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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5a) Artikkel 78 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 78 „Artikkel 78

Teatavate sektorite ja toodete mõisted, 
nimetused ja müüginimetused

Teatavate sektorite ja toodete mõisted, 
nimetused ja müüginimetused

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;
h) sealiha;
i) lambaliha;
j) kitseliha;
k) hobuseliha ja
l) küülikuliha.
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2. VII lisas sätestatud mõisteid, 
nimetusi või müüginimetusi võib liidus 
kasutada üksnes sellise toote turustamiseks, 
mis vastab kõnealuses lisas sätestatud 
vastavatele tingimustele.

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 ebaseadusliku 
kaubanduslikul eesmärgil 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. Kõnealused delegeeritud õigusaktid 
piirduvad rangelt tarbijate muutuvast 
nõudlusest või tehnilisest arengust 
tulenevate tõendatud vajadustega või 
tootearenduse vajadustega

3. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud 
õigusakte VII lisas (v.a selle Ia osas) 
sätestatud mõistete ja müüginimetuste 
muudatuste, nendest erandite tegemise või 
nendest vabastamise kohta. 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 
müüginimetustest, peaks komisjonil olema 
õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
nende täpsustamise ja kohaldamise 
eeskirju.

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.

4a. Selleks et tagada turu läbipaistvus, 
vastata tarbijate ootustele ja võtta arvesse 
lihaturu arengut, on komisjoni õigus võtta 
kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse VII lisa Ia 
osa, täpsustades liha, liha jaotustükkide ja 
lihatoodete müüginimetused ja nimetused, 
mida võib kasutada üksnes loomade 
söödavate osade puhul ja toodete puhul, 
mis sisaldavad liha, vastavalt reeglitele, 
mis on sätestatud VII lisa nimetatud osas.

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 

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 
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lehmapiimaga, milliselt loomaliigilt see on 
saadud, ning vajalike eeskirjade 
kehtestamiseks.

lehmapiimaga, milliselt loomaliigilt see on 
saadud, ning vajalike eeskirjade 
kehtestamiseks.“

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on laiendada turustamisstandardite (mõisted, nimetused, 
müüginimetused) kohaldamisala ning anda komisjonile võimalus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada VII lisa Ia osa, täpsustades liha, liha jaotustükkide ja lihatoodete 
müüginimetused ja nimetused, mida võib kasutada üksnes loomade söödavate osade puhul ja 
toodete puhul, mis sisaldavad liha, vastavalt reeglitele, mis on sätestatud VII lisa nimetatud 
osas.
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14a) Artikkel 103 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 103 „Artikkel 103

Kaitse Kaitse

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) sarnastel toodetel, mis ei vasta 
kaitstud nimetuse tootespetsifikaadile või

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

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

3a. Lõikes 2 osutatud kaitset 
kohaldatakse 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 päritolunimetusega 
veini geograafilist ala hõlmab mõni teine 
kaitstud päritolunimetus, mille 
geograafiline ala on laiem, võib 
liikmesriik määrata kindlaks tingimused, 
mille alusel võib kõnealuse veini puhul 
kasutada seda teist kaitstud 
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päritolunimetust. Need tingimused peavad 
sisalduma asjakohase veini 
tootespetsifikaadis.“

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on reguleerida tava, mille koheselt võib kaitstud 
päritolunimetusega ja kaitstud geograafilise tähisega veinide puhul, mille geograafilist ala 
hõlmab mõni suurem, teise kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähise 
geograafiline ala, kasutada seda teist kaitstud päritolunimetust või kaitstud geograafilist 
tähist või segada niisuguseid veine teise kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise 
tähisega veinidega. Liikmesriigid peaksid määrama kindlaks tingimused, mille alusel seda 
teha võib. Need tingimused peaksid sisalduma kõnealuste veinide tootespetsifikaatides.


