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Komission teksti Tarkistus

5 a) Korvataan 78 artikla seuraavasti:
1. Sovellettavien kaupan pitämisen 
vaatimusten lisäksi liitteessä VII 
säädettyjä määritelmiä, nimityksiä ja 
myyntinimityksiä sovelletaan tarvittaessa 
seuraaviin aloihin tai tuotteisiin:
a) naudanliha;
a a) lampaanliha;
b) viini;
c) ihmisravinnoksi tarkoitetut maito ja 
maitotuotteet;
d) siipikarjanliha;
e) munat;
f) ihmisravinnoksi tarkoitetut levitettävät 
rasvat sekä
g) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut 
oliivit;
h) sianliha;
i) vuohenliha;
j) hevosenliha;
k) kaninliha.
2. Liitteessä VII säädettyjä määritelmiä, 
nimityksiä tai myyntinimityksiä saa 
käyttää unionissa ainoastaan sellaisen 
tuotteen kaupan pitämiseen ja 
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myynninedistämiseen, joka täyttää 
kyseisessä liitteessä säädetyt vastaavat 
vaatimukset. Liitteessä VII voidaan säätää 
edellytyksistä, joilla tällaiset nimitykset tai 
myyntinimitykset suojataan kaupan 
pitämisen tai myynninedistämisen 
yhteydessä laittomalta kaupalliselta 
käytöltä, väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai 
laittomilta mielleyhtymiltä.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 227 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat liitteessä VII säädettyihin 
määritelmiin ja myyntinimityksiin 
tehtäviä muutoksia sekä poikkeuksia tai 
vapautuksia niistä. Nämä delegoidut 
säädökset rajoitetaan tiukasti osoitettuihin 
tarpeisiin, jotka johtuvat muuttuvasta 
kuluttajakysynnästä, teknisestä 
kehityksestä tai tuoteinnovoinnin 
tarpeista.
4. Sen varmistamiseksi, että toimijat ja 
jäsenvaltiot ymmärtävät selkeästi ja oikein 
liitteessä VII säädetyt määritelmät ja 
myyntinimitykset, siirretään komissiolle 
valta antaa 227 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä kyseisten 
määritelmien ja nimitysten vahvistamista 
ja soveltamista koskevista säännöistä.
5. Kuluttajien odotusten ja 
maitotuotteiden markkinoiden kehityksen 
ottamiseksi huomioon siirretään 
komissiolle valta antaa 227 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään maitotuotteet, joiden osalta 
eläinlaji, josta maito on peräisin, on 
mainittava, ellei maito ole nautaeläimestä, 
ja vahvistetaan asiaankuuluvat 
tarpeelliset säännöt.
6. Asetuksen (EU) N:o 1169/2011 17 
artiklassa tarkoitettuja nimityksiä, joita 
nykyisin käytetään lihasta, lihanpaloista, 
raakalihavalmisteista ja lihavalmisteista, 
ei saa käyttää mistään muusta tuotteesta 
kuin lihasta tai lihaa sisältävistä 
tuotteista.
Kuluttajien odotusten ja 
lihamarkkinoiden kehityksen huomioon 
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ottamiseksi siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 227 artiklan 
mukaisesti liitteen VII täydentämiseksi 
erityisillä säännöillä, jotka koskevat 
poikkeuksia ensimmäisestä alakohdasta 
lihan, lihanpalojen, 
raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden 
määritelmien, nimitysten tai 
myyntinimitysten luettelon osalta, jos 
elintarvikkeen tarkka luonne käy selvästi 
ilmi sen perinteisestä käytöstä asetuksen 
(EU) N:o 1151/2012 3 artiklan mukaisesti 
ja/tai jos keskivertokuluttajalle on 
ilmeistä, että nimitys kuvaa elintarvikkeen 
ominaislaatua.
Hyväksyessään kyseisiä delegoituja 
säädöksiä komissio erottaa asetuksen 
(EU) N:o 1169/2011 17 artiklan 
mukaisesti toisistaan viralliset nimet ja 
tavanomaiset tai kuvailevat nimet sen 
mukaan, ovatko ne kyseisten 
elintarvikkeiden käyttöön viittaavia 
elintarvikkeiden nimiä.
Kasviproteiinituotteita koskevien 
poikkeusten osalta myyntinimityksessä on 
oltava selvä maininta ”ilman lihaa”. 
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