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 ET 

LÜHISELGITUS 

Kõnealuse määruse ettepaneku peamine eesmärk on viia selle valdkonna kehtivad õigusaktid 

vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepinguga, andes Euroopa Komisjonile delegeeritud ja 

rakendamisvolitused kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291.  

 

 

Siiski on arvamuse koostaja seisukohal, et komisjoni ettepanek muudab mõningaid alusakti 

olulisi osi ning lisab sellesse uusi osi koos võimaliku mõjuga rahvusvahelise kaubanduse 

komisjoni pädevusvaldkonnale. 

Piiritusjookide sektor on üks Euroopa kõige tähtsamaid sektoreid põllumajanduslike 

toiduainete ekspordis rohkem kui 10 miljardi euroga 2016. aastal, mis on 8 % kogu Euroopa 

põllumajanduslike toiduainete ekspordist. 

Sellega seoses on oluline meeles pidada, kui tähtsad on geograafilised tähised, mis ka 

piiritusjookide sektoris on ELi kohalike, piirkondlike ja kodumaiste toodete eripära ja 

kvaliteedi kaitsmise vahend, võimaldades kaitsta ka nendega seotud traditsioonilisi oskusi ja 

töökohti ning pakkuda tarbijatele selget teavet omaduste kohta, mis annavad sellistele toodetele 

lisaväärtuse.  

 

 

Neist on saanud üks Euroopa kaubanduspoliitika peamisi abivahendeid, mille kaudu püütakse 

saavutada ka väljaspool Euroopa Liitu Euroopaga sarnane kaitse tase ja hõlbustada Euroopa 

kvaliteetsete toodete pääsu kolmandate riikide turgudele. 

Sarnaselt kõigi muude intellektuaalomandi õigustega saab kuritarvitada ka geograafilisi 

tähiseid. Piiritusjookide maine täieliku kaitse tagamiseks siseturul ja ülemaailmselt tuleb 

tugevdada nende kaitset võltsimiste ja pettuste eest.  

Seda silmas pidades on arvamuse koostaja seisukohal, et on asjakohane töötada sobivas 

õigusraamistikus välja õigusaktid, millega laiendada samasugust kaitset ka võltsitud 

geograafiliste tähistega toodete vastu, mida veetakse läbi ELi territooriumi, isegi kui need ei 

ole mõeldud siseturul ringlusse laskmiseks.  

2014. aastal oli nende toodete väärtus, mille puhul võltsiti kaitstud geograafilisi tähiseid, 4,3 

miljardit eurot, mis moodustab umbes 9 % ELi geograafiliste tähiste siseturust. Toodete 

koguväärtust arvestades on piiritusjookide valdkonnas rikkumiste osakaal kõige suurem.  

Seetõttu on oluline ajakohastada kõnealust õigusnormi, et säilitada vähemalt kehtivate 

õigusaktidega tagatud kaitse tase ning tagada sektori vajalik väärtustamine. 

Sellega seoses peab arvamuse koostaja asjakohaseks võtta uuesti kasutusele säte, mille kohaselt 

saab eksporditavaid piiritusjooke tähistada lisaks geograafilise tähise originaalnimetusele ka 

selle tõlkega mõnesse muusse kui ELi ametlikku keelde, kui kolmanda riigi seadused seda 

nõuavad. Arvamuse koostaja on aga veendunud, et see oleks väga aeganõudev tegevus, kui seda 

võimaldada üksnes komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise teel. 
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Ettepaneku üks positiivne eesmärk on kahtlemata kõiki piiritusjookide geograafilisi tähiseid 

hõlmava elektroonilise registri kasutuselevõtmine. Register võib tõepoolest olla uuenduslik, 

dünaamiline ja läbipaistev ning ka kergemini kättesaadav vahend. Sellel peab olema määruse 

(EÜ) nr 110/2008 III lisaga samaväärne õigusjõud ning see peab automaatselt hõlmama 

registreeritud geograafilisi tähiseid, mis on varustatud lisas sätestatud tootespetsifikaadiga. 

Registrisse võib rahvusvahelise lepingu alusel kanda ka kolmandates riikides kasutatavad ja 

ELis kaitstud geograafilisi tähiseid, kui kõnealused kolmandad riigid seda soovivad. Arvamuse 

koostaja arvates võib sellel punktil olla oluline kaal kaubandusläbirääkimistel kolmandate 

riikidega, kellest mõned on juba selle vastu huvi ilmutanud. 

Lõpuks peab arvamuse koostaja asjakohaseks anda komisjonile delegeeritud volitused kindlaks 

tähtajaks, st viieks aastaks, koos pikendamise võimalusega samaks ajavahemikuks.  

Delegeeritud volitused antakse seoses määruse oluliste sätetega, mis nõuavad ulatuslikku 

koostööd ja sujuvat teabevahetust liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel, et 

paremini vastata sektori vajadustele ja huvidele. 

Kokkuvõtteks on arvamuse koostaja seisukohal, et Euroopa Liidu toimimise lepinguga 

ühtlustatavad sätted peavad tagama praegu kehtiva määrusega vähemalt samal tasemel kaitse 

ja optimeerimise.  

Arvamuse koostaja leiab, et pikemas perspektiivis oleks asjakohane ELi geograafiliste tähistega 

seotud küsimusi reguleeriva õigusraamistiku normid omavahel võimalikult suurel määral 

vastavusse viia, võttes arvesse eri sektorite eripära. See aitaks tugevdada ja muuta 

järjekindlamaks ELi positsiooni rahvusvahelisel tasandil kõnealuses küsimuses ning eelkõige 

kolmandate riikidega peetavatel kaubanduslepingute läbirääkimistel.  

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Mõnel juhul võivad toidukäitlejad 

olla sunnitud osutama piiritusjoogi 

päritolule või soovida seda teha, et juhtida 

tarbijate tähelepanu toote kvaliteedile. 

Selline päritolutähistus peaks vastama 

ühtlustatud kriteeriumidele. Seetõttu oleks 

vaja kehtestada erisätted päritoluriigi või 

päritolupaiga tähistamiseks piiritusjookide 

(15) Mõnel juhul võivad toidukäitlejad 

olla sunnitud osutama piiritusjoogi 

päritolule või soovida seda teha, et juhtida 

tarbijate tähelepanu toote kvaliteedile. 

Seetõttu oleks vaja kehtestada erisätted 

päritoluriigi või päritolupaiga tähistamiseks 

piiritusjookide esitlemisel ja märgistamisel. 
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esitlemisel ja märgistamisel. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Geograafiliste tähiste kaitse puhul 

on oluline võtta arvesse 

intellektuaalomandi õiguste 

kaubandusaspektide lepingut (edaspidi 

„TRIPS-leping”), eriti selle artikleid 22 ja 

23, ning üldist tolli- ja 

kaubanduskokkulepet (edaspidi „GATTi 

leping“), mis kiideti heaks nõukogu 

otsusega 94/800/EÜ12. 

(17) Geograafiliste tähiste kaitse puhul 

on oluline võtta arvesse 

intellektuaalomandi õiguste 

kaubandusaspektide lepingut (edaspidi 

„TRIPS-leping”), eriti selle artikleid 22 ja 

23, ning üldist tolli- ja 

kaubanduskokkulepet (edaspidi „GATTi 

leping“), mis kiideti heaks nõukogu 

otsusega 94/800/EÜ12, eelkõige GATTi 

lepingu artiklit V transiidivabaduse kohta. 

Selleks et tagada piiritusjookide 

geograafiliste tähiste kaitse nõuete, 

sealhulgas pakendit puudutavate nõuete 

igakülgne täitmine ning tulemuslikumalt 

võidelda võltsingute vastu, tuleks kehtivas 

õigusraamistikus kehtestada süsteem, mis 

võimaldaks konfiskeerida niisuguste 

kaitsenõuete rikkumise kahtlusega 

piiritusjooke, mille transiit toimub läbi 

liidu tolliterritooriumi, sõltumata nende 

jookide lõplikust sihtturust.  

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EL) nr 1151/201213 

piiritusjookide suhtes ei kohaldata. 

Seepärast tuleks ette näha piiritusjookide 

geograafiliste tähiste kaitset käsitlevad 

eeskirjad. Komisjon peaks registreerima 

geograafilised tähised, mis näitavad 

piiritusjoogi pärinemist mingi riigi 

territooriumilt või territooriumi teatavast 

(18) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EL) nr 1151/201213 

piiritusjookide suhtes ei kohaldata. 

Seepärast tuleks ette näha piiritusjookide 

geograafiliste tähiste kaitset käsitlevad 

eeskirjad. Komisjon peaks registreerima 

geograafilised tähised, mis näitavad 

piiritusjoogi pärinemist mingi riigi 

territooriumilt või territooriumi teatavast 
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piirkonnast või paikkonnast, kui 

piiritusjoogi teatav omadus, maine või 

mõni muu tunnus on olulisel määral 

seostatav toote geograafilise päritoluga. 

piirkonnast või paikkonnast, kui 

piiritusjoogi teatav omadus, maine, 

traditsiooniline töötlemis-ja tootmisviis 
või mõni muu tunnus on olulisel määral 

seostatav toote geograafilise päritoluga. 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Kooskõlas TRIPS-lepinguga tuleks 

kehtestada liidu või kolmanda riigi 

geograafiliste tähiste registreerimise, 

muutmise ja võimaliku mittetunnistamise 

menetlused ning samas tunnistada 

automaatselt ka liidu olemasolevate 

kaitstud geograafiliste tähiste staatust. 

Selleks et geograafiliste tähiste 

menetluseeskirjad oleksid kõikide 

asjaomaste sektorite puhul järjepidevad, 

tuleks piiritusjookide eripära arvestades 

võtta neid hõlmavate menetluseeskirjade 

koostamisel aluseks määrusega (EL) nr 

1151/2012 põllumajandustoodete ja 

toiduainete jaoks sätestatud põhjalikumad 

ja läbiproovitumad menetluseeskirjad. 

Selleks et registreerimismenetlusi 

lihtsustada ning tagada, et toidukäitlejatele 

ja tarbijatele mõeldud teave on 

elektrooniliselt kättesaadav, tuleks sisse 

seada geograafiliste tähiste elektrooniline 

register. 

(19) Kooskõlas TRIPS-lepinguga tuleks 

kehtestada liidu või kolmanda riigi 

geograafiliste tähiste registreerimise, 

muutmise ja võimaliku mittetunnistamise 

menetlused ning samas tunnistada 

automaatselt ka liidu olemasolevate 

registreeritud geograafiliste tähiste 

staatust. Selleks et geograafiliste tähiste 

menetluseeskirjad oleksid kõikide 

asjaomaste sektorite puhul järjepidevad, 

tuleks piiritusjookide eripära arvestades 

võtta neid hõlmavate menetluseeskirjade 

koostamisel aluseks määrusega (EL) nr 

1151/2012 põllumajandustoodete ja 

toiduainete jaoks kasutatavad 

samasugused menetluseeskirjad. Selleks et 

registreerimismenetlusi lihtsustada ning 

tagada, et toidukäitlejatele ja tarbijatele 

mõeldud teave on elektrooniliselt 

kättesaadav, tuleks sisse seada läbipaistev, 

põhjalik ja kergesti juurdepääsetav 

geograafiliste tähiste elektrooniline 

register, millel oleks määruse (EÜ) nr 

110/2008 III lisaga samaväärne 

õigusjõud. Määruse (EÜ) nr 110/2008 

kohaselt registreeritud geograafilised 

tähised peaks komisjon automaatselt 

registreerima. Komisjon peaks määruse 

110/2008 III lisas esitatud geograafiliste 

tähiste kontrollimise vastavalt selle 

määruse artiklile 20 lõpule viima enne 

käesoleva määruse jõustumist. 

 

Muudatusettepanek  5 



 

AD\1138154ET.docx 7/22 PE606.055v04-00 

 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Selleks et võtta arvesse tarbijate 

muutuvaid nõudmisi, tehnoloogia 

edusamme, asjakohaste rahvusvaheliste 

standardite arengut ning vajadust 

parandada tootmise ja turustamise 

majanduslikke tingimusi ning arvestamaks 

traditsioonilisi laagerdumisprotsesse ja 

erijuhtumina importivate kolmandate 

riikide seadusandlust, samuti geograafiliste 

tähiste kaitse tagamiseks, tuleks 

aluslepingu artikli 290 kohaselt delegeerida 

komisjonile õigus võtta vastu õigusakte 

tehniliste mõistete muutmise ja nende 

suhtes kehtestatud erandite puhul, samuti 

piiritusjookide kategooriates esitatud 

nõuete puhul ja erieeskirjade puhul seoses 

teatavate käesoleva määruse I peatükis 

sätestatud piiritusjoogikategooriatega, 

käesoleva määruse II peatükis osutatud 

märgistamise ja esitlemisega, käesoleva 

määruse III peatükis osutatud 

geograafiliste tähistega ning käesoleva 

määruse IV peatükis osutatud kontrolli ja 

teabevahetusega. 

(22) Selleks et võtta arvesse tarbijate 

muutuvaid nõudmisi, tehnoloogia ja 

asjakohaste rahvusvaheliste standardite 

arengut ning vajadust parandada tootmise 

ja turustamise majanduslikke tingimusi, 

ning arvestamaks traditsioonilisi 

laagerdumisprotsesse ja erijuhtumina 

importivate kolmandate riikide 

seadusandlust, samuti geograafiliste tähiste 

kaitse tagamiseks, võttes samas arvesse 

traditsiooniliste valmistusviiside olulisust, 

tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt 

delegeerida komisjonile õigus võtta vastu 

õigusakte tehniliste mõistete muutmise ja 

nende suhtes kehtestatud erandite puhul, 

samuti piiritusjookide kategooriates 

esitatud nõuete puhul ja erieeskirjade puhul 

seoses teatavate käesoleva määruse I 

peatükis sätestatud 

piiritusjoogikategooriatega, käesoleva 

määruse II peatükis osutatud märgistamise 

ja esitlemisega, käesoleva määruse III 

peatükis osutatud geograafiliste tähistega 

ning käesoleva määruse IV peatükis 

osutatud kontrolli ja teabevahetusega. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) „tootespetsifikaat“ – geograafilise 

tähise kaitse taotlusele lisatud kirjeldus, 

milles on loetletud tingimused, millele 

piiritusjook peab vastama; 

(7) „tootespetsifikaat“ – geograafilise 

tähise kaitse taotlusele lisatud kirjeldus, 

milles on loetletud tingimused, millele 

piiritusjook peab vastama, ning mis ühtib 

määruse (EÜ) nr 110/2008 artiklis 17 

sätestatud tehnilise toimikuga; 

 

Muudatusettepanek  7 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimese lõigu punktides a ja b osutatud 

delegeeritud aktide puhul tuleb piirduda 

üksnes nende tõendatud vajadustega, mis 

tulenevad tarbijate nõudmistest, 

tehnoloogilisest arengust, vastavate 

rahvusvaheliste standardite arengust või 

tooteinnovatsiooni vajadusest. 

Esimese lõigu punktides a ja b osutatud 

delegeeritud õigusaktide puhul tuleb 

piirduda üksnes nende tõendatud 

vajadustega, mis tulenevad tarbijate 

nõudmistest, tehnoloogia arengust, 

vastavate rahvusvaheliste standardite 

arengust või tooteinnovatsiooni vajadusest, 

võttes seejuures arvesse traditsiooniliste 

valmistamisviiside tähtsust. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui piiritusjook vastab rohkem kui 

ühe II lisa I osas loetletud 

piiritusjoogikategooria 15–47 nõuetele, 

võib seda müüa ühe või mitme vastavas 

kategoorias ette nähtud müüginimetuse all. 

3. Kui piiritusjook vastab II lisa I osas 

loetletud piiritusjoogikategooriatest 1–47 

rohkem kui ühe kategooria nõuetele, võib 

seda müüa ühe või mitme vastavates 

kategooriates ette nähtud müüginimetuse 

all. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) vastavas tootespetsifikaadis 

osutatud sõnadega. 

b) vastavas tootespetsifikaadis 

lubatud sõnadega. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 



 

AD\1138154ET.docx 9/22 PE606.055v04-00 

 ET 

Lõikes 1 osutatud müüginimetusi, millele 

on lisatud väljend „lõhna või maitsega“ 

või muu samalaadne sõna, võib kasutada 

üksnes selliste lõhna- ja maitseainete 

puhul, mis sarnanevad piiritusjoogile või 

mida kasutatakse muude toiduainete 

tootmiseks kui jook. Geograafilisi tähiseid 

ei kasutata lõhna- ja maitseainete 

kirjeldamiseks. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Juhul kui piiritusjoogi päritolu on 

märgitud, peab see Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määruse (EL) nr 952/201316 

artikli 60 kohaselt vastama päritoluriigile 

või päritolupiirkonnale. 

1. Juhul kui piiritusjoogi päritolu on 

märgitud, peab see vastama paigale või 

piirkonnale, kus toimus tootmisprotsessi 

etapp, mille käigus piiritusjook sai talle 

iseloomulikud tunnused ja olulised 

omadused. 

_______________  

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 

oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 

952/2013, millega kehtestatakse liidu 

tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 

1).  

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1a. Ilma et see piiraks lõike 1 

kohaldamist, võib liidus toodetud 

ekspordiks mõeldud piiritusjookide puhul 

geograafilist tähist ja II lisas osutatud 

kaldkirjas mõisteid korrata keeles, mis ei 

ole liidu ametlik keel, kui importiva 

kolmanda riigi seadused seda nõuavad, 

kuid neid ei või selles keeles esitatud 
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tekstiga asendada. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et võtta arvesse tarbijate 

kasvavaid nõudmisi, tehnoloogilist 

arengut, vastavate rahvusvaheliste 

standardite arengut ning vajadust 

parandada tootmise ja turustamise 

majanduslikke tingimusi, antakse 

komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 

43 vastu delegeeritud akte, milles 

käsitletakse järgmist: 

1. Selleks et võtta arvesse tarbijate 

kasvavaid nõudmisi, tehnoloogia arengut, 

vastavate rahvusvaheliste standardite 

arengut ning vajadust parandada tootmise 

ja turustamise majanduslikke tingimusi, 

tagades samas tarbijate kaitse ning võttes 

arvesse traditsioonilisi valmistamisviise, 

antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas 

artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, 

milles käsitletakse järgmist: 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Erandjuhtudel, kui importiva 

kolmanda riigi õigusaktid seda nõuavad, 

antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas 

artikliga 43 õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte, milles käsitletakse erandite 

tegemist käesolevas peatükis sisalduvatest 

esitlemise ja märgistamise sätetest. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kaitstud geograafilisi tähiseid 

võivad kasutada kõik ettevõtjad, kes 

turustavad piiritusjooke, mis on toodetud 

1. Registreeritud geograafilisi tähiseid 

võivad kasutada kõik ettevõtjad, kes 

turustavad piiritusjooke, mis on toodetud 
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kooskõlas vastava tootespetsifikaadiga. kooskõlas vastava tootespetsifikaadiga. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kaitstud geograafilisi tähiseid ning 

tootespetsifikaadiga kooskõlas kaitstud 

nimetusi kandvaid piiritusjooke kaitstakse: 

2. Registreeritud geograafilisi tähiseid 

ning tootespetsifikaadiga kooskõlas 

kaitstud nimetusi kandvaid piiritusjooke 

kaitstakse: 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) väärkasutuse, imiteerimise või 

seoste tekitamise eest ka siis, kui toote või 

teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui 

kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele on 

lisatud sõna „stiili“, „liiki“, „meetodil“, 

„toodetud nagu“, „imitatsioon“, „lõhna või 

maitsega“, „sarnane“ või muu samalaadne 

väljend; 

b) väärkasutuse, imiteerimise või 

seoste tekitamise eest ka siis, kui toote või 

teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui 

kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele on 

lisatud sõna „stiili“, „liiki“, „sorti“, 

„meetodil“, „toodetud nagu“, 

„imitatsioon“, „lõhna või maitsega“, 

„sarnane“ või muu samalaadne väljend; 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) muude toote lähtekohta, päritolu, 

laadi või olulisi omadusi käsitlevate valede 

või eksitavate märgete eest, mis esitatakse 

asjaomase toote sise- või välispakendil, 

reklaammaterjalides või asjaomase 

tootega seotud dokumentides, ning selliste 

pakendite kasutamise eest, mis võivad 

anda vale mulje toote päritolust; 

c) muude toote lähtekohta, päritolu, 

koostist, laadi või olulisi omadusi 

käsitlevate ebaõigete või eksitavate 

märgete eest toote esitlemisel või 

märgistamisel, mis võivad jätta vale mulje 

toote päritolust; 
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõikes 2 osutatud geograafiliste 

tähiste kaitset tuleb laiendada kaupadele, 

mis on äritegevuse käigus liitu toodud 

kolmandatest riikidest ja mida ei ole 

vabasse ringlusse lastud, samuti selliste 

kaupade pakenditele. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kaitstud geograafilised tähised ei 

tohi muutuda liidus üldnimedeks artikli 32 

lõike 1 tähenduses. 

3. Registreeritud geograafilised 

tähised ei tohi muutuda liidus üldnimedeks 

artikli 32 lõike 1 tähenduses. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed, et lõpetada kaitstud 

päritolunimetuste ja kaitstud 
geograafiliste tähiste ebaseaduslik 

kasutamine, millele on osutatud lõikes 2. 

4. Liikmesriigid võtavad lõikes 2 

osutatud vajalikud meetmed, et lõpetada 

registreeritud geograafiliste tähiste 

ebaseaduslik kasutamine. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) geograafilise tähisena kaitstav a) geograafilise tähisena registreeritav 
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nimetus, nagu seda kasutatakse 

kaubanduses või tavakeeles, ja ainult 

keeltes, mida kasutatakse või on 

ajalooliselt kasutatud määratletud 

geograafilises piirkonnas konkreetse toote 

kirjeldamiseks; 

nimetus, nagu seda kasutatakse 

kaubanduses või tavakeeles, ja ainult 

keeltes, mida kasutatakse või on 

ajalooliselt kasutatud määratletud 

geograafilises piirkonnas konkreetse toote 

kirjeldamiseks; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui taotlus hõlmab kolmanda riigi 

geograafilist piirkonda, esitatakse taotlus 

komisjonile kas otse või asjaomase 

kolmanda riigi asutuse vahendusel. 

5. Kui taotlus hõlmab kolmanda riigi 

geograafilist piirkonda, esitatakse taotlus 

komisjonile asjaomase kolmanda riigi 

asutuse vahendusel. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Komisjon vaatab iga artikli 21 

kohaselt saadud taotluse nõuetekohaselt 

läbi, et teha kindlaks, kas see on 

põhjendatud ja vastab käesoleva peatüki 

tingimustele. Hindamine ei tohiks kesta 

kauem kui 12 kuud. Kui nimetatud 

ajavahemik on pikem, esitab komisjon 

viivituse põhjused taotlejale kirjalikult. 

1.  Komisjon vaatab iga artikli 21 

kohaselt saadud taotluse nõuetekohaselt 

läbi, et teha kindlaks, kas see on 

põhjendatud ja vastab käesoleva peatüki 

tingimustele. Hindamine ei tohi kesta 

kauem kui kuus kuud alates taotluse 

saamisest. Kui nimetatud ajavahemik on 

pikem, selgitab komisjon viivituse 

põhjuseid taotlejale kirjalikult. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Ilma et see piiraks artikli 18 

kohaldamist, võib komisjon võtta vastu 

rakendusaktid, millega kehtestatakse kuni 

1.  Ilma et see piiraks artikli 18 

kohaldamist, võib komisjon võtta vastu 

rakendusaktid, millega kehtestatakse kuni 
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viieaastane üleminekuperiood, et 

võimaldada selliste liikmesriigist või 

kolmandast riigist pärit piiritusjookide 

puhul, mille nimetus on artikli 18 lõikega 2 

vastuolus, jätkata selle nimetuse 

kasutamist, mille all toodet turustati, 

tingimusel et vastavalt artikli 21 lõikele 3 

või artiklile 24 esitatakse vastuvõetav 

selgitus, milles tõendatakse, et nimetuse 

registreerimine kahjustaks: 

kaheaastane üleminekuperiood, et 

võimaldada selliste liikmesriigist või 

kolmandast riigist pärit piiritusjookide 

puhul, mille nimetus on artikli 18 lõikega 2 

vastuolus, jätkata selle nimetuse 

kasutamist, mille all toodet turustati, 

tingimusel et vastavalt artikli 21 lõikele 3 

või artiklile 24 esitatakse vastuvõetav 

selgitus, milles tõendatakse, et nimetuse 

registreerimine kahjustaks: 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui komisjon leiab artikli 23 lõike 

1 esimese lõigu kohase läbivaatamise 

tulemusel talle kättesaadava teabe põhjal, 

et registreerimistingimused ei ole täidetud, 

võtab komisjon vastu rakendusakti, 

millega lükatakse taotlus tagasi. 

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

1. Kui komisjon artikli 23 lõike 1 

esimese lõigu kohase läbivaatamise 

tulemusel talle kättesaadava teabe põhjal 

leiab, et registreerimistingimused ei ole 

täidetud, võtab komisjon kooskõlas 

artikliga 43 vastu käesolevat määrust 

täiendavad delegeeritud õigusaktid, 

millega lükatakse taotlus tagasi. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui komisjonile ei esitata artikli 24 

kohast vastulauset või vastuvõetavat 

põhjendatud vastuväidet, võtab komisjon, 

kohaldamata artikli 44 lõikes 2 osutatud 

menetlust, vastu rakendusakti, millega 

nimetus registreeritakse. 

2. Kui komisjonile ei esitata artikli 24 

kohast vastulauset või vastuvõetavat 

põhjendatud vastuväidet, võtab komisjon 

kooskõlas artikliga 43 vastu käesolevat 

määrust täiendavad delegeeritud 

õigusaktid, millega nimetus 

registreeritakse. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 27 – lõige 3 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) juhul kui jõuti kokkuleppele, 

registreerib nimetuse rakendusaktiga, mis 

on vastu võetud artikli 44 lõikes 2 

osutatud menetlust kohaldamata, ja 

muudab vajaduse korral artikli 23 lõike 2 

kohaselt avaldatud teavet, kui need 

muudatused ei ole olulised, või 

a) juhul kui jõuti kokkuleppele, võtab 

kooskõlas artikliga 43 nime 

registreerimiseks vastu käesolevat 

määrust täiendava delegeeritud õigusakti 
ja muudab vajaduse korral artikli 23 lõike 2 

kohaselt avaldatud teavet, kui need 

muudatused ei ole olulised, või 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 3 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kui kokkuleppele ei jõutud, võtab 

vastu rakendusakti, millega otsustatakse 

registreerimine. Nimetatud rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 

2 osutatud kontrollimenetlusega. 

b) kui kokkuleppele ei jõutud, võtab 

kooskõlas artikliga 43 vastu käesolevat 

määrust täiendava delegeeritud õigusakti, 

millega otsustatakse registreerimine. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui muutmistaotlused sisaldavad ühte või 

mitut tootespetsifikaadi muudatust, mis on 

seotud toote põhiomadustega, muudavad 

artikli 19 punktis f osutatud seost, 

sisaldavad piiritusjoogi nimetuse või selle 

mingi osa muutmist, mõjutab geograafilise 

piirkonna määratlust või suurendab toote 

või selle tooraine kaubanduslikke 

piiranguid, esitab liikmesriik komisjonile 

heakskiitmiseks muutmistaotluse ja seda 

kohaldatakse, järgides artiklites 21–27 

kehtestatud menetlust. 

Kui muutmistaotlused sisaldavad ühte või 

mitut tootespetsifikaadi muudatust, mis on 

seotud toote põhiomadustega, muudavad 

artikli 19 punktis f osutatud seost, 

sisaldavad piiritusjoogi nimetuse või selle 

mingi osa muutmist, mõjutavad 

geograafilise piirkonna määratlust või 

suurendavad toote või selle tooraine 

kaubanduslikke piiranguid, esitab 

liikmesriik komisjonile heakskiitmiseks 

muutmistaotluse ja seda kohaldatakse, 

järgides artiklites 21–27 kehtestatud 

menetlust. Kolmandate riikide puhul 

kiidetakse muudatus heaks neis 

kolmandates riikides kehtiva korra 
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kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Taotluse läbivaatamisel 

keskendutakse kavandatud muudatusele. 

3. Taotluse läbivaatamisel 

keskendutakse üksnes kavandatud 

muudatusele. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võib omal algatusel või 

õiguspärast huvi omava füüsilise või 

juriidilise isiku taotlusel vastu võtta 

rakendusakte, et tühistada kaitstud 

geograafilise tähise registreerimine, kui: 

Komisjonil on õigus võtta omal algatusel 

või õiguspärast huvi omava füüsilise või 

juriidilise isiku taotlusel kooskõlas 

artikliga 43 vastu käesolevat määrust 

täiendavaid delegeeritud õigusakte, et 

tühistada kaitstud geograafilise tähise 

registreerimine, kui: 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimeses lõigus osutatud rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 

2 osutatud kontrollimenetlusega. 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Tühistamise aktid avaldatakse Euroopa 

Liidu Teatajas. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võtab artikli 44 lõikes 2 osutatud 

menetlust kohaldamata vastu 

rakendusaktid, et luua käesoleva kava 

kohaselt tunnustatud piiritusjookide 

geograafiliste tähiste avalik ajakohastatav 

elektrooniline register (edaspidi „register“) 

ning hallata seda. 

Komisjon võtab artikli 44 lõikes 2 osutatud 

menetlust kohaldamata vastu 

rakendusaktid, et luua, hallata ja 

ajakohastada käesoleva kava kohaselt 

tunnustatud piiritusjookide geograafiliste 

tähiste läbipaistvat, avalikku ja põhjalikku 

elektroonilist registrit (edaspidi 

„register“), mis asendab määruse (EÜ) nr 

110/2008 III lisa ning millel on 

samaväärne õigusjõud. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kolmandates riikides toodetud 

piiritusjookide geograafilised tähised, mida 

kaitstakse liidus liidu osalusega 

rahvusvahelise lepingu kohaselt, võib 

kanda registrisse kaitstud geograafiliste 

tähistena. 

Kolmandates riikides toodetud 

piiritusjookide geograafilised tähised, mida 

kaitstakse liidus liidu osalusega 

rahvusvahelise lepingu kohaselt, võib 

kanda registrisse kaitstud geograafiliste 

tähistena alles siis, kui komisjon on 

võtnud vastu rakendusakti, millega 

lubatakse kanda need eraldi jao alla.  

 

Muudatusettepanek  37 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Nimetust ei kaitsta geograafilise 

tähisena juhul, kui toote valmistamine või 

vastava piiritusjoogikategooria puhul 

kohustuslikud valmistamisetapid ei toimu 

asjaomases geograafilises piirkonnas. 

3. Nimetust ei kaitsta geograafilise 

tähisena juhul, kui vastava 

piiritusjoogikategooria puhul 

kohustuslikud etapid ei toimu asjaomases 

geograafilises piirkonnas. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Toote kaubamärki, mis sisaldab 

registris loetletud geograafilist tähist, ei 

registreerita või see tühistatakse, kui selle 

kasutamine tingib mõne artikli 18 lõikes 2 

osutatud olukordadest. 

1. Toote kaubamärki ei registreerita 

või see tühistatakse, kui selle kasutamine 

tingib mõne artikli 18 lõikes 2 osutatud 

olukordadest. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rakendamisvolitused olemasolevate 

geograafiliste tähiste puhul 

Volitused olemasolevate registreeritud 

geograafiliste tähiste puhul 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks lõike 2 

kohaldamist, on määruse (EÜ) nr 110/2008 

kohaselt kaitstud piiritusjookide 

geograafilised tähised automaatselt kaitstud 

geograafiliste tähistena käesoleva määruse 

1. Ilma et see piiraks lõike 2 

kohaldamist, on määruse (EÜ) nr 110/2008 

kohaselt registreeritud piiritusjookide 

geograafilised tähised automaatselt kaitstud 

geograafiliste tähistena käesoleva määruse 
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alusel. Komisjon kannab need registrisse. alusel. Komisjon kannab need registrisse. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui määruse (EÜ) nr 110/2008 

lõikes 20 osutatud olemasolevad kaitstud 

geograafilised tähised ei vasta artikli 2 

lõike 1 punktile 6, võib komisjon kahe 

aasta jooksul pärast käesoleva määruse 

jõustumist nende kaitse omal algatusel 

rakendusaktidega tühistada. Nimetatud 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 44 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

2. Kuni käesoleva määruse 

jõustumiseni võib komisjon omal 

algatusel rakendusaktidega tühistada 
määruse (EÜ) nr 110/2008 artiklis 20 

osutatud geograafiliste tähiste 

registreerimise, kui need ei vasta artikli 2 

lõike 1 punktile 6. Nimetatud 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 44 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõigetes 1 ja 2 osutatud pädevad 

asutused, mille ülesanne on kontrollida 

kaitstud geograafilise tähise vastavust 

tootespetsifikaatidele, peavad olema 

objektiivsed ja erapooletud. Nende 

käsutuses peavad olema erialase 

ettevalmistusega personal ja vahendid, 

mis on vajalikud asjaomaste ülesannete 

täitmiseks. 

5. Lõigetes 1 ja 2 osutatud pädevad 

asutused, mille ülesanne on kontrollida 

registreeritud geograafilise tähise 

vastavust tootespetsifikaatidele, peavad 

olema objektiivsed ja erapooletud. Nende 

käsutuses peavad olema kvalifitseeritud 

töötajad ja asjaomaste ülesannete 

täitmiseks vajalikud vahendid. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et võtta arvesse 

määratletud geograafilise piirkonna 

välja jäetud 
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ET 

eripära, antakse komisjonile õigus võtta 

kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud 

õigusakte järgmistes valdkondades: 

a)  asjaomase geograafilise piirkonna 

määratlemise lisakriteeriumid ning ning 

 

b)  piirangud ja erandid seoses 

tootmisega määratletud geograafilises 

piirkonnas. 

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 43 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Õigus võtta vastu artiklites 5, 16, 

38, 41 ja artikli 46 lõikes 2 osutatud 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks alates käesoleva määruse 

jõustumisest. 

2. Õigus võtta vastu artiklites 5, 16, 

38 ja 41 ja artikli 46 lõikes 2 osutatud 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

viieks aastaks alates käesoleva määruse 

jõustumisest. Volituste delegeerimist 

pikendatakse automaatselt samaks 

ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 

Euroopa Parlament või nõukogu esitab 

selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm 

kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. 
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