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15.10.2020 A8-0198/256

Muudatusettepanek 256
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Jérémy Decerle
fraktsiooni Renew nimel
Eric Andrieu
fraktsiooni S&D nimel

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
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Viinamarjakasvatuses tõhusama 
mullaharimine saavutamiseks tuleks anda 
luba taasistutuslubade pikendamiseks 
kolmelt aastalt kuuele aastale, nagu tehti 
varasemas taasistutusõiguste määruses. 
Taasistutusloa kasutamisaja pikendamine 
võib avaldada positiivset mõju 
keskkonnale, kuna pinnas saab puhata 
ning bakterid ja viirused tapetakse 
looduslike protsessidega, kasutamata 
selleks keemilisi aineid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on saavutada parem mullaharimine viinamarjakasvatuses sel 
viisil, et antakse luba taasistutuslubade pikendamiseks kolmelt aastalt kaheksale aastale, 
nagu tehti varasemas taasistutusõiguste määruses. Taasistutusloa kasutamisaja pikendamine 
võib avaldada positiivset mõju keskkonnale, kuna pinnas saab puhata ning bakterid ja 
viirused tapetakse looduslike protsessidega, kasutamata selleks keemilisi aineid.
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15.10.2020 A8-0198/257

Muudatusettepanek 257
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Jérémy Decerle
fraktsiooni Renew nimel

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 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

ba) artikli 23 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

3. Lõike 1 kohaselt kehtestatud toetuskavas 
(edaspidi „koolikava“) osaleda soovivad 
liikmesriigid, kes taotlevad vastavat liidu 
toetust, eelistavad siseriiklikke olusid 
arvesse võttes toodete jagamist ühest või 
mõlemast järgmisest rühmast:

„3. Lõike 1 kohaselt kehtestatud 
toetuskavas (edaspidi „koolikava“) osaleda 
soovivad liikmesriigid, kes taotlevad 
vastavat liidu toetust, näevad siseriiklikke 
olusid arvesse võttes ette toodete jagamise 
ühest või mõlemast järgmisest rühmast:

a) puu- ja köögivili ning banaanisektori 
värsked tooted;

a) puu- ja köögivilja puhul:

b) joogipiim ja selle laktoosivabad 
alternatiivid.

i) eelkõige puu- ja köögivili ning 
banaanisektori värsked tooted;

ii) töödeldud puu- ja köögiviljasaadused;
b) piima ja piimatoodete puhul:
i) joogipiim ja selle laktoosivabad 
alternatiivid;
ii) juust, kohupiim, jogurt ja muud 
fermenteeritud või hapendatud 
piimatooted ilma lisatud lõhna- ja 
maitseaineteta, puuviljade, pähklite või 
kakaota.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada koolipuuvilja, -köögivilja, -piima ja 
-piimatoodete kava rakendamist liikmesriikides ning võimaldada seeläbi liikmesriikidel lasta 
lastel avastada mitmekesiseid Euroopa põllumajandustooteid ja põllumajanduslikke 
toiduaineid ja/või reageerida laste spetsiifilistele toitumisvajadustele nende territooriumil.
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15.10.2020 A8-0198/258

Muudatusettepanek 258
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel

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 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

bb) artikli 23 lõige 4 jäetakse välja.
4. Olenemata lõikest 3, selleks et 
edendada konkreetsete toodete tarbimist 
ja/või reageerida oma territooriumil laste 
erilistele toitainevajadustele, võivad 
liikmesriigid siiski näha ette toodete 
jagamise ühest või mõlemast järgmisest 
rühmast:

 

a) töödeldud puu- ja köögiviljatooted, 
lisaks lõike 3 punktis a osutatud toodetele;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Selgitus

Tegemist on lihtsalt tehniline muudatusettepanekuga, mis on seotud artikli 23 lõike 3 kohta 
esitatud muudatusettepanekuga, mille eesmärk on lihtsustada koolipuuvilja, -köögivilja, 
-piima ja -piimatoodete kava rakendamist liikmesriikides ning võimaldada seeläbi 
liikmesriikidel lasta lastel avastada mitmekesiseid Euroopa põllumajandustooteid ja 
põllumajanduslikke toiduaineid ja/või reageerida laste spetsiifilistele toitumisvajadustele 
nende territooriumil.
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15.10.2020 A8-0198/259

Muudatusettepanek 259
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Jérémy Decerle
fraktsiooni Renew nimel
Eric Andrieu
fraktsiooni S&D nimel

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 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bc) artiklile 23 lisatakse lõige 8a:
„8a. Kui tervishoiu ja toitumise eest 
vastutavad riiklikud asutused seda 
põhjendavad, võivad liikmesriigid oma 
riiklikus strateegias sätestada, et 
käesoleva artikli lõigetes 3 ja 5 osutatud 
tooteid jagatakse koolides samal ajal kui 
tavalist koolitoitu.“

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada koolipuuvilja, -köögivilja, koolipiima ja -
piimatoodete kava rakendamist liikmesriikides, võimaldades neil jaotada kõlblikke 
põllumajandustooteid ja põllumajanduslikke toiduaineid söögiaegadel, kui nende riiklikud 
tervishoiu- ja toiduametid seda põhjendavad.
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15.10.2020 A8-0198/260

Muudatusettepanek 260
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Jérémy Decerle
fraktsiooni Renew nimel

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 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 23 – lõige 11

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

bd) artikli 23 lõige 11 asendatakse 
järgmisega:

11. Jagatavate toodete või kaasnevate 
haridusmeetmetega hõlmatud toodete 
valikul lähtuvad liikmesriigid ühest või 
enamast objektiivsest kriteeriumist, nagu 
tervise- ja keskkonnakaalutlused, kohalike 
või piirkondlike toodete hooajalisus, 
mitmekesisus ja kättesaadavus ning 
võimaluste piires liidust pärit toodete 
eelistamine. Liikmesriigid võivad 
julgustada eelkõige kohaliku või 
piirkondliku toodangu ostmist, 
mahetooteid, lühikesi tarneahelaid või 
keskkonnaalast kasu ning, kui see on 
asjakohane, määrusega (EL) nr 1151/2012 
kasutusele võetud kvaliteedikavade alusel 
tunnustatud tooteid.

„11. Jagatavate toodete või kaasnevate 
haridusmeetmetega hõlmatud toodete 
valikul lähtuvad liikmesriigid ühest või 
enamast objektiivsest kriteeriumist, nagu 
tervise- ja keskkonnakaalutlused, kohalike 
või piirkondlike toodete hooajalisus, 
mitmekesisus ja kättesaadavus ning 
võimaluste piires liidust pärit toodete 
eelistamine. Liikmesriigid võivad 
julgustada eelkõige kohaliku või 
piirkondliku toodangu ostmist, 
mahetooteid, lühikesi tarneahelaid või 
keskkonnaalast kasu, sealhulgas 
keskkonnasäästlike pakendite kasutamist, 
ning, kui see on asjakohane, määrusega 
(EL) nr 1151/2012 kasutusele võetud 
kvaliteedikavade alusel tunnustatud 
tooteid.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET#tocId33)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on julgustada kõnealuse kava raames jagatavate toodete puhul 
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kasutama keskkonnasäästlikke pakendeid.
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15.10.2020 A8-0198/261

Muudatusettepanek 261
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Jérémy Decerle
fraktsiooni Renew nimel
Eric Andrieu
fraktsiooni S&D nimel

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 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 62 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4a) artikli 62 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

3. Lõikes 1 osutatud luba kehtib kolm 
aastat alates selle väljastamise päevast. 
Selle tootja suhtes, kes ei ole luba selle 
kehtivuse ajal kasutanud, rakendatakse 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 89 
lõikes 4 ette nähtud halduskaristusi.

„3. Lõikes 1 osutatud luba kehtib kolm 
aastat alates selle väljastamise päevast. 
Selle tootja suhtes, kes ei ole luba selle 
kehtivuse ajal kasutanud, rakendatakse 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 89 
lõikes 4 ette nähtud halduskaristusi. 
Liikmesriigid võivad siiski otsustada, et 
artikli 66 lõikes 1 osutatud load kehtivad 
kuus aastat alates nende väljaandmise 
kuupäevast.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on saavutada parem mullaharimine viinamarjakasvatuses sel 
viisil, et antakse luba taasistutuslubade pikendamiseks kolmelt aastalt kaheksale aastale, 
nagu tehti varasemas taasistutusõiguste määruses. Taasistutusloa kasutamisaja pikendamine 
võib avaldada positiivset mõju keskkonnale, kuna pinnas saab puhata ning bakterid ja 
viirused tapetakse looduslikke protsessidega, kasutamata keemilisi aineid.
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15.10.2020 A8-0198/262

Muudatusettepanek 262
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel

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 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 78

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5a) Artikkel 78 asendatakse 
järgmisega:

1. Peale kohaldatavate turustusstandardite, 
kui see on asjakohane, kohaldatakse 
VII lisas sätestatud mõisteid, nimetusi ja 
müüginimetusi järgmiste sektorite ja 
toodete suhtes:

„1. Peale kohaldatavate 
turustusstandardite, kui see on asjakohane, 
kohaldatakse VII lisas sätestatud mõisteid, 
nimetusi ja müüginimetusi järgmiste 
sektorite ja toodete suhtes:

a) veise- ja vasikaliha; a) veise- ja vasikaliha;

b) vein; b) vein;

c) inimtoiduks ettenähtud piim ja 
piimatooted;

c) inimtoiduks ettenähtud piim ja 
piimatooted;

d) linnuliha; d) linnuliha;

e) munad; e) munad;

f) inimtoiduks ettenähtud võiderasvad; ja f) inimtoiduks ettenähtud võiderasvad;

g) oliiviõli ja lauaoliivid. g) oliiviõli ja lauaoliivid;
2. VII lisas sätestatud mõisteid, nimetusi 
või müüginimetusi võib liidus kasutada 
üksnes sellise toote turustamiseks, mis 
vastab kõnealuses lisas sätestatud 
vastavatele tingimustele.

h) sealiha;

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 227 vastu delegeeritud õigusakte 
VII lisas sätestatud mõistete ja 
müüginimetuste muudatuste, nendest 
erandite tegemise või nendest vabastamise 
kohta. Kõnealused delegeeritud õigusaktid 
piirduvad rangelt tarbijate muutuvast 

i) lambaliha;
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nõudlusest või tehnilisest arengust 
tulenevate tõendatud vajadustega või 
tootearenduse vajadustega.

4. Selleks et tagada, et ettevõtjad ja 
liikmesriigid saavad ühemõtteliselt ja 
õigesti aru VII lisas sätestatud mõistetest ja 
müüginimetustest, peaks komisjonil olema 
õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
nende täpsustamise ja kohaldamise 
eeskirju.

j) kitseliha;

5. Tarbijate ootustega ja piimatoodete turu 
arenguga arvestamiseks on komisjonil 
õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu 
delegeeritud õigusakte selliste 
piimatoodete kindlaksmääramiseks, mille 
puhul märgitakse juhul, kui tegemist ei ole 
lehmapiimaga, milliselt loomaliigilt see on 
saadud, ning vajalike eeskirjade 
kehtestamiseks.

k) hobuseliha ja

l) küülikuliha.
2. VII lisas sätestatud mõisteid, nimetusi 
või müüginimetusi võib liidus kasutada 
üksnes sellise toote turustamiseks ja 
müügiedenduseks, mis vastab kõnealuses 
lisas sätestatud vastavatele tingimustele. 
VII lisas võib sätestada tingimused, mille 
korral on nimetused või müüginimetused 
turustamisel või müügiedendusel kaitstud 
kaubanduslikul eesmärgil ebaseadusliku 
kasutamise, väärkasutuse, imiteerimise 
või seoste tekitamise eest.
3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 227 vastu delegeeritud õigusakte 
VII lisas sätestatud mõistete ja 
müüginimetuste muudatuste, nendest 
erandite tegemise või nendest vabastamise 
kohta, välja arvatud need, mis on esitatud 
Ia osas. Kõnealused delegeeritud 
õigusaktid piirduvad rangelt tarbijate 
muutuvast nõudlusest või tehnilisest 
arengust tulenevate tõendatud vajadustega 
või tootearenduse vajadustega

4. Selleks et tagada, et ettevõtjad ja 
liikmesriigid saavad ühemõtteliselt ja 
õigesti aru VII lisas sätestatud mõistetest ja 
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müüginimetustest, peaks komisjonil olema 
õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
nende täpsustamise ja kohaldamise 
eeskirju.

4a. Turu läbipaistvuse tagamiseks, 
vastamaks tarbijate ootustele ja 
arvestamaks lihaturu arengut on 
komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 227 vastu delegeeritud õigusakte, 
mille abil täiendatakse VII lisa Ia osa, 
täpsustades liha, lihalõikude ja 
lihatoodete müüginimetused ja 
kirjeldused, mis on mõeldud üksnes 
loomade söödavate osade ja liha 
sisaldavate toodete jaoks kooskõlas 
VII lisa nimetatud osas sätestatud 
eeskirjadega.
5. Tarbijate ootustega ja piimatoodete turu 
arenguga arvestamiseks on komisjonil 
õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu 
delegeeritud õigusakte selliste 
piimatoodete kindlaksmääramiseks, mille 
puhul märgitakse juhul, kui tegemist ei ole 
lehmapiimaga, milliselt loomaliigilt see on 
saadud, ning vajalike eeskirjade 
kehtestamiseks.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on laiendada turustamisstandardite kohaldamisala (mõiste, 
nimetused ja müüginimetused) ja anda komisjonile võimalus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, mille abil täiendatakse VII lisa täiendavat Ia osa, täpsustades liha, lihalõikude ja 
lihasaaduste müüginimed ja kirjeldused, mis on mõeldud üksnes loomade söödavatele osade 
ja liha sisaldavate toodete jaoks kooskõlas VII lisa nimetatud osas sätestatud eeskirjadega.
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15.10.2020 A8-0198/263

Muudatusettepanek 263
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
Jérémy Decerle
fraktsiooni Renew nimel
Eric Andrieu
fraktsiooni S&D nimel

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 1 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 103

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

14a) Artikkel 103 asendatakse 
järgmisega:

1. Kaitstud päritolunimetust ja kaitstud 
geograafilint tähist võivad kasutada kõik 
ettevõtjad, kes turustavad veini, mis on 
toodetud kooskõlas vastava 
tootespetsifikaadiga.

„1. Kaitstud päritolunimetust ja kaitstud 
geograafilint tähist võivad kasutada kõik 
ettevõtjad, kes turustavad veini, mis on 
toodetud kooskõlas vastava 
tootespetsifikaadiga.

2. Kaitstud päritolunimetust ja kaitstud 
geograafilist tähist ning 
tootespetsifikaadiga kooskõlas kaitstud 
nimetust kasutavat veini kaitstakse:

2. Kaitstud päritolunimetust ja kaitstud 
geograafilist tähist ning 
tootespetsifikaadiga kooskõlas kaitstud 
nimetust kasutavat veini kaitstakse:

a) kõnealuse kaitstud nimetuse otsese või 
kaudse kaubanduslikul eesmärgil 
kasutamise eest:

a) kõnealuse kaitstud nimetuse otsese või 
kaudse kaubanduslikul eesmärgil 
kasutamise eest:

i) samalaadsetel toodetel, mis ei vasta 
kaitstud nimetuse tootespetsifikaadile või

i) samalaadsetel toodetel, mis ei vasta 
kaitstud nimetuse tootespetsifikaadile või

ii) kui sellise kasutusega kaasneb 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
maine ärakasutamine;

ii) kui sellise kasutusega kaasneb 
päritolunimetuse või geograafilise tähise 
maine ärakasutamine, nõrgestamine või 
kahjustamine, sealhulgas juhul, kui 
registreeritud nimetusega tähistatud ainet 
kasutatakse koostisainena;

b) väärkasutuse, imiteerimise või seoste 
tekitamise eest ka siis, kui toote või 
teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui 

b) väärkasutuse, imiteerimise või seoste 
tekitamise eest ka siis, kui toote või 
teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui 
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kaitstud nimetus on tõlgitud, 
transkribeeritud või translitereeritud, või 
sellele on lisatud väljend „stiilis“, „tüüpi“, 
„meetodil“, „valmistatud nagu“, 
„imitatsioon“, „maitsega“, „nagu“ või muu 
samalaadne väljend;

kaitstud nimetus on tõlgitud, 
transkribeeritud või translitereeritud, või 
sellele on lisatud väljend „stiilis“, „tüüpi“, 
„meetodil“, „valmistatud nagu“, 
„imitatsioon“, „maitsega“, „nagu“ või muu 
samalaadne väljend, sealhulgas juhul, kui 
nende registreeritud nimetustega 
tähistatud aineid kasutatakse 
koostisainetena;

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

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.

3. Kaitstud päritolunimetused ja kaitstud 
geograafilised tähised ei muutu liidus 
üldnimetusteks artikli 101 lõike 1 
tähenduses.

da) mis tahes kaitstud nimetusega 
täielikult või osaliselt sarnase või sellega 
seoses täielikult või osaliselt segadust 
tekitada võiva domeeninime pahauskse 
lisamise eest.
3. Kaitstud päritolunimetused ja kaitstud 
geograafilised tähised ei muutu liidus 
üldnimetusteks artikli 101 lõike 1 
tähenduses.

3a. Lõikes 2 osutatud kaitset tuleb 
kohaldada ka selliste kaupade suhtes, mis 
tuuakse liidu tolliterritooriumile ilma 
liidu tolliterritooriumil vabasse ringlusse 
laskmata, ning selliste kaupade suhtes, 
mida müüakse liidus e-kaubanduskanalite 
kaudu.
3b. Kui kaitstud päritolunimetust 
kasutava veini geograafiline piirkond on 
hõlmatud mõne muu kaitstud 
päritolunimetusega, mille geograafiline 
piirkond on suurem, võivad liikmesriigid 
määrata tingimused, mille alusel saab 
kõnealuste veinide puhul kasutada 
nimetatud teist kaitstud päritolunimetust. 
Mainitud tingimused tuleb lisada 
asjaomaste veinide 
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tootespetsifikaatidesse.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on reguleerida tava, kus kaitstud päritolunimetusega ja kaitstud 
geograafilise tähisega veinid, mille geograafiline piirkond on hõlmatud mõne muu kaitstud 
päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega, mille geograafiline piirkond on suurem, 
saavad kasu teisest kaitstud päritolunimetusest või kaitstud geograafilisest tähisest või saab 
need panna kokku nimetatud teiste kaitstud päritolunimetuste või kaitstud geograafiliste 
tähistega veinidega. Liikmesriigid peaksid määrama kindlaks tingimused, mille puhul on 
selline tava lubatud. Mainitud tingimused tuleks lisada asjaomaste veinide 
tootespetsifikaatidesse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – I a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31a) VII lisasse lisatakse uus Ia osa:
Ia osa: Liha, lihatooted ja lihavalmistised
I. Mõisted
„Liha“ – käesoleva lisa selle osa 
tähenduses määruse (EÜ) nr 853/2004 
I lisa punktides 1.2.–1.8. osutatud 
loomade söödavad osad, sealhulgas veri.
„Lihavalmistised“ – värske liha, 
sealhulgas osadeks tükeldatud liha, 
millele on lisatud toiduaineid, 
maitseaineid või lisaaineid või mida on 
töödeldud viisil, mis ei muuda liha 
sisemiste lihaskiudude struktuuri 
piisavalt, et kaotada värske liha omadusi.
„Lihatooted“ – liha töötlemise saadused 
või selliste töödeldud toodete edasise 
töötlemise saadused, mille pinnalõige 
näitab, et tootel puuduvad värske liha 
iseloomulikud omadused.
II. Müüginimetused
Lihaga seotud nimetused ja 
müüginimetused ning mõisted ja 
nimetused, mida kasutatakse liha, 
lihalõikude ja lihatoodete tähistamiseks 
vastavalt määruse (EL) nr 1169/2011 
artiklile 17, on mõeldud ainult loomade 
söödavate osade ja toodete jaoks, mis 
sisaldavad liha.
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Määruse (EL) nr 543/2008, milles 
sätestatakse nõukogu määruse (EL) 
nr 1234/2007 alusel vastuvõetud 
eeskirjades osutatud üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad, artiklis 1 määratletud 
kodulinnulihatoodete ja kodulinnulõigete 
tähistamiseks kasutatud müüginimetused 
on mõeldud üksnes loomade söödavate 
osade ja kodulinnuliha sisaldavate toodete 
jaoks.
Kõnealuseid müüginimetusi ei tohi 
kasutada ega neile toodete märgistusel 
viidata selliste toiduainete kirjeldamiseks, 
turustamiseks ega reklaamimiseks, mis 
sisaldavad üle 3 % taimseid valke.

Or. en

Selgitus

Turu läbipaistvuse tagamiseks, vastamaks tarbijate ootustele ja arvestamaks lihaturu arengut 
on muudatusettepaneku eesmärk võtta kasutusele määratlused, mida kasutatakse seoses 
mõistetega „liha“, „lihavalmistis“ ja „lihatooted“, ning kaitsta liha, lihalõigete ja 
lihatoodete müüginimetusi erinevalt toodetest, mis ei sisalda liha ega ole pärit asjaomaste 
loomade söödavast osast. Paindlikku käsitusviisi tuleks kasutada toiduainete puhul, mis 
sisaldavad liha või asjaomaste loomade söödavat osa ja maksimaalselt 3 % taimseid valke.


