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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:
a) veise- ja vasikaliha;
ab) lambaliha;
b) vein;
c) inimtoiduks ettenähtud piim ja 
piimatooted;
d) linnuliha;
e) munad;
f) inimtoiduks ettenähtud võiderasvad; ja
g) oliiviõli ja lauaoliivid;
h) sealiha;
i) kitseliha;
j) hobuseliha;
k) küülikuliha.
2. VII lisas sätestatud mõisteid, nimetusi 
või müüginimetusi võib liidus kasutada 
üksnes sellise toote turustamiseks ja 
müügiedenduseks, mis vastab kõnealuses 
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lisas sätestatud vastavatele tingimustele. 
VII lisas võib näha ette tingimused, mille 
korral nimetused või müüginimetused on 
turustamisel või müügiedendusel kaitstud 
kaubanduslikul eesmärgil kasutamise, 
usurpatsiooni, imiteerimise või 
ebaseaduslike 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.
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.
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.
6. Määruse (EL) nr 1169/2011 artiklis 17 
osutatud nimetusi, mida praegu 
kasutatakse liha, lõigatud liha, 
lihatükkide, lihavalmististe ja lihatoodete 
puhul, ei tohi kasutada ühegi muu toote 
puhul kui liha või liha sisaldavad tooted.
Selleks et võtta arvesse tarbijate ootusi ja 
lihaturu arengut, antakse komisjonile 
õigus võtta kooskõlas artikliga 227 vastu 
delegeeritud õigusakte, et täiendada VII 
lisa erieeskirjadega, mis käsitlevad 
erandeid esimesest lõigust liha, lõigatud 
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liha, lihatükkide, lihavalmististe ja 
lihatoodete määratluste, nimetuste või 
müüginimetuste loetelu puhul, kui 
toiduaine täpne laad ilmneb selgelt 
toiduaine traditsioonilisest kasutusest 
vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 
artiklile 3 ja/või kui keskmisele tarbijale 
on toiduaine nimetus selge selle 
iseloomuliku kvaliteedi kirjeldamiseks.
Kõnealuste delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmisel teeb komisjon kooskõlas 
määruse (EL) nr 1169/2011 artikliga 17 
vahet ametlikel nimetustel ja tavapärastel 
või kirjeldavatel nimetustel vastavalt 
sellele, kas need on või ei ole 
toidunimetused, mis viitavad nende 
toiduainete kasutamisele.
Taimsetel valkudel põhinevate toodetega 
seotud erandite puhul peab 
müüginimetuses olema selgelt märgitud 
„ilma lihata“. 
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