
8317/08 ADD 1 or/RK/mkk 1
DG B - I ET

EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

Brüssel, 23. aprill 2008 (25.04)
(OR. en)

Institutsioonidevaheline dokument:
2007/0138 (CNS)

8317/08
ADD 1

AGRIORG 34
AGRIFIN 16
WTO 60

A-PUNKTI MÄRKUSE ADDENDUM
Saatja: Põllumajanduse erikomitee
Kuupäev: 21. aprill 2008
Saaja: Nõukogu
Eelm dok nr: 6702/1/08 REV 1 + 16768/07 ADD 1
Komisjoni 
ettepaneku nr:

11361/07 – KOM(2007) 372 lõplik

Teema: Vastuvõtmine: nõukogu määrus, mis käsitleb veinituru ühist korraldust ja millega 
muudetakse määrusi (EÜ) nr 1493/1999, (EÜ) nr 1782/2003, (EÜ) nr 1290/2005 
ja (EÜ) nr 3/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2392/86 ja 
(EÜ) nr 1493/1999

NÕUKOGU PROTOKOLLI KANTAVAD AVALDUSED

A. Komisjoni avaldused

Avaldus artiklis 13b osutatud kõrvalsaaduste destilleerimiseks antava toetuse rakendamise kohta

Artiklis 13b osutatud kõrvalsaaduste destilleerimiseks antava toetusega seotud rakenduseeskirjade 

sätestamisel võimaldab komisjon liikmesriikidele paindlikkust abi tasemete kohandamiseks 

vastavalt erinevatele veinikategooriatele, et võtta arvesse kõrvalsaaduste kogumisega seotud kulude 

erinevusi.
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Avaldus artiklis 13c osutatud alkohoolseks joogiks destilleerimise korral

tootjatele antava toetuse kohta

Komisjon teatab, et artikli 13c sätted ei välista toetuse maksmist veinitootjate kaudu määruse (EÜ) 

nr 1623/2000 artikli 41 tähenduses, isegi kui nimetatud tootjad ei ole viinamarjatootjad. Sellisel 

juhul tuleb siiski hektaritoetusena antav toetus kanda täies mahus üle viinamarjatootjatele, kes 

kasutavad neid viinamarjakasvatuspiirkondi, kust on pärit vein, mille eest võib toetust anda.

Avaldus artikli 23 lõikes 1 osutatud veinivalmistustavade lubamise kohta

Komisjon kinnitab, et artikli 104 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt kindlaks määratavad 

veinivalmistustavad ja piirangud sisaldavad nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 sätestatud veini 

magustamise suhtes kehtivaid eeskirju.

Avaldus teatavate Tokaj/Tokajske veinide kohta (artikli 23 lõige 1)

Komisjon toetub kõikidele eeskirjadele, piirangutele ja tingimustele, mis on kehtestatud Tokaji 

eszencia/Tokajská esencia, Tokaji fordítás/Tokajský fordítáš, Tokaji máslás/Tokajský mášláš, Tokaji 

aszú puttonyos/Tokajský výber putòový numbriga vahemikus 3–6, ning Tokaji szamorodni/Tokajské 

samorodné tootmise suhtes nõukogu määruses nr 1493/1999, kui ta kehtestab erieeskirjad selliste 

veinide tootmise ja veinivalmistustavade kohta.

Avaldus artiklis 24 osutatud uute veinivalmistustavade heakskiitmise kohta

Komisjon kohaldab enne uute veinivalmistustavade lubamist artiklis 24 sätestatud kriteeriume. 

Selle käigus kasutab komisjon liikmesriikide esindajatest koosneva asjaomase töörühma 

eksperditeadmisi, et valmistada ette veinituru korralduskomitee arutelusid.
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Avaldus artikli 23 lõikes 1 ning artikli 26 punktides b ja c osutatud

veinivalmistustavade lubamise kohta

Komisjon kinnitab, et vahuveinide, kvaliteetvahuveinide, aromaatsete kvaliteetvahuveinide, 

liköörveinide ja nendega seotud toodete tootmist käsitlevad konkreetsed veinivalmistustavad ja 

piirangud, mis otsustatakse artikli 104 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt (korralduskomitee 

menetlus), hõlmavad nimetatud toodete rikastamist, hapestamist ja hapetustamist. Komisjon 

tunnistab, et tirage liqueur`i ja expedition liqueur`i lisamist ei käsitata rikastamise ega 

magustamisena. Komisjon kavatseb toetuda eelkõige nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 V lisa 

punktides H, I ja J ning VI lisa punktis K esitatud eeskirjadele. Teatavate kaitstud 

päritolunimetusega kvaliteetvahuveinide puhul toetub komisjon samuti VIII lisa punktis E.6 

sätestatud eeskirjadele ja piirangutele. Artikli 26 punkti b puhul arvab komisjon, et asjaomased 

veinivalmistustavad hõlmavad samuti tirage liqueur`i ja expedition liqueur`i kasutamistingimusi ja 

lisamist.

Avaldus artikli 27 lõikes 2 osutatud teatud traditsiooniliselt kasutatavate nimetuste kohta

Artikli 27 lõikes 2 sätestatakse, et „teatud traditsiooniliselt kasutatavaid nimetusi” võib lugeda 

päritolunimetusteks. Selliste nimetustega osutatakse geograafilistele nimetustele või need on 

moodustatud geograafilistest nimetustest, mida täiendavad muud terminid, mis osutavad muu 

hulgas veiniviinamarjasortidele, traditsioonilistele nimetustele või geograafilise päritoluga otseselt 

seotud nimedele, tingimusel et selliseid nimetusi on asjaomase liikmesriigi või kolmanda riigi

territooriumil traditsiooniliselt kasutatud. Kõnealust artikli 27 lõiget 2 kohaldades teatab komisjon 

oma kavatsusest käsitada traditsiooniliselt kasutatavate nimetustena praegu nõukogu määruse (EÜ) 

nr 1493/1999 artikli 54 ja VI lisa punkti A.3 kohaselt kaitstud konkreetsetes piirkondades toodetud 

kvaliteetveine, näiteks „cava”, „manzanilla”, „muscadet”, „blanquette”, „vinho verde”, „brunello di 

Montalcino” jne.

Avaldus artikli 28 lõike 2 punkti h kohta

Komisjon kinnitab, et veinide villimise kohustust artikli 27 lõike 1 punkti a alapunktis iii ja punkti b 

alapunktis iii osutatud piiritletud geograafilistes piirkondades võib lugeda artikli 28 lõike 2 punkti h 

kohaseks kohustuseks.
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Avaldus teatavate sätete rakendamise lubamise kohta seoses kindlaksmääratud piirkondades 

toodetud kvaliteetveinidega

Komisjon kinnitab, et liikmesriigid võivad kasutada määruse artiklites 40 ja 41 sätestatud 

kontrollisüsteemi või tootespetsifikaatide järgimise kontrollimise süsteemi enne nende määruse 

sätete kohaldamist.

Avaldus artikli 45 punktides b ja c osutatud teatud kaitstud päritolunimetuste kohta

Komisjon märgib, et kvaliteetliköörveine „Jerez-Xeres-Sherry” ja „Malaga” võib valmistada 

viinamarjavirdest, mis on pärit piiritletud piirkonnast „Montilla-Moriles”. Komisjon märgib samuti, 

et kvaliteetvahuveini „cava” toodab ka väga piiratud arv ettevõtjaid väljaspool piiritletud 

geograafilist piirkonda. Komisjon toetub seoses artikliga 45 olemasolevatele eranditele, mis on 

sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 VI lisas nende kolme spetsiifilise veini 

valmistamiseks.

Avaldus artikli 46a lõikes 1 osutatud traditsiooniliste nimetuste kohta

Komisjon märgib, et praegu komisjoni määruse (EÜ) nr 753/2002 III lisas loetletud nimetused 

nende muudetud kujul võivad koosneda artikli 46a lõikes 1 osutatud traditsioonilistest nimetustest, 

sealhulgas järgmistest väljenditest: nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 VI lisa L punktis loetletud 

„vin doux naturel”, „vin naturellement doux”, „vinho doce natural”, „vinho generoso”, „vino dolce 

naturale”, „vino dolce natural”, „vino generoso”, „vino generoso de licor” ning „οίνος γλυκύς 

φυσικός”.

Komisjon teatab, et riiklikul tasandil reguleeritud kvaliteedipoliitikat kajastatakse III jaotise IIIa ja 

IIIb peatükis. Sellest tulenevalt võib riiklikke kvaliteedinimetusi vastavalt artikli 46a lõikele 

kaitsta traditsiooniliste nimetustena.
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Avaldus pudelikuju kohta

Artikli 117 lõikes 3 sätestatakse, et nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 II peatüki V jagu 

kohaldatakse kuni käesoleva määruse vastava peatüki kohaldamiseni. Seetõttu kinnitab komisjon, et 

kuni uute märgistamis- ja esitlemissätete kohaldamise kuupäevani kohaldatakse määruse (EÜ) 

nr 1493/1999 artikli 47 lõike 4 punktis a ning komisjoni määruse (EÜ) nr 753/2002 artiklis 9 ja 

I lisas (nende muudetud kujul) ette nähtud teatavate konkreetsete pudelikujude kaitset.

Seejärel kinnitab komisjon vajaduse korral oma kavatsust jätkata sellist kaitset artikli 53 punkti e 

alusel, võttes seejuures nõuetekohaselt arvesse tööstusomandi õigusi.

Avaldus artikli 49 lõike 1 punkti d kohta

Komisjon teatab, et artikli 49 lõike 1 punktis d sätestatud lähtekoha märgistust käsitlevad üksikasjad 

põhinevad peamiselt nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1993 VII lisa punktil A.

Avaldus artikli 53 punkti c kohta

Komisjon teatab, et selliste veinide tootmist ja turustamist reguleerivad üksikasjad, millele on 

märgitud aastakäik ja teave veiniviinamarja sordi kohta ning millel ei ole kaitstud päritolunimetust 

ja geograafilist tähist ning mis põhinevad artikli 50 lõikes 2 osutatud sätetel, hõlmavad erinevatest 

liikmesriikidest pärit veinide segamist.
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Avaldus artikli 53 punkti d kohta

Komisjon teatab, et:

- märke „sekt” kasutamist reguleeritakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 53 

punkti d ja IV lisa punkti 5 kohaselt, võttes seejuures arvesse nimetatud määruse VIII lisa 

punkte D ja G;

- märke „crémant” kasutamist kaitstud päritolunimetusega veini korral reguleeritakse 

artikli 28 lõike 2 punkti h kohaselt;

- märgete „Winzersekt” ja „Hauersekt” kasutamist vastavalt Saksamaa ja Austria kaitstud 

päritolunimetusega veinide korral reguleeritakse artikli 28 lõike 2 punkti h kohaselt;

- väljendite „pudelis kääritatud”, „traditsioonilisel meetodil pudelis kääritatud”, 

„traditsiooniline meetod”, „klassikaline meetod” või „klassikaline traditsiooniline meetod” 

kasutamist reguleeritakse artikli 53 punkti d kohaselt, võttes arvesse määruse (EÜ) 

nr 1493/1999 VIII lisa punkte E.3 ja E.4.

Avaldus artiklis 62 osutatud impordilitsentside kohta

Komisjon tunnistab impordilitsentsi süsteemide tähtsust põllumajandusturgude korraldamisel, 

eelkõige seoses veinisektori toodetega, mille importimisel peab praegu esitama nõukogu asjaomase 

alusmääruse kohase impordilitsentsi. Seetõttu kavatseb komisjon hinnata impordilitsentsi nõuete 

vajadust asjaomaste turgude tundlikkust silmas pidades ning kaaluda litsentsinõuete kaotamist 

üksnes seal, kus saaks kasutada samaväärseid mehhanisme. Sellistel juhtudel jälgib komisjon 

hoolikalt võetud otsuste mõju ning teavitab korralduskomiteed mõistliku aja jooksul oma hindamise 

tulemustest.

Avaldus artiklis 112 osutatud teavitamismeetmete kohta

Komisjon teatab, et vastutustundlike joomisharjumuste ja alkoholi kuritarvitamise kahjulikkuse 

kohta teavitamise meetmed peavad olema kooskõlas liikmesriigi vastutavate asutuste esitatud 

nõuetega. Seda kajastatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1071/2005 rakendussätetes.
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Avaldus teatavate IV lisa punktis 3 osutatud

päritolunimetusega liköörveinide kohta

Komisjon toetub kõikidele eeskirjadele, piirangutele ja tingimustele, mis on kehtestatud nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1493/1999 VI lisa punkti L alapunktides 5, 6, 8, 10 ja 11 sätestatud traditsioonilist 

erinimetust „vino dulce natural”, „vino generoso”, „vino generoso de licor”, „vin doux naturel”, 

„vinho doce natural”, „vinho generoso”, „vino dolce naturale”, „vino dolce natural” ja „οίνος 

γλυκύς φυσικός” kandva päritolunimetusega liköörveinide tootmise suhtes, kui ta kehtestab 

vastavalt artikli 26 punktile c selliste liköörveinide tootmise erieeskirjad ja veinivalmistustavad.

Avaldus IV lisa punktis 5a osutatud aromaatsete kvaliteetvahuveinide kohta

Komisjon toetub aromaatsete kvaliteetvahuveinide tootmise suhtes kehtivatele eeskirjadele, 

piirangutele ja tingimustele, et teha otsus nende tootmist käsitlevate kõikide täiendavate 

erieeskirjade kohta, mida kõnealuses määratluses nimetatud ei ole. Eelkõige hõlmavad need 

eeskirjad selliste veinide kasutamist kuvee komponentidena, mis on saadud Itaalia teatavatest 

piirkondadest korjatud „Prosecco” viinamarjasordist.

Komisjoni avaldus kompromissteksti punkti 3 (veinivalmistustavad) alapunkti b

(rikastamine) teise taande kohta seoses ilmastikutingimustest tingitud eranditega

Komisjon teatab, et ta võtab kohustuseks võimalikult kiiresti vastata taotlustele suurendada seoses 

erakorraliste ilmastikutingimustega mahuprotsenti 0,5 võrra vööndites A, B ja C.
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Avaldus Tokaj/Tokajske veinide kohta (IX lisa punkti 3 alapunkt f)

Komisjon kutsub Ungarit ja Slovakkiat üles jõudma võimalikult kiiresti kokkuleppele 

Tokaj/Tokajske veinide suhtes, et viia lõpule kõigi 14. juunil 2004 allkirjastatud nn kooskõlastatud 

protokollis sisalduvate punktide käsitlemine. Komisjon kutsub nimetatud kahte liikmesriiki üles 

esitama pärast kokkuleppele jõudmist asjakohase sõnastuse seoses IX lisa punkti 3 alapunktis f 

osutatud viinamarjakasvatusvööndi määratlusega. Komisjon oleks seejärel valmis esitama vajaduse 

korral ettepaneku määruse muutmiseks nimetatud sätte osas. Komisjon on valmis pakkuma oma 

teeneid, kui nimetatud kaks liikmesriiki peaksid abi vajama.

B. Liikmesriikide avaldused

Hispaania avaldus veini märgistamise kohta

Komisjonilt oodatakse veini märgistamise kohta ühtlustatud eeskirjade ettepaneku esitamist, et 

aidata kaasa Euroopa Liidu eesmärgile ühtlustada ja lihtsustada õigusakte, säilitada ühtse turu 

tingimused, kõrvaldada takistused kaupade vabale liikumisele ning täita tarbijate teavitamise 

eesmärke.

Ungari Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühisavaldus

Ungari ja Slovakkia nõustuvad jätkama Euroopa Komisjoniga arutelusid 14. juunil 2004. 

allkirjastatud kolmepoolse kooskõlastatud protokolli alusel. Mõlema osapooles huvides on jõuda 

vastastikku rahuldavale lõplikule kokkuleppele.

Mõlemad osapooled nõustuvad, et kooskõlastatud protokolli rakendamist tuleks alustada 

võimalikult kiiresti. Järgmine ekspertide kohtumine toimub kooskõlastatud protokolli 

mõlemapoolse tunnustamise alusel 2008. aasta jaanuaris, et selgitada lahendamata tehnilisi 

küsimusi (punktid 1–3).
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Ungari ja Slovakkia nõustuvad esitama veinituru reformi artikli 30 lõike 3 alusel Tokaj/Tokajske 

veinide eritunnuste kohta ühise(d) tootekirjelduse(d). Ühiste tootekirjelduste koostamine on 

kooskõlas 14. juuni 2004. aasta kooskõlastatud protokolliga.

Malta avaldus

Malta arvab, et nõukogus saavutatud poliitiline kokkulepe lahkneb märgatavalt ELi veinisektori 

reformi elluviimiseks vajalikest ja olulistest eesmärkidest, eriti eesmärgist omada kvaliteedile ja 

konkurentsivõimele rajatud veinisektorit. Selle tulemusel ei tugevdata reformiga ühenduse 

kvaliteetveinide mainet. Samuti ei täideta selle kokkuleppe tulemusel tarbijate ootusi seoses 

tootmisviiside ja kvaliteediga.

Neid arenguid silmas pidades ei saa Malta kõnealust ettepanekut toetada.

Poola avaldus

Poola tervitab poliitilises kokkuleppes sätestatud veinisektori eesmärke ja loodab, et kõik 

viinamarjakasvatuse ja veinitootmisega tegelevad liikmesriigid, kes vastavad toetusprogrammide 

vahendite eraldamise kriteeriumitele, omavad hiljemalt alates 2013. aastast juurdepääsu veinituru 

ühise korralduse meetmetele.


