
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 13 februari 2015

Statsrådets förordning

108/2015

om ändring av 4 § i förordningen om alkoholdrycker och sprit

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordingen om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) 4 §, sådan den lyder delvis

ändrad i förordning 460/1995, som följer:

4 §

Starka alkoholdrycker

Beteckningen Suomalainen Vodka, Finsk
Vodka och Vodka of Finland som anges i
bilaga III till rådets förordning (EG) nr
110/2008 om definition, beskrivning, presen-
tation och märkning av, samt skydd av geo-
grafiska beteckningar för, spritdrycker, samt
om upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 1576/89 får användas vid märkning av en
produkt

1) som uppfyller de krav på vodka som
föreskrivs i den förordningen,

2) som har tillverkats av etylalkohol som
destillerats av säd eller potatis som odlats i
Finland,

3) som har tillverkats av sådant finskt
grundvatten eller källvatten som inte har be-
arbetats genom filtrering eller på något annat
sätt,

4) som inte har färgats,
5) som är färglös och genomskinlig,

6) som har tillverkats i Finland; tapp-
ningen på flaska får dock ske också utanför
Finland.

I vodka som avses i 1 mom. får det tillsät-
tas aromer från frukter, bär, grönsaker eller
kryddor som ger drycken smak.

Beteckningarna Suomalainen Marjalikööri,
Suomalainen Hedelmälikööri, Finsk Bärlikör,
Finsk Fruktlikör, Finnish berry liqueur och
Finnish fruit liqueur som anges i den i
1 mom. nämnda bilagan får användas vid
märkning av en produkt

1) som uppfyller de krav på likör som
föreskrivs i den i 1 mom. nämnda förord-
ningen,

2) som har tillverkats av jordbruksalkohol,
3) som har tillverkats av frukter eller bär

som odlats i Finland eller av vilda frukter
eller bär som plockats i Finland,

4) vars färg huvudsakligen kommer från
de bär eller frukter som använts som råvara,

5) vars smak huvudsakligen kommer från
de bär eller frukter som använts som råvara,

6) som har tillverkats i Finland; tapp-



ningen på flaska får dock ske också utanför
Finland.

Denna förordning träder i kraft den 16
februari 2015.

Helsingfors den 12 februari 2015

Omsorgsminister Susanna Huovinen

Regeringsråd Ismo Tuominen
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