebrandia saa 
myydä, voidaan täydentää käytetyn 
perusaineksen nimellä.

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

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 11 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Voimassa oleva 
maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on osoittautunut hyväksi, ja se olisi 
siksi säilytettävä korkealaatuisen tuotteen takaamiseksi. 

Tarkistus 27
1 artiklan 2 a kohdan (uusi) 12 alakohta

a) Bierbrand tai eau de vie de bière on 
väkevä alkoholijuoma, joka saadaan 
yksinomaan tislaamalla suoraan tuoreesta 
oluesta, jonka alkoholipitoisuus on alle 
86 tilavuusprosenttia, siten, että saadun 
tisleen aistinvaraiset ominaispiirteet 
vastaavat oluesta peräisin olevia 
ominaisuuksia.

a) Tässä asetuksessa Bierbrand tai eau de 
vie de bière on väkevä alkoholijuoma, joka 
saadaan yksinomaan tislaamalla suoraan 
tuoreesta oluesta, jonka alkoholipitoisuus 
on alle 86 tilavuusprosenttia, siten, että 
saadun tisleen aistinvaraiset ominaispiirteet 
vastaavat oluesta peräisin olevia 
ominaisuuksia

b) Bierbrandin tai eau de vie de bièren 
alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 
38 tilavuusprosenttia.

b) Bierbrandin tai eau de vie de bièren 
alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 
38 tilavuusprosenttia.

c) Bierbrand ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia.

c) Bierbrand tai eau de vie de bière ei saa 
sisältää lisättyä maatalousperäistä 
etyylialkoholia tai muuta tislettä.

d) Bierbrandin ja eau de vie de bièren 
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.



PR\634038FI.doc 23/55 PE 374.473v02-00

FI

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka A, 12 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Voimassa oleva 
maatalousperäisten tisleiden lisäämistä koskeva kielto on osoittautunut hyväksi, ja se olisi 
siksi säilytettävä korkealaatuisen tuotteen takaamiseksi. 

Tarkistus 28
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 12 a alakohta (uusi)

45. Topinambur 12 a. Topinambur
a) Topinambur on väkevä alkoholijuoma, 
joka valmistetaan yksinomaan maa-
artisokasta (Helianthus tuberosus L.) 
käyttämällä.

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

b) Topinamburin alkoholipitoisuuden on 
oltava vähintään 38 tilavuusprosenttia.

b) Topinamburin alkoholipitoisuuden on 
oltava vähintään 38 tilavuusprosenttia.

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

c) Topinambur ei saa sisältää lisättyä 
maatalousperäistä etyylialkoholia tai 
muuta tislettä.

Perustelu

Topinambur on luokiteltu väärin. Se kuuluu väkevien alkoholijuomien ryhmään 1 artiklan 
2 a kohdan–12 a alakohtaan. 

Tarkistus 29
1 artiklan 2 b kohta (uusi)

1. Rajoittamatta 1 artiklan 2 b kohdan 
13–45 b (uusi) alakohdan säännöksiä 
’tislatun väkevän alkoholijuoman’ on 
täytettävä seuraavat edellytykset:
a) se voidaan valmistaa jostakin EY:n 
perustamissopimuksen liitteen I 
mukaisesta maataloustuotteesta,
b) siihen voidaan lisätä maatalousperäistä 
etyylialkoholia tai (maatalousperäistä) 



PE 374.473v02-00 24/55 PR\634038FI.doc

FI

tislettä,
c) se voi sisältää direktiivin 88/388/ETY 
1 artiklan 2 kohdan b kohdan i ja 
ii alakohdan sekä 1 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan mukaisia luontaisia tai 
luontaisen kaltaisia aromiaineita ja 
aromiuutteita,
d) se voidaan makeuttaa tuotteen 
erityispiirteitä vastaavasti tämän 
asetuksen liitteen I teknisten 
määritelmien ja vaatimusten mukaisesti.

Perustelu

Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, 
ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin.

Tarkistus 30
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 13 alakohta "Maseroimalla ja tislaamalla valmistettu viina (jota 

edeltää hedelmän nimi)", a alakohta, 2 alakohta

2) joka valmistetaan seuraavista 
hedelmistä:

2) joka valmistetaan seuraavista 
hedelmistä:

– karhunvatukka (Rubus fruticosus L.) – karhunvatukka (Rubus fruticosus L.)

– mansikka (Fragaria L.) – mansikka (Fragaria L.)
– mustikka (Vaccinium myrtillus L.) – mustikka (Vaccinium myrtillus L.)

– vadelma (Rubus idaeus L.) – vadelma (Rubus idaeus L.)
– punaherukka (Ribes vulgare Lam.) – punaherukka (Ribes vulgare Lam.)

– oratuomenmarja (Prunus spinosa L.) – oratuomenmarja (Prunus spinosa L.)
– pihlajanmarja (Sorbus domestica L.) – pihlajanmarja (Sorbus domestica L.)

– tuomipihlajanmarja (Sorbus domestica 
L.)

– tuomipihlajanmarja (Sorbus domestica 
L.)

– orjanlaakerinmarja (Ilex cassine L.) – orjanlaakerinmarja (Ilex cassine L.)
– pihlajanmarja (Sorbus turminalis L.) – pihlajanmarja (Sorbus turminalis L.)

– tanskanpihlajanmarja (Sorbus 
turminalis L.)
– pihlajanmarja (Sorbus domestica L.)

– seljanmarja (Sambucus nigra L.) – seljanmarja (Sambucus nigra L.)
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– koiranruusunmarja (Rosa canina L.) – koiranruusunmarja (Rosa canina L.)
– mustaherukka (Ribes nigrum L.) – mustaherukka (Ribes nigrum L.)

– banaani (Musa paradisiaca) – banaani (Musa paradisiaca)
– passionhedelmä (Passiflora edulis) – passionhedelmä (Passiflora edulis)

– otaheiteomena (Spondias dulcis) – otaheiteomena (Spondias dulcis)
– mombinluumu (Spondias mombin). – mombinluumu (Spondias mombin)

– aprikoosi (Prunus armeniaca)
– persikka (Prunus persica L).

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 13 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Voimassa oleva 
aromatisointikielto on osoittautunut hyväksi, ja se olisi siksi säilytettävä korkealaatuisen 
tuotteen takaamiseksi. Aprikoosien ja persikoiden lisääminen perustuu käytännön 
kokemukseen.

Tarkistus 31
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 13 alakohdan c alakohta

c) Maseroimalla ja tislaamalla 
valmistetun viinan (jota edeltää hedelmän 
nimi) maustamista voidaan täydentää 
muillakin kuin valmistuksessa käytetyistä 
hedelmistä peräisin olevilla aromiaineilla 
ja/tai aromivalmisteilla. Maseroimalla ja 
tislaamalla valmistetun viinan (jota 
edeltää hedelmän nimi) valmistuksessa 
saa käyttää vain direktiivin 88/388/ETY 
1 artiklan 2 kohdan b alakohdan i 
alakohdassa määriteltyjä luontaisia 
aromiaineita ja mainitun kohdan 
c alakohdassa määriteltyjä 
aromivalmisteita. Juoman ominaisen 
maun ja värin on kuitenkin oltava 
peräisin yksinomaan käytetystä 
hedelmästä.

c) Maseroimalla ja tislaamalla 
valmistetussa viinassa (hedelmän nimen 
yhteydessä) ei saa käyttää aromiaineita.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 13 kohta.)

Perustelu

Ks. 13 kohdan a alakohdan 2 alakohdan perustelut.
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Tarkistus 32
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 14 alakohta

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

a) Geist (hedelmän nimen yhteydessä) on 
väkevä alkoholijuoma, joka valmistetaan 
käymättömistä hedelmistä, marjoista ja/tai 
vihenneksista, pähkinöistä tai muista 
kasviperäisistä aineista kuten mausteista 
tai ruusun terälehdistä, maseroimalla ne 
maatalousperäisessä etyylialkoholissa ja 
tislaamalla ne sen jälkeen alle 
86 tilavuusprosentin vahvuuteen.

b) Geistin (hedelmän nimen yhteydessä) 
alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 
37,5 tilavuusprosenttia.

b) Geistin (hedelmän nimen yhteydessä) 
alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 
37,5 tilavuusprosenttia.

c) Geistin (hedelmän nimen yhteydessä) 
maustamista voidaan täydentää muillakin 
kuin valmistuksessa käytetyistä 
hedelmistä peräisin olevilla aromiaineilla 
ja/tai aromivalmisteilla. Geistin 
(hedelmän nimen yhteydessä) 
valmistuksessa saa käyttää vain 
direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 
2 kohdan b alakohdan i alakohdassa 
määriteltyjä luontaisia aromiaineita ja 
mainitun kohdan c alakohdassa 
määriteltyjä aromivalmisteita. Juoman 
ominaisen maun ja värin on kuitenkin 
oltava peräisin yksinomaan käytetystä 
hedelmästä.

c) Geistissa (hedelmän nimen yhteydessä) 
ei saa käyttää aromiaineita.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 14 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Voimassa oleva 
aromatisointikielto on osoittautunut hyväksi, ja se olisi siksi säilytettävä korkealaatuisen 
tuotteen takaamiseksi. Hedelmäviinan valmistukseen käytettyjä hedelmiä käytetään 
perinteisesti myös Geistin valmistukseen.
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Tarkistus 33
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 16 alakohdan c alakohta

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

d) Gentianviina ei saa sisältää 
aromiaineita.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 16 kohta.)

Perustelu

Suojaamalla perinteiset menetelmät varmistetaan tuotteiden laatu. Voimassa oleva 
aromatisointikielto on osoittautunut hyväksi, ja se olisi siksi säilytettävä korkealaatuisen 
tuotteen takaamiseksi. 

Tarkistus 34
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 17 alakohta

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

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

b) Katajanmarjoilla maustetun väkevän 
alkoholijuoman alkoholipitoisuuden on 
oltava vähintään 15 tilavuusprosenttia.

b) Katajanmarjoilla maustetun väkevän 
alkoholijuoman alkoholipitoisuuden on 
oltava vähintään 30 tilavuusprosenttia.

c) Muita direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 
2 kohdan b alakohdan i alakohdassa 
määriteltyjä luontaisia aromiaineita ja/tai 
mainitun alakohdan ii alakohdassa 
määriteltyjä luontaisenkaltaisia 
aromiaineita ja/tai mainitun direktiivin 
1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
määriteltyjä aromivalmisteita ja/tai aromia 
antavia kasveja tai aromia antavien kasvien 
osia voidaan käyttää lisäksi, mutta katajan 
aistinvaraisesti havaittavien 
ominaisuuksien on erotuttava selvästi, 

c) Muita direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 
2 kohdan b alakohdan i alakohdassa 
määriteltyjä luontaisia aromiaineita ja/tai 
mainitun alakohdan ii alakohdassa 
määriteltyjä luontaisenkaltaisia 
aromiaineita ja/tai mainitun direktiivin 
1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
määriteltyjä aromivalmisteita ja/tai aromia 
antavia kasveja tai aromia antavien kasvien 
osia voidaan käyttää lisäksi, mutta katajan 
aistinvaraisesti havaittavien 
ominaisuuksien on erotuttava selvästi, 
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vaikka ne toisinaan olisivat heikkojakin. vaikka ne toisinaan olisivat heikkojakin.
d) Katajanmarjoilla maustettua väkevää 
alkoholijuomaa voidaan myydä 
myyntinimityksillä Wacholder, ginebra tai 
genebra.

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

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 17 kohta.)

Perustelu

Genever on tähän asti ollut myyntinimitys, ja sen olisi säilytettävä tämä asema myös uudessa 
lainsäädännössä.

Tarkistus 35
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 22 alakohdan c alakohta

c) Muita aromiaineita voidaan käyttää 
näiden lisäksi, mutta aromin on näissä 
juomissa oltava pääosin peräisin tisleestä, 
joka on valmistettu kuminan ja/tai tillin 
(Anethum graveolens L.) siemenistä;
eteeristen öljyjen käyttö on kiellettyä.

c) Muita aromiaineita voidaan käyttää 
näiden lisäksi, mutta aromin on näissä 
juomissa oltava pääosin peräisin tisleestä, 
joka on valmistettu kuminan (Carum carvi 
L.) ja/tai tillin (Anethum graveolens L.) 
siemenistä; eteeristen öljyjen käyttö on 
kiellettyä.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 22 kohta.)

Perustelu

Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, 
ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin.

Tarkistus 36
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 23 alakohdan a alakohdan johdantokappale

a) Aniksella maustettu väkevä 
alkoholijuoma on väkevä alkoholijuoma, 
joka on valmistettu maustamalla 
maatalousperäistä etyylialkoholia 
tähtianiksesta (Illicium verum), aniksesta 
(Pimpinella anisum) tai saksankuminasta 
(Foeniculum vulgare) valmistetuilla 
luontaisilla uutteilla taikka jonkin muun 
kasvin sellaisella luontaisella uutteella, 
jonka pääaromiaine on jokin edellä 
mainituista. Valmistuksessa on käytettävä 

a) Tässä asetuksessa aniksella maustettu 
väkevä alkoholijuoma on väkevä 
alkoholijuoma, joka on valmistettu 
maustamalla maatalousperäistä 
etyylialkoholia tähtianiksesta (Illicium 
verum), aniksesta (Pimpinella anisum) tai 
saksankuminasta (Foeniculum vulgare) 
valmistetuilla luontaisilla uutteilla taikka 
jonkin muun kasvin sellaisella luontaisella 
uutteella, jonka pääaromiaine on jokin 
edellä mainituista. Valmistuksessa on 
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jotain seuraavista menetelmistä tai niiden 
yhdistelmää:

käytettävä jotain seuraavista menetelmistä 
tai niiden yhdistelmää:

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 23 kohta.)

Perustelu

Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, 
ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin.

Tarkistus 37
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 23 alakohdan c alakohta

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

Poistetaan.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 23 kohta.)

Perustelu

Ks. 23 kohdan a alakohdan perustelut.

Tarkistus 38
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 24 alakohdan c alakohta

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

Poistetaan.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 24 kohta.)

Perustelu

Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, 
ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin.



PE 374.473v02-00 30/55 PR\634038FI.doc

FI

Tarkistus 39
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 27 alakohdan c alakohta

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

Poistetaan.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 27 kohta.)

Perustelu

Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, 
ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin.

Tarkistus 40
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 29 alakohta "Votka", d alakohta ja d a alakohta (uusi)

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. 
Merkintä tapahtuu direktiivin 
2000/13/mukaisesti. Kirjainten koko on 
vähintään kaksi kolmannesta
myyntinimityksessä käytettyjen merkkien 
koosta.

d a) Jos väkevä alkoholijuoma votka on 
valmistettu etyylialkoholista, joka on 
tuotettu kahdesta tai useammasta 
maatalousperäisestä raaka-aineesta, sen 
nimitys on "yhdistetty votka" sanotun 
rajoittamatta 1 artiklan 2 a kohdan 
5 alakohdan sääntelyä.
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(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 29 kohta.)

Perustelu

Viljasta, perunoista ja sokerijuurikkaista saatavasta 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. Monet erityiset votkalaadut on valmistettu eri 
maataloustuotteista peräisin olevasta etyylialkoholista. Yhdistämisestä on ilmoitettava 
selkeästi, jotta tuote voidaan erottaa ns. perinteisesti valmistetusta votkasta.

Tarkistus 41
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 31 alakohta "Likööri", c alakohta, 1 alakohta, taulukko, uudet 

kohdat

– ananas,
– karhunvatukka,
– banaani,

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 31 kohta.)

Tarkistus 42
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 31 alakohdan d alakohta

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

d) Seuraavia yhdistettyjä ilmaisuja on 
käytettävä yhteisössä tuotettujen liköörien 
esittelyssä, jos maatalousperäistä 
etyylialkoholia käytetään perinteisten 
valmistusmenetelmien vuoksi:

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 31 kohta.)

Perustelu

Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, 
ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin.
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Tarkistus 43
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 32 alakohdan c alakohta ja c a alakohta (uusi)

c) Tähän tuotteeseen sovelletaan 
31 kohdassa vahvistettuja sääntöjä, jotka 
koskevat likööreissä käytettäviä luontaisia 
ja luontaisenkaltaisia aromiaineita.

c) Tähän tuotteeseen sovelletaan 1 artiklan 
2 b kohdan 31 alakohdassa vahvistettuja 
sääntöjä, jotka koskevat likööreissä 
käytettäviä luontaisia ja luontaisenkaltaisia 
aromiaineita.

c a) Myyntinimitystä voidaan laajentaa 
nimityksellä "likööri".

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 32 kohta.)

Perustelu

Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, 
ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin.

Tarkistus 44
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 33 alakohdan c alakohta ja c a alakohta (uusi)

c) Crème de cassisiin sovelletaan 
31 kohdassa vahvistettuja sääntöjä, jotka 
koskevat likööreissä käytettäviä luontaisia 
ja luontaisenkaltaisia aromiaineita.

c) Crème de cassisiin sovelletaan 
1 artiklan 2 b kohdan 31 alakohdassa
vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat 
likööreissä käytettäviä luontaisia ja 
luontaisenkaltaisia aromiaineita.

c a) Myyntinimitystä voidaan laajentaa 
nimityksellä "likööri".

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 33 kohta.)

Perustelu

Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, 
ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin.

Tarkistus 45
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 34 alakohdan c alakohta ja c a alakohta (uusi)

c) Guignolet’hen sovelletaan 31 kohdassa
vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat 
likööreissä käytettäviä luontaisia ja 
luontaisenkaltaisia aromiaineita.

c) Guignolet’hen sovelletaan 1 artiklan 
2 b kohdan 31 alakohdassa vahvistettuja 
sääntöjä, jotka koskevat likööreissä 
käytettäviä luontaisia ja luontaisenkaltaisia 
aromiaineita.
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c a) Myyntinimitystä voidaan laajentaa 
nimityksellä "likööri".

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 34 kohta.)

Perustelu

Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, 
ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin.

Tarkistus 46
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 35 alakohdan c alakohta ja c a alakohta (uusi)

c) Punch au rhumiin sovelletaan 
31 kohdassa vahvistettuja sääntöjä, jotka 
koskevat likööreissä käytettäviä luontaisia 
ja luontaisenkaltaisia aromiaineita.

c) Punch au rhumiin sovelletaan 1 artiklan 
2 b kohdan 31 alakohdassa vahvistettuja 
sääntöjä, jotka koskevat likööreissä 
käytettäviä luontaisia ja luontaisenkaltaisia 
aromiaineita.

c a) Myyntinimitystä voidaan laajentaa 
nimityksellä "likööri".

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 35 kohta.)

Perustelu

Liköörin lisääminen on tähän asti ollut yleinen menettely.

Tarkistus 47
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 36 alakohdan c alakohta ja c a alakohta (uusi)

c) Sloe ginin 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 a) Myyntinimitystä voidaan laajentaa 
nimityksellä "likööri".
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(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 36 kohta.)

Perustelu

Liköörin lisääminen on tähän asti ollut yleinen menettely.

Tarkistus 48
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 37 alakohdan c alakohta ja c a alakohta (uusi)

c) Sambucaan sovelletaan 31 kohdassa
vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat 
likööreissä käytettäviä luontaisia ja 
luontaisenkaltaisia aromiaineita.

c) Sambucaan sovelletaan 1 artiklan
2 b kohdan 31 alakohdassa vahvistettuja 
sääntöjä, jotka koskevat likööreissä 
käytettäviä luontaisia ja luontaisenkaltaisia 
aromiaineita.

c a) Myyntinimitystä voidaan laajentaa 
nimityksellä "likööri".

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 37 kohta.)

Perustelu

Liköörin lisääminen on tähän asti ollut yleinen menettely.

Tarkistus 49
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 38 alakohdan c alakohta ja c a alakohta (uusi)

c) Mistràan sovelletaan 31 kohdassa 
vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat 
likööreissä käytettäviä luontaisia ja 
luontaisenkaltaisia aromiaineita.

c) Mistràan valmistuksessa voidaan 
käyttää vain direktiivin 88/388/ETY 
1 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisia luontaisia ja luontaisen 
kaltaisia aromiaineita.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 38 kohta.)

Perustelu

Aromiaineiden kieltämistä tai niiden käytön vähentämistä koskevan yleisen kiellon periaatetta 
olisi sovellettava myös mistràan.
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Tarkistus 50
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 39 alakohdan c alakohta ja c a alakohta (uusi)

c) Maraschinoon tai Marrasquinoon 
sovelletaan 31 kohdassa vahvistettuja 
sääntöjä, jotka koskevat likööreissä 
käytettäviä luontaisia ja luontaisenkaltaisia 
aromiaineita.

c) Maraschinoon tai Marrasquinoon 
sovelletaan 1 artiklan 2 b kohdan 
31 alakohdassa vahvistettuja sääntöjä, 
jotka koskevat likööreissä käytettäviä 
luontaisia ja luontaisenkaltaisia 
aromiaineita.

c a) Myyntinimitystä voidaan laajentaa 
nimityksellä "likööri".

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 39 kohta.)

Perustelu

Liköörin lisääminen on tähän asti ollut yleinen menettely.

Tarkistus 51
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 40 alakohdan c alakohta ja c a alakohta (uusi)

c) Nocinoon sovelletaan 31 kohdassa
vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat 
likööreissä käytettäviä luontaisia ja 
luontaisenkaltaisia aromiaineita.

c) Nocinoon sovelletaan 1 artiklan 
2 b kohdan 31 alakohdassa vahvistettuja 
sääntöjä, jotka koskevat likööreissä 
käytettäviä luontaisia ja luontaisenkaltaisia 
aromiaineita.

c a) Myyntinimitystä voidaan laajentaa 
nimityksellä "likööri".

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 40 kohta.)

Perustelu

Liköörin lisääminen on tähän asti ollut yleinen menettely.

Tarkistus 52
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 41 alakohdan 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 

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

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 41 kohta.)

Perustelu

Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi on tarkoin määriteltävä, mitä tarkoitetaan 
korkealaatuisella munankeltuaisella. Johdonmukaisen lainsäädännön takaamiseksi viitataan 
olemassa olevaan EU:n sääntelyyn. 

Laadukkaiden tuotteiden takaamiseksi ja perinteisen valmistustavan mukaisesti kuivattujen 
munatuotteiden käyttö on kiellettävä.

Tarkistus 53
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 42 alakohdan c alakohta

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

Poistetaan.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 42 kohta.)

Perustelu

Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, 
ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin. 

Tarkistus 54
1 artiklan 2 b kohdan 43 alakohdan d alakohta

d) Viinin tai viinituotteiden pitoisuus ei saa 
olla yli 50 prosenttia.

d) Viinin tai viinituotteiden pitoisuus ei saa 
olla yli 50 prosenttia valmiista tuotteesta.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 43 kohta.)

Perustelu

Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, 
ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin.
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Tarkistus 55
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 44 alakohdan c alakohta

c) Berenburgin tai Beerenburgin 
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.

(Ks. tarkistus 8, liite II, luokka B, 44 kohta.)

Perustelu

Yksittäisten alkoholijuomien määritelmistä on edelleen päätettävä yhteispäätösmenettelyssä, 
ja ne kuuluvat siten säädöstekstiin.

Tarkistus 56
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 45 a alakohta (uusi)

a) Rum-Verschnitt on väkevä 
alkoholijuoma,
1. jota valmistetaan Saksassa,
2. jota saadaan sekoittamalla rommiin 
alkoholia.
b) Rum-Verschnitt voidaan valmistaa 
jostakin EY:n perustamissopimuksen 
liitteen I mukaisesta maataloustuotteesta.
c) Rommiperäisen alkoholin osuuden on 
oltava vähintään 5 prosenttia valmiista 
tuotteesta.
d) Rum-Verschnitt voi sisältää direktiivin 
88/388/ETY mukaisia aromiaineita ja 
aromivalmisteita.
e) Rum-Verschnitt-tuotteen merkinnöissä 
ja esittelyssä ilmaisu «Verschnitt» on 
ilmoitettava pakkauksessa (pullon tai 
kääreen päällä) samantyyppisin, -kokoisin 
ja -värisin kirjaimin kuin ilmaisu "Rum". 
Ilmaisujen on oltava samalla rivillä ja 
pulloissa ilmaisujen on oltava 
merkinnöissä etupuolella.
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f) Jos tätä tuotetta myydään Saksan 
markkinoiden ulkopuolella, 
alkoholikoostumus on ilmoitettava 
merkinnöissä.

(Ks. tarkistus 8.)

Perustelu

Rum-Verschnitt on edelleen säilytettävä itsenäisenä myyntinimityksenä. Voimassa olevassa 
asetuksessa Rum-Verschnitt tunnustetaan myyntinimitykseksi. Myyntinimityksen aseman 
poistamisella rikottaisiin perusteettomasti asetusta (EY) N:o 1576/89.

Tarkistus 57
1 artiklan 2 b kohdan (uusi) 45 b alakohta (uusi)

a) Slivovice on väkevä alkoholijuoma,
1. jota valmistetaan Tšeskin tasavallassa,
2. jota saadaan lisäämällä 
luumutisleeseen ennen viimeistä tislausta 
enintään 30 tilavuusprosenttia 
maatalousperäistä etyylialkoholia.
b) Tätä tuotetta on kuvattava ilmaisulla 
”väkevä alkoholijuoma”, ja sen etupuolen 
etiketissä voidaan myös käyttää nimitystä 
Slivovice samassa visuaalisessa kentässä. 
c) Slivovice voi sisältää direktiivin 
88/388/ETY mukaisia aromiaineita ja 
aromivalmisteita.
d) Jos kyseistä tšekkiläistä Slivoviceä 
pidetään kaupan yhteisössä, sen 
alkoholikoostumus on ilmoitettava 
pakkausmerkinnöissä.

(Ks. tarkistus 8.)

Perustelu

Slivovice on edelleen säilytettävä itsenäisenä myyntinimityksenä. Voimassa olevassa 
asetuksessa slivovice tunnustetaan myyntinimitykseksi. Myyntinimityksen aseman 
poistamisella rikottaisiin perusteettomasti asetusta (EY) N:o 1576/89.
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Tarkistus 58
2 artiklan 1 kohta

Väkevien alkoholijuomien ja kaikkien 
niiden ainesosien valmistuksessa 
käytettävän etyylialkoholin on oltava 
maatalousperäistä.

Väkevien alkoholijuomien ja kaikkien 
niiden ainesosien valmistuksessa 
käytettävän etyylialkoholin on oltava 
maatalousperäistä EY:n 
perustamissopimuksen liitteessä I 
tarkoitetulla tavalla.

Perustelu

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

Tarkistus 59
2 artiklan 2 kohta

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 60
2 artiklan 3 kohta

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

Etyylialkoholin on oltava peräisin EY:n 
perustamissopimuksen liitteen I 
mukaisella tavalla maatalousperäistä, 
jollei tämän asetuksen 1 artiklan 2 a ja 
2 b kohdassa mainituille tuotteille 
vahvistetuista rajoituksista muuta johdu.

Perustelu

Maatalousperäistä etyylialkoholia koskeva rajoitus ei yksin riitä. Kielto on tarpeen, jotta 
tällaiset käytännöt voidaan estää ennalta. 
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Tarkistus 61
2 artiklan 3 a kohta (uusi)

Alkoholijuomat eivät saa sisältää 
synteettistä etyylialkoholia.

Perustelu

Maatalousperäistä etyylialkoholia koskeva rajoitus ei yksin riitä. Kielto on tarpeen, jotta 
tällaiset käytännöt voidaan estää ennalta. 

Tarkistus 62
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.

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.

Tarkistus 63
4 artikla

Väkevien alkoholijuomien luokkia 
koskevat yleiset säännöt

Poistetaan.

1. Rajoittamatta liitteessä II olevaan 
luokkaan A kuuluville tuotteille 
vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’tislatun väkevän 
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alkoholijuoman’ on täytettävä seuraavat 
edellytykset:
a) sen on oltava valmistettu 
alkoholikäymisellä ja tislaamalla 
yksinomaan liitteen II määritelmien 
mukaisista raaka-aineista;
b) se ei saa sisältää maatalousperäistä 
etyylialkoholia eikä (maatalousperäistä) 
tislettä;
c) se ei saa sisältää muita aromiaineita 
kuin direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 
2 kohdan b alakohdan i alakohdassa 
määriteltyjä luontaisia aromiaineita ja 
mainitun kohdan c alakohdassa 
määriteltyjä aromivalmisteita;
d) sen on oltava makeutettu ainoastaan 
tuotteen loppumaun pyöristämiseksi 
tämän asetuksen liitteessä I olevien 
teknisten määritelmien ja vaatimusten 
mukaisesti ja ottaen huomioon 
jäsenvaltion erityinen lainsäädäntö.
2. Rajoittamatta liitteessä II olevaan 
luokkaan B kuuluville tuotteille 
vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’väkevä 
erityisalkoholijuoma’ voi:
a) olla valmistettu jostakin EY:n 
perustamissopimuksen liitteessä I 
luetellusta maataloustuotteesta;
b) sisältää maatalousperäistä 
etyylialkoholia tai (maatalousperäistä) 
tislettä;
c) sisältää direktiivin 88/388/ETY 
1 artiklan 2 kohdan b alakohdan i 
alakohdassa määriteltyjä luontaisia 
aromiaineita ja ii alakohdassa 
määriteltyjä luontaisenkaltaisia 
aromiaineita sekä mainitun kohdan c 
alakohdassa määriteltyjä 
aromivalmisteita;
d) olla makeutettu tuotteen 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi 
tämän asetuksen liitteessä I olevien 
teknisten määritelmien ja vaatimusten 
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mukaisesti.
3. Rajoittamatta liitteessä II olevaan 
luokkaan C kuuluville tuotteille 
vahvistettujen erityisten sääntöjen 
soveltamista ’muu väkevä alkoholijuoma’ 
voi:
a) olla valmistettu jostakin EY:n 
perustamissopimuksen liitteessä I 
luetellusta maataloustuotteesta ja/tai 
ihmisravinnoksi tarkoitetusta 
elintarvikkeesta;
b) sisältää maatalousperäistä 
etyylialkoholia tai (maatalousperäistä) 
tislettä;
c) sisältää direktiivissä 88/388/ETY 
määriteltyjä aromiaineita ja -valmisteita;
d) olla makeutettu tuotteen 
erityisominaisuuksien saavuttamiseksi 
tämän asetuksen liitteessä I olevien 
teknisten määritelmien ja vaatimusten 
mukaisesti.

Perustelu

Uudessa sisäisessä järjestelyssä, jossa liite II siirretään 1 artiklaan, myös 4 artikla on 
sisällytettävä 1 artiklaan. Näin säilytetään säädöksen selkeys.

Tarkistus 64
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 tietyn laatupolitiikan 
noudattamiseksi vahvistaa 1 artiklan 
2 a ja 2 b kohdassa esitettyjä sääntöjä 
tiukempia tai täydentäviä sääntöjä, jotka 
koskevat niiden alueella tuotettujen 
väkevien alkoholijuomien tuotantoa, 
kuvaamista, merkitsemistä, pakkaamista ja 
esittelyä ja jotka ovat yhteisön 
lainsäädännön mukaiset.

Perustelu

Jäsenvaltioiden yleistä mahdollisuutta antaa väkeviä alkoholijuomia koskevia säädöksiä on 
sisämarkkinoiden toimivuuden nimissä rajoitettava, ja se saa perustua vain laatua koskeviin 
seikkoihin.
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Tarkistus 65
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.

a) Väkevällä alkoholijuomalla, joka on 
1 artiklan 2 a ja 2 b kohtaan kuuluvalle 
tuotteelle vahvistetun eritelmän mukainen, 
on oltava asianomaiselle tuotteelle 
kyseisessä kohdassa vahvistettu 
myyntinimitys

Perustelu

Tekninen muutos, joka aiheutuu liitteen II siirtämisestä 1 artiklaan. 

Tarkistus 66
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.

b) Väkeviä alkoholijuomia, jotka eivät 
vastaa 1 artiklan 2 a ja 2 b kohdassa 
määriteltyjen tuotteiden erittelyjä, ei saa 
merkitä niissä mainituilla nimityksillä. 
Niitä on nimitettävä "väkeviksi 
alkoholijuomiksi" tai "alkoholijuomiksi".
Sanotun rajoittamatta 5 artiklan 
soveltamista, kyseistä myyntinimitystä ei 
saa täydentää eikä muuttaa eikä siihen saa 
lisätä mitään

Perustelu

Koska esitetty luokittelu hylätään, myös myyntinimityksiä koskeva sääntely on vastaavasti 
hylättävä. Vallitseva tilanne on säilytettävä.

Toiseen kohtaan tehty tarkistus palvelee täsmentämistä.

Tarkistus 67
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 

3. Jos väkevä alkoholijuoma täyttää 
useamman kuin yhden väkeville 
alkoholijuomille vahvistetun luokan 
edellytykset, sitä on myytävä yhdellä tai 
useammalla 1 artiklan 2 a ja 2 b kohdassa



PE 374.473v02-00 44/55 PR\634038FI.doc

FI

luettelossa mainitulla kyseisten väkevien 
alkoholijuomien luokkien osalta 
vahvistetulla nimellä.

olevassa luettelossa mainitulla kyseisten 
väkevien alkoholijuomien luokkien osalta 
vahvistetulla nimellä.

Perustelu

Tekninen muutos, joka aiheutuu liitteen II siirtämisestä 1 artiklaan.

Tarkistus 68
7 artiklan 4 kohta

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

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

Perustelu

Tekninen muutos, joka aiheutuu liitteen II siirtämisestä 1 artiklaan. 

Tarkistus 69
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. Edellä 1 artiklan 2 a ja 2 b kohdassa
olevat nimet voidaan sisällyttää ainesosien 
luetteloon, jos niitä käytetään direktiivin 
2000/13/EY mukaisesti.

Perustelu

Koska kaikissa muissa viittauksissa direktiiviin 2000/13/EY viitataan suoraan direktiiviin eikä 
sen täytäntöönpanemiseksi annettuihin kansallisiin säännöksiin, on johdonmukaisuuden ja 
ymmärrettävyyden nimissä järkevää käyttää myös tässä suoraa viittausta.
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Tarkistus 70
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. Edellä 1 artiklan 2 a ja 2 b kohdassa 
esitettyjä nimityksiä tai liitteeseen III 
sisältyviä maantieteellisiä merkintöjä tai 
niihin yhdistetyssä ilmauksessa tehtävää 
viittausta voidaan käyttää vain, kun
alkoholi on sataprosenttisesti peräisin 
väkevästä alkoholijuomasta, johon 
yhdistetyssä ilmauksessa viitataan.

Tällaisten yhdistettyjen ilmausten käyttö 
on kiellettyä myös silloin, kun väkevää 
alkoholijuomaa on laimennettu vedellä 
niin, että alkoholipitoisuus on tätä 
väkevää alkoholijuomaa koskevan 
määritelmän alapuolella.

Perustelu

Väkevien alkoholijuomien sekoittaminen edellyttää erityistä sääntelyä. Innovaation nimissä 
tunnettujen myyntinimitysten käytön on oltava sallittua myös sekoitusten tapauksessa. 
Kuluttajien turvallisuuden takia on kuitenkin varmistettava korkea laatutaso. Vedellä 
laimentamista koskevalla viittauksella otetaan huomioon tuorein oikeuskäytäntö.

Tarkistus 71
8 artiklan 3 kohta

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
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.

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, ja perinteisten 
valmistusmenetelmien huomioon 
ottamiseksi 1 artiklan 2 b kohdan 
3 alakohdassa olevia yhdistettyjä ilmaisuja 
voidaan käyttää yhteisössä valmistettujen 
liköörien esittelyssä kyseisessä kohdassa 
vahvistetuin edellytyksin

Perustelu

Tekninen muutos, joka aiheutuu liitteen II siirtämisestä 1 artiklaan. 
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Tarkistus 72
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 1 artiklan 2 a kohtaan kuuluvaa 
tislattua väkevää alkoholijuomaa 
sekoitetaan:

Perustelu

Tekninen muutos, joka aiheutuu liitteen II siirtämisestä 1 artiklaan. 

Tarkistus 73
9 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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

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

Perustelu

Tekninen muutos, joka aiheutuu liitteen II siirtämisestä 1 artiklaan. 

Tarkistus 74
9 artiklan 2 kohta

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

Poistetaan.

Perustelu

Tekninen muutos, joka aiheutuu liitteen II siirtämisestä 1 artiklaan. 

Tarkistus 75
9 artiklan 3 kohta

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

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

saa käyttää jotain tämän asetuksen 
1 artiklan 2 a tai 2 b kohtaan 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.

Perustelu

Tekninen muutos, joka aiheutuu liitteen II siirtämisestä 1 artiklaan.

Tarkistus 76
12 artiklan 2 kohta

2. Liitteessä II kursiivilla esitettyjä 
ilmaisuja ja liitteessä III lueteltuja 
maantieteellisiä merkintöjä ei käännetä.

2. Edellä 1 artiklan 2 a ja 2 b kohdassa
kursiivilla esitettyjä ilmaisuja ja liitteessä 
III lueteltuja maantieteellisiä merkintöjä ei 
käännetä etiketissä eikä esittelyssä.

Perustelu

Tekninen muutos, joka aiheutuu liitteen II siirtämisestä 1 artiklaan. 

Tarkistus 77
13 artiklan 3 kohta

3. Nimityksiä, joista on tullut yleisnimiä, 
ei voi rekisteröidä liitteeseen III.

3. Jos maantieteellisestä merkinnästä 
tulee yleisnimi, se menettää 
maantieteellisen merkinnän aseman ja 
poistetaan liitteestä III.

Liitteessä III luetelluista maantieteellisistä 
merkinnöistä ei voi tulla yleisnimiä.

Liitteessä III luetelluista maantieteellisistä 
merkinnöistä ei voi tulla yleisnimiä.

Nimitys, josta on tullut yleisnimi, tarkoittaa 
väkevän alkoholijuoman nimeä, joka on 
muuttunut tuotetyypin yleisnimeksi siitä 
huolimatta, että se liittyy siihen 
paikkakuntaan tai alueeseen, jossa tuotetta
alun perin tuotettiin tai pidettiin kaupan.

Nimitys, josta on tullut yleisnimi, tarkoittaa 
väkevän alkoholijuoman nimeä, joka on 
muuttunut väkevän alkoholijuoman
yleisnimeksi yhteisössä siitä huolimatta, 
että se liittyy siihen paikkakuntaan tai 
alueeseen, jossa väkevää alkoholijuomaa
alun perin tuotettiin tai pidettiin kaupan.
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Perustelu

Tekninen muutos, joka aiheutuu liitteen II siirtämisestä 1 artiklaan. Lisäksi väkevä 
alkoholijuoma on täsmällisempi käsite kuin tuote.

Tarkistus 78
14 artiklan 1 kohdan johdantokappale ja a alakohta

1. Rajoittamatta 8 artiklan soveltamista 
liitteessä III luetellut maantieteelliset 
merkinnät on suojattu:

1. Liitteessä III luetellut maantieteelliset 
merkinnät on suojattu:

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

Perustelu

Tekninen muutos, joka aiheutuu liitteen II siirtämisestä 1 artiklaan. 

Tarkistus 79
15 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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

Yhteisössä sijaitsevan maantieteellisen 
alueen osalta ilmoituksen tekee 
jäsenvaltio, jossa väkevää alkoholijuomaa 
valmistetaan.

Kolmannessa maassa sijaitsevan alueen 
osalta ilmoitus lähetetään joko suoraan 
komissiolle tai kolmannen maan 
vastaavien viranomaisten kautta. 
Ilmoituksen on sisällettävä todisteet siitä, 
että nimi on alkuperämaassa todella 
suojattu.
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Perustelu

Maantieteellisten tietojen ilmoittamismuodollisuuksista on säädettävä selkeästi 
säädöstekstissä.

Tarkistus 80
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 tai elintarvikkeen 
kuvaus, mukaan luettuina tuotteen tai 
elintarvikkeen tärkeimmät fysikaaliset, 
kemialliset ja/tai aistinvaraiset 
ominaisuudet;

Perustelu

Mikrobiologisilla ominaisuuksilla ei ole väkevän alkoholijuoman kuvauksen kannalta 
merkitystä.

Tarkistus 81
15 artiklan 3 kohta

3. Päätös maantieteellisen merkinnän 
sisällyttämisestä liitteeseen III tehdään
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen ottaen huomioon 
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyt 
vastaväitteet.

3. Komissio tekee päätöksen
maantieteellisen merkinnän 
sisällyttämisestä liitteeseen III 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen ottaen huomioon tämän artiklan 
5 kohdan mukaisesti tehdyt vastaväitteet.

Perustelu

Tekninen muutos, joka aiheutuu liitteen II siirtämisestä 1 artiklaan.

Tarkistus 82
15 artiklan 5 kohta

5. Maantieteellisen merkinnän 
rekisteröintiä koskevat riidat on annettava 
komissiolle virallisesti tiedoksi. Riidat on 
ratkaistava tämän luvun säännösten ja 
perinteisten oikeuksien perusteella 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

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

Maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnin vastustamisen määräaikaa olisi pidennettävä 
kuuteen kuukauteen rekisteröinnin julkaisemisesta. 

Tarkistus 83
15 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Jos komissio katsoo, että 
maantieteellisen merkinnän 
rekisteröinnin ehdot eivät enää täyty, 
käynnistetään 19 artiklan 2 a kohdan 
mukainen menettely.

Perustelu

On oltava olemassa mahdollisuus lopettaa perinteisten tuotteiden rekisteröinti 
asianmukaisella menettelyllä. 

Tarkistus 84
16 artikla

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

Asetuksen (ETY) N:o 1576/89 mukaisesti 
suojellut maantieteelliset rekisteröinnit 
ovat edelleen voimassa. Uutta hakemusta 
ja tarkastelua ei suoriteta. Jäsenvaltioiden 
on tutkittava, kuuluvatko tähän asti 
asetuksen (ETY) 1576/89 mukaisesti 
suojatut maantieteelliset merkinnät 
13 artiklan 3 kohdan piiriin.

Kun komissio on tutkinut tekniset 
asiakirjat, ne julkaistaan Euroopan unionin 
virallisen lehden C-sarjassa.

Jos nykyiset maantieteelliset merkinnät 
eivät vastaa tätä asetusta, väkevä 
alkoholijuoma on joko poistettava 
liitteestä III tai on noudatettava 
15 artiklan mukaista hakemusmenettelyä.

Jos teknistä asiakirjaa ei julkaista 
seitsemän vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta, maantieteellisen 
merkinnän suoja raukeaa.

Perustelu

Nykyisen asetuksen mukaisesti suojeltujen maantieteellisten merkintöjen on säilyttävä 
edelleen voimassa. Rekisteröinnin uusiminen olisi tarpeetonta byrokratiaa. 
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Ilmoitusmenettelyn uusiminen ei tuo lisäarvoa. Katso myös 15 artiklan 6 kohdan 
mahdollisuudet. 

Tarkistus 85
17 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa tämän asetuksen 
yhdenmukaisen soveltamisen ja toteuttaa 
tarvittaessa 19 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisia 
toimenpiteitä.

Tarkistus 86
18 artikla

Yhteisöstä vietävien väkevien 
alkoholijuomien on oltava tämän 
asetuksen säännösten mukaisia lukuun 
ottamatta tapauksia, joille on myönnetty 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen poikkeus 
asianmukaisesti perustellun hakemuksen 
perusteella.

Poistetaan.

Perustelu

Selkeämpää sääntelyä.

Tarkistus 87
19 artiklan 1 kohta

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

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

Perustelu

Tarkistus 88
19 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

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

ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

Tarkistus 89
19 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos tähän artiklaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
päätöksellä 2006/512/EY, 5 a ja 
7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Tarkistus 90
20 artikla

Liitteitä voidaan muuttaa 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Liitteitä voidaan muuttaa 19 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen

Tarkistus 91
21 artikla

Tämän asetuksen soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Tämän asetuksen tehokasta 
taäytäntöönpanoa varten tarvittavat 
toimenpiteet vahvistetaan 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen lukuun ottamatta luonteeltaan 
yleisiä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu 
muuttamaan sen asetuksessa 
2006/512/EY tarkoitettuja muita kuin 
keskeisiä osia.

Tarkistus 92
22 artiklan 2 a kohta (uusi)

Väkeviä alkoholijuomia, jotka eivät vastaa 
tämän asetuksen vaatimuksia mutta jotka 
on tuotettu asetuksen N:o (ETY) 1576/89 
mukaisesti, voidaan tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen pitää kaupan vielä 
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kolmen vuoden pituisen siirtymäjakson 
ajan.

Perustelu

Ongelmatapausten välttämiseksi.

Tarkistus 93
23 artikla

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

Perustelu

Tämä asetus korvaa molemmat voimassaolevat asetukset. 

Tarkistus 94
Liite I, 1 kohta, g alakohta

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

g) edellä a–f kohdassa lueteltujen 
pyöristämiseen käytettävien tuotteiden 
enimmäismäärät määritellään tämän 
asetuksen 19 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Makeutusaineiden lisäämisestä olisi ilmoitettava etiketissä, jotta kuluttajat saavat paremmin 
tietoa. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla säädetään sokerin lisäämisen rajoittamisesta. On 
vältettävä sitä, että heikko laatu pyritään tasoittamaan lisäämällä makeutta.

Tarkistus 95
Liite I, 1 kohta, g a alakohta (uusi)

g a) suoritetusta makeuttamisesta on 
tiedotettava etiketissä ilmoittamalla tuote, 
jota on käytetty makeuttamiseen. 

Perustelu

Ks. 1 kohdan g alakohtaan esitetyn tarkistuksen perustelut.
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Tarkistus 96
Liite I, 4 kohta

Väkevien alkoholijuomien valmistuksessa 
veden, mahdollisesti tislatun tai 
demineralisoidun, lisääminen on sallittua, 
jos veden laatu on neuvoston direktiivien 
80/777/ETY1 ja 80/778/ETY2 täytäntöön 
panemiseksi annettujen kansallisten 
säännösten mukainen ja jos lisätty vesi ei 
muuta tuotteen luonnetta.

Väkevien alkoholijuomien valmistuksessa 
veden, mahdollisesti tislatun tai 
demineralisoidun, lisääminen on sallittua, 
jos veden laatu on neuvoston direktiivien 
80/777/ETY1 ja 98/83/ETY2 täytäntöön 
panemiseksi annettujen kansallisten 
säännösten mukainen ja jos lisätty vesi ei 
muuta tuotteen luonnetta

___________
1 EYVL L 229, 30.8.1990, s. 1.
2 EYVL L 229, 30.8.1990, s. 11.

_____________
EYVL L 229, 30.08.80, s. 1.

Perustelu

Ks. 1 kohdan g alakohtaan esitetyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 97
Liite I, 16 a kohta (uusi)

16 a. Alkuperän osoittavat aineet:
Väkevät alkoholijuomat voivat sisältää 
jäämiä alkuperän osoittavista aineista, 
kun kyse on aineista, joita tuotteeseen 
sisältyy alun perin.

Perustelu

Jotta estetään väärennösten ja laittomien kopioiden tuottaminen, on voitava käyttää 
alkuperän osoittavia aineita. 

Tarkistus 98
Liite III, osa A, 2 kohta, taulukko, 2 rivi

Irish Whisky Poistetaan.
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Tarkistus 99
Liite III, osa A, 3 kohta

Komission ehdotus

3. Viljasta tislatut väkevät alkoholijuomat
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Luxemburg

Korn / Kornbrand Itävalta, Saksa

Parlamentin tarkistus

Viljasta tislatut väkevät alkoholijuomat
Getreidebrand, Eau-de-vie de seigle de 
marque nationale luxembourgeoise

Luxemburg

Korn / Kornbrand aus Österreich Itävalta
Korn / Kornbrand aus Deutschland Saksa

Perustelu

Korn ja Kornbrand kuuluvat viljasta tislattuihin väkeviin alkoholijuomiin, ja ne olisi 
mainittava myös tuoteluokissa. Korn täyttää perinteisesti viljasta tislatun väkevän 
alkoholijuoman tislausedellytykset, eikä sitä siten pitäisi luokitella viljaviinaksi.

Tarkistus 100
Liite III, osa A, 5 kohta, otsikko

5. Brandy 5. Brandy / Weinbrand

Tarkistus 101
Liite III, osa A, kohta 13 a (uusi)

13 a. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist

Perustelu

Schwarzwälder Himbeergeist on maantieteellinen merkintä ja se olisi lisättävä myös 
liitteeseen III. 


