
AM\895227ET.doc PE485.842v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

2011/0231(COD)

9.3.2012

MUUDATUSETTEPANEKUD
17–64

Raporti projekt
Paolo Bartolozzi
(PE480.816v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus aromatiseeritud 
veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja 
geograafiliste tähiste kaitse kohta

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))



PE485.842v01-00 2/26 AM\895227ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\895227ET.doc 3/26 PE485.842v01-00

ET

Muudatusettepanek 17
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) mille väikseim alkoholisisaldus on 4,5 
mahuprotsenti ja suurim alkoholisisaldus 
alla 14,5 mahuprotsendi.

d) millele ei ole lisatud alkoholi ning mille 
väikseim alkoholisisaldus on 4,5 
mahuprotsenti ja suurim alkoholisisaldus 
alla 14,5 mahuprotsendi; millele on lisatud 
alkoholi ning mille väikseim 
alkoholisisaldus on 7,5 mahuprotsenti ja 
suurim alkoholisisaldus alla 14,5 
mahuprotsendi.

Or. de

Muudatusettepanek 18
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Aromatiseeritud veinitoodete 
tootmiseks kasutatavatele veinisektori 
toodetele kehtivad nõukogu 22. oktoobri 
2007. aasta määruses (EÜ) nr 1234/2007, 
millega kehtestatakse 
põllumajandusturgude ühine korraldus 
ning mis käsitleb teatavate 
põllumajandustoodete erisätteid (ühise 
turukorralduse ühtne määrus)1, 
sätestatud veinivalmistustavad ja 
piirangud. Vajaduse korral esitab 
komisjon seadusandliku ettepaneku, 
millega tehakse määrusesse (EÜ) 
nr 1234/2007 asjakohased muudatused.
___________________
1 ELT L 299, 16.11.2007, lk 1. 
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Or. de

Muudatusettepanek 19
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Aromatiseeritud maheveinitooteid 
võib toota kooskõlas nõukogu 28. juuni 
2007. aasta määrusega (EÜ) nr 834/2007 
mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise kohta1, eelkõige selle 
artiklitega 6, 19 ja 38.
__________________
1 ELT L 189, 20.7.2007, lk 1. 

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 11 alusel. Viidata tuleks ka järgnevatele õigusaktidele 
(komisjoni rakendusaktidele), mis põhinevad määrusel 834/2007. Näiteks määruses 889/2008 
ja seda muutvates määrustes on sätestatud määruse 834/2007 rakendamise üksikasjalik kord 
(nt eri tootmisviisid ja lubatud koostisosad). Lisaks hõlmab muudatusettepanek ka artiklit 3, 
mis käsitleb tootmisprotsessi.

Muudatusettepanek 20
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Müüginimetusi võib täiendada või 
asendada käesoleva määruse raames 
kaitstava geograafilise tähisega.

4. Müüginimetusi võib täiendada käesoleva 
määruse raames kaitstava geograafilise 
tähisega.
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Or. de

Muudatusettepanek 21
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui aromatiseeritud veinijoogid ja 
aromatiseeritud veinikokteilid viiakse 
turule tarbijat eksitada võiva pakendiga 
või väljamõeldud nimetuse või 
kaubanimega ja kui tegemist on alkoholil 
põhinevate segujookidega, peavad 
müüginimetus ja alkoholisisaldus olema 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta 
määruse (EL) nr 1169/2011 (milles 
käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele)1 artikli 2 lõike 2 punktis k 
toodud määratlusele ära toodud samal 
vaateväljal ning väljamõeldud nimetuse 
või kaubanimega sama suures kirjas ja 
sama värviga.
__________________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Aromatiseeritud veinitoodete 
müüginimetuste, täiendava teabe ja 
geograafiliste tähiste loetavuse suhtes 
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kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta 
määruse nr 1169/2011 (milles käsitletakse 
toidualase teabe esitamist tarbijatele)1 

sätteid.
__________________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

Or. de

Muudatusettepanek 23
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus märgitud suhkrusisaldus 
on väljendatud invertsuhkrus.

Esimeses lõigus märgitud suhkrusisaldus 
on väljendatud üldsuhkrusisalduses.

Or. es

Muudatusettepanek 24
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõisted „poolmagus” ja „magus” võib 
asendada märkusega suhkrusisalduse 
kohta, mis väljendatakse invertsuhkru 
grammides liitri kohta.

Mõisteid „poolmagus” ja „magus” võib 
täiendada märkusega suhkrusisalduse 
kohta, mis väljendatakse invertsuhkru 
grammides liitri kohta.

Or. en

Selgitus

Suhkrusisaldust invertsuhkru grammides liitri kohta võib olla tarbija jaoks küll kasulik teada, 
kuid see ei pruugi talle eriti palju öelda. Tarbijad ei pruugi magusat ja poolmagusat 
aromatiseeritud veini pelgalt suhkrusisalduse alusel üksteisest eristada. Suhkrusisalduse võib 
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lisada kasuliku teabena, kuid see ei tohiks täielikult asendada selliseid täpsustavaid andmeid 
nagu „magus” ja „poolmagus”.

Muudatusettepanek 25
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Aromatiseeritud veinitoodete 
märgistusele võib vabatahtlikult lisada 
täiendavat toidualast teavet, kui see teave 
vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2011. aasta määruse (EL) 
nr 1169/2011 (milles käsitletakse 
toidualase teabe esitamist tarbijatele)1 

V peatüki nõuetele.
_______________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

Or. es

Selgitus

Kohandamine tarbija teavitamist käsitleva uue määruse peatükiga vabatahtliku toidualase 
teabe suhtes kehtivate nõuete kohta.

Muudatusettepanek 26
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui osutatakse aromatiseeritud veinitoote 
lähtekohale, peab lähtekoht vastama
aromatiseeritud veinitoote tootmiskohale. 
Lähtekohale osutatakse sõnadega 
„toodetud (…)” või väljendatakse seda 
samasisulise terminiga, täiendatuna

Kui osutatakse aromatiseeritud veinitoote 
lähtekohale, tuleb välja tuua nii
aromatiseeritud veinitoote tootmiskoht kui 
ka viinamarjade lähtekoht. Lähtekohale 
osutatakse sõnadega „toodetud (…)”, mida
täiendab vastava liikmesriigi või 
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vastava liikmesriigi või kolmanda riigi 
nimega.

kolmanda riigi nimi, ning millele 
järgnevad sõnad „kasvatatud (…)”, mida
täiendab vastava liikmesriigi või kolmanda 
riigi nimi.

Or. en

Selgitus

Kui toote lähtekoht on välja toodud, tuleb osutada ka viinamarjade lähtekohale, et tarbijat 
mitte eksitada.

Muudatusettepanek 27
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esmase koostisosa lähtekohale ei ole vaja 
viidata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui toote lähtekoht on välja toodud, tuleb osutada ka viinamarjade lähtekohale, et tarbijat 
mitte eksitada.

Muudatusettepanek 28
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esmase koostisosa lähtekohale ei ole vaja 
viidata.

välja jäetud

Or. es
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Selgitus

Esmase koostisosa lähtekohale ei ole tegelikult vaja viidata. Seega on komisjoni viide 
õigusakti tekstis ülearune.

Muudatusettepanek 29
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esmase koostisosa lähtekohale ei ole vaja 
viidata.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Lähtekoha märkimise eeskirjad on kindlaks määratud määrusega 1169/2011. Kuna see 
määrus katab tarbijale aromatiseeritud veinide päritolutähiste kohta antavat teavet, ei ole 
täiendavaid eeskirju vaja.

Muudatusettepanek 30
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatud 
müüginimetused ja täiendavad andmed 
esitatakse ühes või enamas Euroopa Liidu 
ametlikus keeles.

Müüginimetused ja täiendavad andmed 
esitatakse keeles, mis on kergesti 
arusaadav selle liikmesriigi tarbijate 
jaoks, kus veinitoodet turustatakse.

Or. de

Muudatusettepanek 31
Jill Evans, Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatud 
müüginimetused ja täiendavad andmed 
esitatakse ühes või enamas Euroopa Liidu
ametlikus keeles.

Käesolevas määruses sätestatud 
müüginimetused ja täiendavad andmed 
esitatakse ühes või enamas asjaomase 
liikmesriigi ametlikus keeles.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikides on palju ametlikke keeli, millel ei ole ELi ametliku keele staatust – see 
muudatusettepanek tagab, et tootega seotud teave on emakeelsena kättesaadav rohkematele 
tarbijatele.

Muudatusettepanek 32
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses käsitletud tooted 
peavad olema kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 
2011. aasta määrusega (EL) 
nr 1169/2011, milles käsitletakse
toidualase teabe esitamist tarbijatele1. 
Vajaduse korral esitab komisjon 
seadusandliku ettepaneku, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1169/2011, 
et määruse (EL) nr 1169/2011 
kohaldamisala hõlmaks ka käesolevas 
määruses käsitletud tooteid.
______________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.

Or. en



AM\895227ET.doc 11/26 PE485.842v01-00

ET

Selgitus

Aromatiseeritud veinitooted on tugevasti töödeldud tooted, millele peaksid kehtima määruse 
(EL) nr 1169/2011 üldised märgistusnõuded. Selline olukord, kus kõik karastusjoogid peavad 
vastama üldistele märgistusnõuetele, kuid alkohoolsetele jookidele, sh tugevasti töödeldud 
alkohoolsetele jookidele asjaomane nõue ei kehti, on põhjendamatu.

Muudatusettepanek 33
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaitstud geograafiliste tähiste puhul 
kasutatakse ladina tähestikust erinevat 
tähestikku, siis võib asjaomane nimetus 
olla esitatud ka ühes või enamas ELi 
ametlikus keeles.

Kui kaitstud geograafiliste tähiste puhul 
kasutatakse ladina tähestikust erinevat 
tähestikku, siis peab asjaomane nimetus 
olema esitatud ka ühes või enamas ladina 
tähestikku kasutavas ELi ametlikus keeles.

Or. en

Selgitus

Aromatiseeritud veinide müügi hõlbustamiseks teistes ladina tähestikku kasutavates ELi 
liikmesriikides peaks geograafiline tähis olema ära toodud ka mõnes ladina tähestikku 
kasutavas ELi keeles.

Muudatusettepanek 34
Jill Evans, Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaitstud geograafiliste tähiste puhul 
kasutatakse ladina tähestikust erinevat 
tähestikku, siis võib asjaomane nimetus 
olla esitatud ka ühes või enamas ELi
ametlikus keeles.

Kui kaitstud geograafiliste tähiste puhul 
kasutatakse ladina tähestikust erinevat 
tähestikku, siis võib asjaomane nimetus 
olla esitatud ka ühes või enamas asjaomase 
liikmesriigi ametlikus keeles.
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Or. en

Selgitus

Liikmesriikides on palju ametlikke keeli, millel ei ole ELi ametliku keele staatust – see 
muudatusettepanek tagab, et tootega seotud teave on emakeelsena kättesaadav rohkematele 
tarbijatele.

Muudatusettepanek 35
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei keela ega piira 
käesolevale määrusele vastavate 
aromatiseeritud veinitoodete importi, 
müüki või tarbimist.

Or. lt

Muudatusettepanek 36
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Delegeeritud volitused

Selleks et võtta arvesse tootmissektori 
eripära ja uute toodete saabumist turule, 
võib komisjon delegeeritud õigusaktidega 
ajakohastada:
a) mõisteid, nõudeid ja piiranguid, mis on 
sätestatud I lisas;
b) müüginimetusi ja kirjeldusi, mis on 
sätestatud II lisas.

Or. de
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Muudatusettepanek 37
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müüginimetusi ja kirjeldusi, mis on 
sätestatud II lisas.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 38
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müüginimetusi ja kirjeldusi, mis on 
sätestatud II lisas.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 39
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva peatüki kohaldamisel tähendab 
„geograafiline tähis” tähist, mis viitab 
piirkonnale, konkreetsele kohale või riigile, 
ning mida kasutatakse, et kirjeldada 
aromatiseeritud veinitoodet, mille kvaliteet, 
maine või mõned muud omadused on 
olulisel määral seostatavad toote 

Käesoleva peatüki kohaldamisel tähendab 
„geograafiline tähis” tähist, mis viitab 
piirkonnale, konkreetsele kohale või riigile, 
ning mida kasutatakse, et kirjeldada 
aromatiseeritud veinitoodet, mille kvaliteet, 
maine või mõned muud omadused on 
olulisel määral seostatavad toote 
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geograafilise päritoluga. geograafilise päritoluga. Geograafilise 
tähise kasutamine näitab, et 
aromatiseeritud toote tootmiseks 
kasutatud viinamarjad pärinevad tähisel 
osutatud piirkonnast, kohast või riigist.

Or. en

Selgitus

Selleks et tarbijat mitte eksitada, tuleb geograafilise tähise kasutamisel tagada, et toote 
tootmiseks kasutatud viinamarjad pärinevad sellest piirkonnast, kohast või riigist, millele 
tähisel osutatakse.

Muudatusettepanek 40
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva peatüki kohaldamisel tähendab 
„geograafiline tähis” tähist, mis viitab 
piirkonnale, konkreetsele kohale või riigile, 
ning mida kasutatakse, et kirjeldada 
aromatiseeritud veinitoodet, mille kvaliteet, 
maine või mõned muud omadused on 
olulisel määral seostatavad toote 
geograafilise päritoluga.

Käesoleva peatüki kohaldamisel tähendab 
„geograafiline tähis” tähist, mis viitab 
piirkonnale, konkreetsele kohale või riigile, 
ning mida kasutatakse, et kirjeldada liidu 
päritoluga aromatiseeritud veinitoodet või 
veinitoodet, mille kvaliteet, maine või 
mõned muud omadused on olulisel määral 
seostatavad toote geograafilise päritoluga.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toote kirjeldus, eelkõige selle põhiliste 
analüütiliste omaduste kirjeldus ning 
samuti organoleptiliste omaduste hinnang 

(b) toote kirjeldus, eelkõige selle põhiliste 
analüütiliste omaduste kirjeldus ning 
samuti märge organoleptiliste omaduste 
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või märge selliste omaduste kohta; kohta;

Or. es

Muudatusettepanek 42
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võtavad käesoleva artikli 
järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid vastu 1. detsembriks 2012.

6. Liikmesriigid võtavad käesoleva artikli 
järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid vastu 1. detsembriks 2013.

Or. es

Selgitus

Tuleb arvestada võimalust, et määrust ei saa halduslikel või ajakavalistel põhjustel 
1. detsembriks 2012 avaldada. Seetõttu on tähtaega vaja veidi pikendada.

Muudatusettepanek 43
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et käesolevas peatükis 
sätestatud tingimused on täidetud, avaldab 
ta rakendusaktidega ja ilma artiklis 36 
osutatud komitee abita artikli 11 lõike 1 
punktis d osutatud koonddokumendi ja 
artikli 14 lõikes 5 osutatud 
tootespetsifikatsiooni avaldamise viite 
Euroopa Liidu Teatajas.

Kui komisjon leiab, et käesolevas peatükis 
sätestatud tingimused on täidetud, avaldab 
ta rakendusaktidega artikli 11 lõike 1 
punktis d osutatud koonddokumendi ja 
artikli 14 lõikes 5 osutatud 
tootespetsifikatsiooni avaldamise viite 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. es
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Muudatusettepanek 44
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahe kuu jooksul alates artikli 15 lõike 3 
esimeses lõigus ette nähtud avaldamisest 
võivad kõik õigustatud huvi omavad 
liikmesriigid, kolmandad riigid, füüsilised 
või juriidilised isikud, kes asuvad või on 
asutatud muus liikmesriigis kui kaitset 
taotlev liikmesriik või kolmandas riigis, 
esitada vastuväite kavandatavale kaitse alla 
võtmisele, esitades komisjonile 
nõuetekohaselt põhjendatud avalduse 
seoses käesolevas peatükis sätestatud 
abikõlblikkuse tingimustega.

Kolme kuu jooksul alates artikli 15 lõike 3 
esimeses lõigus ette nähtud avaldamisest 
võivad kõik õigustatud huvi omavad 
liikmesriigid, kolmandad riigid, füüsilised 
või juriidilised isikud, kes asuvad või on 
asutatud muus liikmesriigis kui kaitset 
taotlev liikmesriik või kolmandas riigis, 
esitada vastuväite kavandatavale kaitse alla 
võtmisele, esitades komisjonile 
nõuetekohaselt põhjendatud avalduse 
seoses käesolevas peatükis sätestatud 
abikõlblikkuse tingimustega.

Or. es

Muudatusettepanek 45
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile kättesaadava teabe alusel ja 
artikli 16 kohase vastuväidete esitamise 
menetluse lõppemisel otsustab komisjon 
rakendusaktidega käesolevas peatükis 
sätestatud tingimustele vastava ja liidu 
õigusega kooskõlas oleva geograafilise 
tähise kaitse alla võtta või taotluse tagasi 
lükata, kui kõnealuseid tingimusi ei täideta.

Komisjonile kättesaadava teabe alusel ja 
artikli 16 kohase vastuväidete esitamise 
menetluse lõppemisel otsustab komisjon 
rakendusaktidega käesolevas peatükis 
sätestatud tingimustele vastava ja liidu 
õigusega kooskõlas oleva geograafilise 
tähise kaitse alla võtta või taotluse tagasi 
lükata, kui kõnealuseid tingimusi ei täideta.
Komisjon avaldab otsuse komisjoni 
selleks otstarbeks ette nähtud veebilehel.

Or. en
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Selgitus

Puudub põhjus, miks ei või avalikkust kaitse alla võtmisega seotud otsusest teavitada.

Muudatusettepanek 46
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – 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 tootega seotud 
dokumentides, ning selliste pakendite 
kasutamise eest, mis võivad jätta toote 
päritolust vale mulje;

c) muude toote lähtekohta, päritolu, 
koostist, veini- ja/või alkoholisisaldust, 
tootmisviisi või olulisi omadusi käsitlevate 
valede või eksitavate märgete eest, mis 
esitatakse asjaomase toote sise- või 
välispakendil, reklaammaterjalides või 
tootega seotud dokumentides, ning selliste 
pakendite kasutamise eest, mis võivad jätta 
toote päritolust vale mulje;

Or. de

Muudatusettepanek 47
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kavandatud muudatus toob kaasa 
ühe või mitu muudatust artikli 11 lõike 1 
punktis d osutatud koonddokumendis, 
kohaldatakse artikleid 14–17 
muutmistaotluse suhtes mutatis mutandis.
Kui aga taotletavad muudatused on 
väikesed, otsustab komisjon 
rakendusaktidega, kas kiita 
muutmistaotlus heaks ilma artikli 15 
lõikes 2 ning artiklis 16 sätestatud 
menetluskorda järgimata, ning 
heakskiitmise korral avaldab komisjon 

2. Kui kavandatud muudatus toob kaasa 
ühe või mitu muudatust artikli 11 lõike 1 
punktis d osutatud koonddokumendis, 
kohaldatakse artikleid 14–17 
muutmistaotluse suhtes mutatis mutandis.
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seejärel artikli 15 lõikes 3 osutatud 
elemendid.

Or. en

Selgitus

Tavapärasest menetlusest kõrvalekaldumiseks ei ole põhjust, iseäranis seetõttu, et 
kaitsetaotlusi ei laeku tõenäoliselt eriti palju. Isegi kui hinnatud muudatus on väike, peaks 
komisjon olema endiselt kohustatud uurima, kas „kaitsetaotlused vastavad käesolevas 
peatükis sätestatud tingimustele”. Niisamuti ei tohiks olla põhjust keelduda vastuväidete 
esitamise menetlusest.

Muudatusettepanek 48
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olemasolevad kaitstud geograafilised 
tähised

Olemasolevad geograafilised tähised

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekuga kohandatakse artikli pealkiri selle peatüki nimetusega, kuhu artikkel 
kuulub.

Muudatusettepanek 49
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud olemasolevad 
geograafilised tähised, mille kohta ei 
esitata lõikes 2 osutatud teavet [kaks aastat 
pärast jõustumist], arvatakse käesoleva 
määruse kaitse alt välja. Komisjon võtab 
rakendusaktidega ja ilma artiklis 36 

3. Lõikes 1 osutatud olemasolevad 
geograafilised tähised, mille kohta ei 
esitata lõikes 2 osutatud teavet [kaks aastat 
pärast jõustumist], arvatakse käesoleva 
määruse kaitse alt välja. Komisjon võtab 
rakendusaktidega vajalikud meetmed, et 
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osutatud komitee abita vajalikud meetmed, 
et kõrvaldada sellised nimetused artiklis 22 
sätestatud registrist.

kõrvaldada sellised nimetused artiklis 22 
sätestatud registrist.

Or. es

Muudatusettepanek 50
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 26 ei kohaldata käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud olemasolevate kaitstud 
geograafiliste tähiste suhtes.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Võimalust olemasolevaid geograafilisi tähiseid tühistada ei olnud ette nähtud määruses 
2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste 
kaitse kohta (määruse 510/2006 eelkäija) ega ole ette nähtud määruses 110/2008 
piiritusjookide geograafiliste tähiste kohta.

Muudatusettepanek 51
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva peatükiga ettenähtud kontrolli 
tõhususe tagamiseks võib komisjon
delegeeritud õigusaktidega võtta kõik 
vajalikud meetmed seoses ettevõtjate 
teatistega pädevatele asutustele.

6. Käesoleva peatükiga ettenähtud kontrolli 
tõhususe tagamiseks antakse komisjonile 
volitused võtta vastavalt artiklile 35 vastu
delegeeritud õigusakte, mis sisaldavad 
vajalikke meetmeid seoses ettevõtjate 
teatistega pädevatele asutustele.

Or. it
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Muudatusettepanek 52
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaitse andmise või tagasilükkamise 
otsuste avalikkusele kättesaadavaks 
tegemisega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Puudub põhjus, miks ei või avalikkust kaitse alla võtmisega seotud otsusest teavitada.

Muudatusettepanek 53
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 36 osutatud komitee abita 
vastuvõetavad rakendusaktid

Taotluse või nõude vastuvõetamatus

Or. es

Selgitus

Parandus selleks, et kohandada teksti vastavalt nõukogu töörühmades juba lubatud 
tehnilisele parandusele. Seda on vaja teha järjepidevuse huvides sama artikli kohta esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 54
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva peatüki kohaselt esitatud 
taotlust või nõuet käsitatakse 
vastuvõetamatuna, otsustab komisjon selle 
rakendusaktidega ja ilma artiklis 36 
osutatud komitee abita vastuvõetamatuna 
tagasi lükata.

Kui käesoleva peatüki kohaselt esitatud 
taotlust või nõuet käsitatakse 
vastuvõetamatuna, otsustab komisjon selle 
rakendusaktidega vastuvõetamatuna tagasi 
lükata.

Or. es

Muudatusettepanek 55
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses osutatud volitused 
antakse komisjonile kindlaksmääramata 
ajaks.

2. Käesolevas määruses osutatud volitused 
antakse komisjonile viieks aastaks alates 
...*. Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Delegeeritud volitused uuenevad 
automaatselt sama kestusega järgmiseks 
ajavahemikuks, välja avatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
sellele vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne vastava perioodi lõppu.
________________________

* ELT: palun sisestada käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse sätted tuleks ühtlustada ühise turukorralduse määruse sätetega. Kuid 
ainult delegeeritud volituste piiramine viiele aastale ei taga vajalikku paindlikkust. Soovitatav 
on seega anda delegeeritud volitused viieks aastaks ning uuendada neid vaikimisi, kui 
seadusandjal ei ole pärast komisjoni aruande esitamist uuendamisega seoses vastuväiteid.
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Muudatusettepanek 56
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Veinivalmistustavad
Käesoleva määruse kohaldamisalasse 
kuuluvate põhitoodete ja valmistoodete 
valmistamisel järgitakse Rahvusvahelise 
Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni 
soovitatud ja avaldatud 
veinivalmistustavasid.

Or. it

Selgitus

Veinivalmistustavade kohta on oluline konkreetselt märkida Rahvusvahelise Viinamarja- ja 
Veiniorganisatsiooni (OIV) resolutsioone, nagu on juba märgitud määruses 1234/2007.

Muudatusettepanek 57
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müüginimetusega „Sangria” peavad 
kaasnema sõnad „toodetud …”, millele 
järgneb tootjaliikmesriigi või kitsamalt 
määratletud piirkonna nimi, välja arvatud 
juhul, kui toode on valmistatud
Hispaanias või Portugalis.

Müüginimetuse „aromatiseeritud 
veinijook” võib asendada sõnaga
„Sangria” ainult siis, kui jook on toodetud 
Hispaanias või Portugalis.

Or. es

Muudatusettepanek 58
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müüginimetusega „Sangria” peavad 
kaasnema sõnad „toodetud …”, millele 
järgneb tootjaliikmesriigi või kitsamalt 
määratletud piirkonna nimi, välja arvatud 
juhul, kui toode on valmistatud
Hispaanias või Portugalis.

Kui jook on valmistatud mõnes teises 
liikmesriigis peale Hispaania või 
Portugali, võib sõna „Sangria” kasutada 
müüginimetuse „aromatiseeritud 
veinijook” täiendusena, millega peab 
kohustuslikult kaasnema märge „toodetud 
…”, millele järgneb tootjaliikmesriigi või 
kitsamalt määratletud piirkonna nimi.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada määruse (EMÜ) nr 1601/1991 status quo. Selle 
mõte on kaitsta sõna „Sangria”, mis on pärit Hispaaniast ja Portugalist. Vaja on selgitada, et 
kõikides teistes liikmesriikides peale Hispaania või Portugali ei ole sõna „Sangria” 
müüginimetus, vaid vabatahtlik tähis või sõna.

Muudatusettepanek 59
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müüginimetuse „aromatiseeritud 
veinijook” võib asendada 
müüginimetusega „Sangria” ainult siis, 
kui jook on toodetud Hispaanias või 
Portugalis.

Kui jook on valmistatud mõnes teises 
liikmesriigis peale Hispaania või 
Portugali, võib sõna „Sangria” kasutada 
ainult müüginimetuse „aromatiseeritud 
veinijook” täiendusena, millega peab 
kohustuslikult kaasnema märge „toodetud 
...”, millele järgneb tootjaliikmesriigi või 
kitsamalt määratletud piirkonna nimi.

Or. es

Muudatusettepanek 60
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müüginimetuse „aromatiseeritud 
veinijook” võib asendada 
müüginimetusega „Sangria” ainult siis, kui 
jook on toodetud Hispaanias või 
Portugalis.

Müüginimetuse „aromatiseeritud 
veinijook” võib asendada sõnaga
„Sangria” ainult siis, kui jook on toodetud 
Hispaanias või Portugalis.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada määruse (EMÜ) nr 1601/1991 status quo. Selle 
mõte on kaitsta sõna „Sangria”, mis on pärit Hispaaniast ja Portugalist. Vaja on selgitada, et 
kõikides teistes liikmesriikides peale Hispaania või Portugali ei ole sõna „Sangria” 
müüginimetus, vaid vabatahtlik tähis või sõna.

Muudatusettepanek 61
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müüginimetusega „Clarea” peavad 
kaasnema sõnad „toodetud…”, millele 
järgneb tootjaliikmesriigi või kitsamalt 
määratletud piirkonna nimi, välja arvatud 
juhul, kui toode on valmistatud
Hispaanias.

Müüginimetuse „aromatiseeritud 
veinijook” võib asendada sõnaga „Clarea” 
ainult siis, kui jook on toodetud 
Hispaanias.

Or. es

Muudatusettepanek 62
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 4 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müüginimetusega „Clarea” peavad 
kaasnema sõnad „toodetud…”, millele 
järgneb tootjaliikmesriigi või kitsamalt 
määratletud piirkonna nimi, välja arvatud 
juhul, kui toode on valmistatud
Hispaanias.

Kui jook on valmistatud mõnes teises 
liikmesriigis peale Hispaania, võib sõna 
„Clarea” kasutada ainult müüginimetuse 
„aromatiseeritud veinijook” täiendusena, 
millega peab kohustuslikult kaasnema 
märge „toodetud...”, millele järgneb 
tootjaliikmesriigi või kitsamalt määratletud 
piirkonna nimi.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on säilitada määruse (EMÜ) nr 1601/1991 statu quo, 
võttes arvesse, et on vaja kaitsta sõna „Clarea”. Vaja on selgitada, et kõikides teistes 
liikmesriikides peale Hispaania ei ole sõna „Clarea” müüginimetus, vaid vabatahtlik tähis 
või sõna.

Muudatusettepanek 63
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müüginimetuse „Aromatiseeritud
veinijook” võib asendada 
müüginimetusega „Clarea” ainult siis, 
kui jook on toodetud Hispaanias.

Kui jook on valmistatud mõnes teises 
liikmesriigis peale Hispaania, võib sõna 
„Clarea” kasutada ainult müüginimetuse 
„aromatiseeritud veinijook” täiendusena, 
millega peab kohustuslikult kaasnema
märge „toodetud ...”, millele järgneb 
tootjaliikmesriigi või kitsamalt 
määratletud piirkonna nimi.

Or. es

Muudatusettepanek 64
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müüginimetuse „Aromatiseeritud
veinijook” võib asendada 
müüginimetusega „Clarea” ainult siis, kui 
jook on toodetud Hispaanias.

Müüginimetuse „aromatiseeritud
veinijook” võib asendada sõnaga „Clarea” 
ainult siis, kui jook on toodetud 
Hispaanias.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on säilitada määruse (EMÜ) nr 1601/1991 status quo, 
võttes arvesse, et on vaja kaitsta sõna „Clarea”. Vaja on selgitada, et kõikides teistes 
liikmesriikides peale Hispaania ei ole sõna „Clarea” müüginimetus, vaid vabatahtlik tähis 
või sõna.


