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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 d uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 223

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

26d) Artikkel 223 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 223 „Artikkel 223

Teabele esitatavad nõuded Teabele esitatavad nõuded

1. Komisjon võib lõikes 2 osutatud 
menetluse kohaselt võtta vastu vajalikud 
meetmed, et nõuda ettevõtjatelt, 
liikmesriikidelt ja kolmandatelt riikidelt 
teabe esitamist, mis on seotud käesoleva 
määruse kohaldamise, 
põllumajandustoodete turu järelevalve, 
analüüsi ja haldamisega, turu läbipaistvuse 
tagamisega, ÜPP meetmete nõuetekohase 
toimimisega, kõnealuste meetmete 
kontrollimise, järelevalve, hindamise ja 
auditeerimisega ning ELi toimimise 
lepingu alusel sõlmitud rahvusvahelistes 
lepingutes sätestatud nõuete järgimisega, 
sh kõnealuste kokkulepete kohaste 
teavitamise nõuetega. Sel juhul võetakse 

1. Komisjon võib lõikes 2 osutatud 
menetluse kohaselt võtta vastu vajalikud 
meetmed, et nõuda ettevõtjatelt, 
liikmesriikidelt ja kolmandatelt riikidelt 
teabe esitamist, mis on seotud käesoleva 
määruse kohaldamise, 
põllumajandustoodete turu järelevalve, 
analüüsi ja haldamisega, turu läbipaistvuse 
tagamisega, ÜPP meetmete nõuetekohase 
toimimisega, kõnealuste meetmete 
kontrollimise, järelevalve, hindamise ja 
auditeerimisega ning ELi toimimise 
lepingu alusel sõlmitud rahvusvahelistes 
lepingutes sätestatud nõuete järgimisega, 
sh kõnealuste kokkulepete kohaste 
teavitamise nõuetega. Sel juhul võetakse 



AM\1215894ET.docx PE658.378v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

arvesse andmevajadust ja sünergiaid 
võimalike andmeallikate vahel.

arvesse andmevajadust ja sünergiaid 
võimalike andmeallikate vahel.

Saadud teavet võib edastada või teha 
kättesaadavaks rahvusvahelistele 
organisatsioonidele ja kolmandate riikide 
pädevatele asutustele ning seda võib 
avaldada, pidades silmas isikuandmete 
kaitset ja ettevõtjate õiguspärast huvi 
kaitsta oma ärisaladusi, sealhulgas hindu.

Saadud teavet võib edastada või teha 
kättesaadavaks rahvusvahelistele 
organisatsioonidele, Euroopa ja 
liikmesriikide finantsturuasutustele ja 
kolmandate riikide pädevatele asutustele 
ning seda võib avaldada, pidades silmas 
isikuandmete kaitset ja ettevõtjate 
õiguspärast huvi kaitsta oma ärisaladusi, 
sealhulgas hindu.

Selleks et tagada põllumajandustoodete 
turgude ja eelkõige põllumajandustoorme 
tuletisinstrumentide turgude suurem 
läbipaistvus, teeb komisjon ühise 
põllumajanduse turukorralduse kaudu 
koostööd riiklike finantsturuasutustega, 
kes vastavalt määrusele (EL) 596/2014 
(turukuritarvituse määrus) ja direktiivile 
2014/57/EL (turukuritarvituse direktiiv) 
vastutavad põllumajandustoorme 
tuletisinstrumentide järelevalve ja 
kontrolli eest, et nad saaksid oma 
ülesandeid nõuetekohaselt täita.

2. Selleks et tagada teabesüsteemide 
terviklikkus ning edastatud dokumentide ja 
seonduvate andmete õigsus ja loetavus, on 
komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 
227 vastu delegeeritud õigusakte, et 
sätestada:

2. Selleks et tagada teabesüsteemide 
terviklikkus ning edastatud dokumentide ja 
seonduvate andmete õigsus ja loetavus, on 
komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 
227 vastu delegeeritud õigusakte, et 
sätestada:

a) esitatava teabe laad ja liik; a) esitatava teabe laad ja liik;

b) töödeldatavate andmete 
kategooriad, maksimaalne säilitamise aeg 
ning andmetöötluse eesmärk, eelkõige 
andmete avaldamise ja kolmandatele 
riikidele edastamise korral;

b) töödeldatavate andmete 
kategooriad, maksimaalne säilitamise aeg 
ning andmetöötluse eesmärk, eelkõige 
andmete avaldamise ja kolmandatele 
riikidele edastamise korral;

c) juurdepääsuõigused kättesaadavaks 
tehtud teabele või teabesüsteemidele;

c) juurdepääsuõigused kättesaadavaks 
tehtud teabele või teabesüsteemidele;

d) teabe avaldamise tingimused. d) teabe avaldamise tingimused.

2a. Selleks et tagada turu 
läbipaistvuse piisav tase ja ärisaladuse 
austamine, võib komisjon lõikes 2 
sätestatud korras võtta vastu meetmed, 
mis sunnib eriti vähese läbipaistvusega 
turuosalisi tegema oma tehinguid 



AM\1215894ET.docx PE658.378v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

elektroonilise kauplemisplatvormi kaudu.
3. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikud 
meetmed, sealhulgas:

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusaktid, millega kehtestatakse 
käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikud 
meetmed, sealhulgas:

a) teavitamise meetodid; a) teavitamise meetodid;

b) eeskirjad esitatava teabe kohta; b) eeskirjad esitatava teabe kohta;

c) esitatava teabe haldamise korra, 
samuti korra teatiste sisu, vormi, ajastuse, 
sageduse ja tähtaegade kohta;

c) esitatava teabe haldamise korra, 
samuti korra teatiste sisu, vormi, ajastuse, 
sageduse ja tähtaegade kohta;

d) edastamise korra või korra, mille 
kohaselt tehakse teave kättesaadavaks 
liikmesriikidele, rahvusvahelistele 
organisatsioonidele ja kolmandate riikide 
pädevatele asutustele, või avaldamise 
korra, pidades silmas isikuandmete kaitset 
ja ettevõtjate õiguspärast huvi kaitsta oma 
ärisaladusi.

d) edastamise korra või korra, mille 
kohaselt tehakse teave kättesaadavaks 
liikmesriikidele, rahvusvahelistele 
organisatsioonidele ja kolmandate riikide 
pädevatele asutustele, või avaldamise 
korra, pidades silmas isikuandmete kaitset 
ja ettevõtjate õiguspärast huvi kaitsta oma 
ärisaladusi.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 229 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 229 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.“

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
LISA I – OSA XXXIII a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28a) I lisasse lisatakse järgmine osa:
„XXIIIa OSA
Loomne geneetiline materjal
01012100 – Tõupuhtad aretushobused
010221 – Tõupuhtad aretusveised
01022110 – Tõupuhtad aretusveised 
(mullikad)
01022190 – Tõupuhtad aretusveised 
(muud tõupuhtad aretusveised kui 
01012110 või 01012130)
01023100 – Tõupuhtad aretuspühvlid
01029020 – Elusveised, tõupuhtad 
aretusloomad, muud kui 010221 ja 
01023100
01031000 – Elussead, tõupuhtad 
aretusloomad
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01041010 – Eluslambad, tõupuhtad 
aretusloomad
01051111 − Kanad liigist Gallus 
domesticus: munakana vanavanemkari ja 
vanemkari, munaliinid
01051119 − Kanad liigist Gallus 
domesticus: muu kui 01051119 klassi 
munakana vanavanemkari ja vanemkari
010641 – Elusmesilased, tõupuhtad 
mesilasemad liigist Apis mellifera
04071100 – Viljastatud munad 
inkubeerimiseks, Gallus domesticus liiki 
kuuluvate kanade munad
040719 – Viljastatud munad 
inkubeerimiseks, muud kui 04071100
04071911 – Viljastatud munad 
inkubeerimiseks, kalkuni- ja hanemunad
04071919 – Viljastatud munad 
inkubeerimiseks, muud liiki kui Gallus 
domesticus kuuluvate kodulindude munad 
ja muud munad kui kalkuni- ja 
hanemunad
04071990 – Viljastatud munad 
inkubeerimiseks, muud kui 
kodulinnumunad
05111000 – Veisesperma
05119985 – Mujal nimetamata loomne 
materjal, muu loomne materjal kui 
05111000 (eeskätt muude imetajate kui 
veiste sperma, imetajate munarakud ja 
embrüod)“

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1151/2012
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
Artikkel 5 „Artikkel 5

Päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste 
nõuded

Päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste 
nõuded

1. Käesolevas määruses on 
„päritolunimetus” nimetus, mis osutab 
sellele, et:

1. Käesolevas määruses on 
„päritolunimetus” nimetus, mis osutab 
sellele, et:

a) toode on pärit teatavast kohast, 
piirkonnast või erandjuhul riigist;

a) toode on pärit teatavast kohast, 
piirkonnast või erandjuhul riigist, või on 
konkreetses kohas tavapäraselt kasutatud 
nimetus;

b) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 
iseloomulikest looduslikest ja 
inimteguritest ning

b) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 
looduslikest ja inimteguritest;

c) kõik tootmisetapid toimuvad c) kõik tootmisetapid toimuvad 
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määratletud geograafilises piirkonnas. määratletud geograafilises piirkonnas.

2. Käesolevas määruses on 
„geograafiline tähis” nimetus, mis osutab 
sellele, et:

2. Käesolevas määruses on 
„geograafiline tähis” nimetus, mis osutab 
sellele, et:

a) toode on pärit teatavast kohast, 
piirkonnast või riigist,

a) toode on pärit teatavast kohast, 
piirkonnast või riigist, või on konkreetses 
kohas tavapäraselt kasutatud nimetus,

b) toote teatav kvaliteet, maine või 
muu omadus tuleneb peamiselt tema 
geograafilisest päritolust ning

b) toote teatav kvaliteet, maine või 
muu omadus tuleneb peamiselt tema 
geograafilisest päritolust ning

c) vähemalt üks tootmisetappidest 
toimub määratletud geograafilises 
piirkonnas.

c) vähemalt üks tootmisetappidest 
toimub määratletud geograafilises 
piirkonnas.

3. Olenemata lõikest 1 käsitatakse 
teatavat nimetust päritolunimetusena, isegi 
kui asjaomase toote tooraine pärineb 
geograafilisest piirkonnast, mis on suurem 
määratletud geograafilisest piirkonnast või 
erineb sellest, tingimusel et:

3. Olenemata lõikest 1 käsitatakse 
teatavat nimetust päritolunimetusena, isegi 
kui asjaomase toote tooraine pärineb 
geograafilisest piirkonnast, mis on suurem 
määratletud geograafilisest piirkonnast või 
erineb sellest, tingimusel et:

a) tooraine tootmispiirkond on 
määratletud;

a) tooraine tootmispiirkond on 
määratletud;

b) tooraine tootmiseks kehtivad 
eritingimused;

b) tooraine tootmiseks kehtivad 
eritingimused;

c) punktis b osutatud tingimuste 
täitmise tagamiseks on olemas 
kontrollikord ja

c) punktis b osutatud tingimuste 
täitmise tagamiseks on olemas 
kontrollikord ja

d) kõnealused päritolunimetused olid 
päritolumaal sellena tunnustatud enne 1. 
maid 2004.

d) kõnealused päritolunimetused olid 
päritolumaal sellena tunnustatud enne 1. 
maid 2004.

Käesoleva lõike kohaldamisel võib 
toorainena käsitada üksnes elusloomi, liha 
ja piima.

Käesoleva lõike kohaldamisel võib 
toorainena käsitada üksnes elusloomi, liha 
ja piima.

4. Loomsete saaduste tootmise eripära 
arvessevõtmiseks antakse komisjonile 
õigus võtta kooskõlas artikliga 56 vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
sööda päritoluga seotud piiranguid ja 
erandeid päritolunimetuse puhul.

4. Loomsete saaduste tootmise eripära 
arvessevõtmiseks antakse komisjonile 
õigus võtta kooskõlas artikliga 56 vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
sööda päritoluga seotud piiranguid ja 
erandeid päritolunimetuse puhul.

Selleks et võtta arvesse teatavate toodete 
või piirkondade eripära, antakse 
komisjonile lisaks õigus võtta kooskõlas 
artikliga 56 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse piiranguid ja erandeid 

Selleks et võtta arvesse teatavate toodete 
või piirkondade eripära, antakse 
komisjonile lisaks õigus võtta kooskõlas 
artikliga 56 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse piiranguid ja erandeid 
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elusloomade tapmise või tooraine päritolu 
puhul.

elusloomade tapmise või tooraine päritolu 
puhul.

Nimetatud piirangute ja eranditega 
võetakse objektiivsete kriteeriumide alusel 
arvesse kvaliteeti või kasutust ja 
tunnustatud oskusteavet või looduslikke 
tegureid.

Nimetatud piirangute ja eranditega 
võetakse objektiivsete kriteeriumide alusel 
arvesse kvaliteeti või kasutust ja 
tunnustatud oskusteavet või looduslikke 
tegureid.“

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1151/2012
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Artikkel 7 asendatakse järgmisega:
Artikkel 7 „Artikkel 7

Tootespetsifikaat Tootespetsifikaat

1. Kaitstud päritolunimetuse ja 
kaitstud geograafilise tähise kasutamiseks 
peab asjaomane toode vastama 
spetsifikaadile, milles on esitatud vähemalt 
järgmine teave:

1. Kaitstud päritolunimetuse ja 
kaitstud geograafilise tähise kasutamiseks 
peab asjaomane toode vastama 
spetsifikaadile, milles on esitatud vähemalt 
järgmine teave:

a) päritolunimetusena või 
geograafilise tähisena kaitstav nimetus, 
nagu seda kasutatakse kaubanduses või 
tavakeeles, ja ainult keeltes, mida 
kasutatakse või on ajalooliselt kasutatud 
määratletud geograafilises piirkonnas 
konkreetse toote kirjeldamiseks;

a) päritolunimetusena või 
geograafilise tähisena kaitstav nimetus, 
nagu seda kasutatakse kaubanduses või 
tavakeeles, ja ainult keeltes, mida 
kasutatakse või on ajalooliselt kasutatud 
määratletud geograafilises piirkonnas 
konkreetse toote kirjeldamiseks;

b) toote, sealhulgas asjakohasel juhul 
tooraine kirjeldus, samuti toote peamised 
füüsikalised, keemilised, 

b) toote, sealhulgas asjakohasel juhul 
tooraine kirjeldus, samuti toote peamised 
füüsikalised, keemilised, 
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mikrobioloogilised või organoleptilised 
omadused;

mikrobioloogilised või organoleptilised 
omadused;

c) geograafilise piirkonna määratlus, 
mis on piiratud käesoleva lõike punkti f 
alapunktides i või ii osutatud seosega, ja 
asjakohasel juhul üksikasjad, mis osutavad 
artikli 5 lõikes 3 ette nähtud nõuete 
täitmisele;

c) geograafilise piirkonna määratlus, 
mis on piiratud käesoleva lõike punkti f 
alapunktides i või ii osutatud seosega, ja 
asjakohasel juhul üksikasjad, mis osutavad 
artikli 5 lõikes 3 ette nähtud nõuete 
täitmisele;

d) tõendid selle kohta, et toode 
pärineb artikli 5 lõigetes 1 või 2 osutatud 
määratletud geograafilisest piirkonnast;

d) jälgitavuse tõendid selle kohta, et 
toode pärineb artikli 5 lõigetes 1 ning 2 
osutatud määratletud geograafilisest 
piirkonnast;

e) toote saamismeetodi ning 
asjakohasel juhul algupäraste ja 
muutumatute kohalike meetodite kirjeldus 
ning pakendamisega seotud teave, kui 
taotlejate rühm seda vajalikuks peab ja 
esitab piisavalt tootepõhiseid põhjendusi, 
miks pakendamine peab kvaliteedi 
säilitamiseks, algupära või kontrolli 
tagamiseks toimuma määratletud 
geograafilises piirkonnas, võttes arvesse 
liidu õigust, eelkõige kaupade vaba 
liikumise ja teenuste vaba osutamise kohta;

e) toote saamismeetodi ning 
asjakohasel juhul selle kestlikku arengusse 
antud panuse kirjeldus, algupäraste ja 
muutumatute kohalike meetodite kirjeldus 
ning pakendamisega seotud teave, kui 
taotlejate rühm seda vajalikuks peab ja 
esitab piisavalt tootepõhiseid põhjendusi, 
miks pakendamine peab kvaliteedi 
säilitamiseks, algupära või kontrolli 
tagamiseks toimuma määratletud 
geograafilises piirkonnas, võttes arvesse 
liidu õigust, eelkõige kaupade vaba 
liikumise ja teenuste vaba osutamise kohta;

f) üksikasjad, millega määratakse 
kindlaks:

f) üksikasjad, millega määratakse 
kindlaks:

i) toote kvaliteedi või omaduste ning 
artikli 5 lõikes 1 osutatud geograafilise 
keskkonna vaheline seos või

i) kaitstud päritolunimetuse puhul: 
toote kvaliteedi või omaduste ning artikli 5 
lõikes 1 osutatud geograafilise keskkonna 
vaheline seos või

ii) kui see on asjakohane, toote 
teatava kvaliteedi, maine ja muude 
omaduste ning artikli 5 lõikes 2 osutatud 
geograafilise päritolu vaheline seos;

ii) kaitstud geograafilise tähise 
puhul: toote teatava kvaliteedi, maine ja 
muude omaduste ning artikli 5 lõikes 2 
osutatud geograafilise päritolu vaheline 
seos;

g) asutuste nimi ja aadress või 
olemasolu korral vastavalt artiklile 37 
tootespetsifikaate käsitlevatele sätetele 
vastavust kontrollivate organite nimi ja 
aadress ning nende konkreetsed ülesanded;

g) asutuste nimi ja aadress või 
olemasolu korral vastavalt artiklile 37 
tootespetsifikaate käsitlevatele sätetele 
vastavust kontrollivate organite nimi ja 
aadress ning nende konkreetsed ülesanded;

h) asjaomase toote märgistamise 
erinõuded.

h) asjaomase toote märgistamise 
erinõuded.

2. Selleks et tagada, et 
tootespetsifikaatides esitatakse selget ja 

2. Selleks et tagada, et 
tootespetsifikaatides esitatakse selget ja 
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sisutihedat teavet, antakse komisjonile 
õigus võtta kooskõlas artikliga 56 vastu 
delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse 
eeskirjad, mis piiravad käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud spetsifikaadis sisalduvat 
teavet, kui sellist piirangut on vaja liiga 
mahukate registreerimistaotluste 
vältimiseks.

sisutihedat teavet, antakse komisjonile 
õigus võtta kooskõlas artikliga 56 vastu 
delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse 
eeskirjad, mis piiravad käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud spetsifikaadis sisalduvat 
teavet, kui sellist piirangut on vaja liiga 
mahukate registreerimistaotluste 
vältimiseks.

Komisjon võib vastu võtta rakendusaktid, 
milles sätestatakse eeskirjad spetsifikaadi 
vormi kohta. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 57 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võib vastu võtta rakendusaktid, 
milles sätestatakse eeskirjad spetsifikaadi 
vormi kohta. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 57 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.“

Or. en
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Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 13

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5) Artikkel 13 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 13 „Artikkel 13

Kaitse Kaitse

1. Registreeritud nimetusi kaitstakse: 1. Registreeritud nimetusi kaitstakse:

a) nende otsese või kaudse 
kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest 
registreerimisega hõlmamata toodete 
puhul, kui need tooted on võrreldavad 
asjaomase nimetuse all registreeritud 
toodetega või kui nende puhul kasutatakse 
kaitstud nimetuse mainet, sealhulgas 
juhtudel, kui neid tooteid kasutatakse 
koostisainetena;

a) nende otsese või kaudse 
kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest 
registreerimisega hõlmamata toodete 
puhul, kui need tooted on võrreldavad 
asjaomase nimetuse all registreeritud 
toodetega või kui nende puhul kasutatakse, 
nõrgestatakse või kahjustatakse kaitstud 
nimetuse mainet, sealhulgas juhtudel, kui 
neid tooteid kasutatakse koostisainetena;

b) väärkasutuse, jäljendamise või 
seoste loomise eest ka siis, kui toodete või 
teenuste tegelik päritolu on näidatud või 
kui kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele 

b) väärkasutuse, jäljendamise või 
seoste loomise eest ka siis, kui toodete või 
teenuste tegelik päritolu on näidatud või 
kui kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele 
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on lisatud väljend „stiil”, „liik”, „meetod”, 
„toodetud nagu”, „imitatsioon” või muu 
samalaadne väljend, sealhulgas juhtudel, 
kui neid tooteid kasutatakse 
koostisainetena;

on lisatud väljend „stiil”, „liik”, „meetod”, 
„toodetud nagu”, „imitatsioon” või muu 
samalaadne väljend, sealhulgas juhtudel, 
kui neid tooteid kasutatakse 
koostisainetena;

c) toote lähtekohta, päritolu, laadi või 
olulisi omadusi käsitlevate muude valede 
või eksitavate märgete eest, mida 
kasutatakse asjaomase toote sise- või 
välispakendil, reklaammaterjalides ja 
asjaomase tootega seotud dokumentides, 
ning selliste pakendite kasutamise eest, mis 
võivad jätta vale mulje toote päritolust;

c) toote lähtekohta, päritolu, laadi või 
olulisi omadusi käsitlevate muude valede 
või eksitavate märgete eest, mida 
kasutatakse asjaomase toote sise- või 
välispakendil, reklaammaterjalides ja 
asjaomase tootega seotud dokumentides, 
ning selliste pakendite kasutamise eest, mis 
võivad jätta vale mulje toote päritolust;

d) mis tahes muu tegevuse eest, mis 
võib tarbijale jätta vale mulje toote tegeliku 
päritolu kohta.

d) mis tahes muu tegevuse eest, mis 
võib tarbijale jätta vale mulje toote tegeliku 
päritolu kohta;
da) mis tahes kaitstud nimetusega 
täielikult või osaliselt sarnase või sellega 
seoses täielikult või osaliselt segadust 
tekitada võiva domeeninime pahauskse 
registreerimise eest.

Kui kaitstud päritolunimetus või kaitstud 
geograafiline tähis sisaldab sellise toote 
nimetust, mida peetakse üldnimetuseks, ei 
ole selle üldnimetuse kasutamine vastuolus 
esimese lõigu punktidega a või b.

Kui kaitstud päritolunimetus või kaitstud 
geograafiline tähis sisaldab sellise toote 
nimetust, mida peetakse üldnimetuseks, ei 
ole selle üldnimetuse kasutamine vastuolus 
esimese lõigu punktidega a või b.

2. Kaitstud päritolunimetus ega 
kaitstud geograafiline tähis ei muutu 
üldnimetuseks.

2. Kaitstud päritolunimetus ega 
kaitstud geograafiline tähis ei muutu 
üldnimetuseks.

3. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
haldus- ja kohtumeetmeid, et hoida ära või 
lõpetada asjaomases liikmesriigis 
toodetava või turustatava kaitstud 
päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise 
tähise lõikes 1 osutatud ebaseaduslik 
kasutamine.

3. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
haldus- ja kohtumeetmeid, et hoida ära või 
lõpetada asjaomases liikmesriigis 
toodetava või turustatava kaitstud 
päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise 
tähise lõikes 1 osutatud ebaseaduslik 
kasutamine.

3a. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kaitset tuleb kohaldada ka selliste 
transiitkaupade suhtes määruse (EL) nr 
2017/625 artikli 3 punkti 44 tähenduses, 
mis sisenevad liidu tolliterritooriumile 
ilma liidu tolliterritooriumil vabasse 
ringlusse laskmata, ning selliste kaupade 
suhtes, mida liidus müüakse e-
kaubanduse kaudu.
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Sel eesmärgil määrab iga liikmesriik oma 
kindlaksmääratud menetluste kohaselt 
nende meetmete võtmise eest vastutavad 
asutused.

Sel eesmärgil määrab iga liikmesriik oma 
kindlaksmääratud menetluste kohaselt 
nende meetmete võtmise eest vastutavad 
asutused.

Need asutused tagavad piisava 
objektiivsuse ja erapooletuse ning nende 
käsutuses on oma ülesannete täitmiseks 
vajalikud kvalifitseeritud töötajad ja 
ressursid.

Need asutused tagavad piisava 
objektiivsuse ja erapooletuse ning nende 
käsutuses on oma ülesannete täitmiseks 
vajalikud kvalifitseeritud töötajad ja 
ressursid.“

Or. en


