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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud 
tulevase ühise põllumajanduspoliitika 
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad 
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid 
sisaldavad muu hulgas ÜPP 
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse 
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja 
maapiirkondade kaasajastamise ning 
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja 
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist 
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate 
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse 
vähendamisele kaasaaitamist.

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud 
tulevase ühise põllumajanduspoliitika 
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad 
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid 
sisaldavad muu hulgas ÜPP 
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse 
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja 
maapiirkondade kaasajastamise ning 
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja 
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist 
kooskõlas kestliku arengu tegevuskavaga 
aastani 2030 ja Pariisi 
kliimakokkuleppega ning toetusesaajate 
suhtes kohaldatavate liidu õigusaktidega 
seotud halduskoormuse vähendamisele 
kaasaaitamist.

Selgitus

ELi toimimise lepingu artikli 208 kohaselt peab EL võtma arvesse arengukoostöö eesmärke 
kõigis asjaomastes poliitikavaldkondades. Vähimarenenud riikide põllumajanduse arengu 
soodustamine ja ülemaailmse toiduga kindlustatuse suurendamine on ELi arengukoostöö 
olulised ülesanded. ÜPP mõjutab eelkõige põllumajandustoodetega kauplemist. 
Poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtte kohaselt tuleb arvesse võtta, jälgida ja 
võimaluse korral vältida võimalikku kahjulikku mõju kohalikele põllumajandusturgudele ja 
arengumaade kohalikele tootjatele.



PE630.373v02-00 4/31 AD\1175401ET.docx

ET

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kaubanduslepingute 
väljatöötamine toob ühelt poolt kaasa 
põllumajandustootjate jaoks konkurentsi 
suurenemise rahvusvahelisel tasandil, 
kuid teiselt poolt avab neile uued 
perspektiivid. Selleks et säilitada aus 
konkurents ja tagada rahvusvahelises 
kaubanduses vastastikkus, peab Euroopa 
Liit tagama tema enda tootjate jaoks 
kehtestatud tootmisstandarditega 
kooskõlas olevate tootmisstandardite 
järgimise eelkõige keskkonna- ja 
tervishoiuvaldkonnas, lähtudes 
vastastikkuse põhimõttest.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artiklile 208 peab ÜPP rakendamine 
olema kooskõlas arengukoostöö 
eesmärkidega, sealhulgas ka kestliku 
arengu tegevuskavaga aastani 2030. 
Poliitikavaldkondade sidususe järgimiseks 
ei või käesoleva määruse alusel võetavad 
meetmed ohustada arenguriikide, eelkõige 
vähim arenenud riikide 
toidutootmisvõimet ja pikaajalist toiduga 
kindlustatust ega liidu kliimamuutuste 
leevendamise kohustuste täitmist vastavalt 
Pariisi kokkuleppele.

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 208 tuleb arengueesmärke arvestada kõigis ELi 
meetmetes, mis mõjutavad tõenäoliselt arengumaid. Arenguriikide põllumajanduse arengu 
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soodustamine ja ülemaailmse toiduga kindlustatuse suurendamine on ELi arengukoostöö 
olulised ülesanded. ÜPP mõjutab eelkõige põllumajandustoodetega kauplemist. 
Poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtte kohaselt tuleb jälgida ja võimaluse korral 
vältida mõju kohalikele põllumajandusturgudele ja arengumaade kohalikele tootjatele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tootjad saaksid kasutada 
muutuvate ilmastikutingimuste suhtes 
kohanemisvõimelisemaid ning 
haiguskindlamaid viinamarjasorte, ei tuleks 
lubada toota päritolunimetusega tooteid 
mitte ainult Vitis vinifera liiki kuuluvatest 
viinamarjasortidest, vaid ka liigi Vitis 
vinifera ja muude perekonna Vitis liikide 
ristamisel saadud viinamarjasortidest.

(10) Selleks et tootjad saaksid kasutada 
muutuvate ilmastikutingimuste suhtes 
kohanemisvõimelisemaid ning 
haiguskindlamaid viinamarjasorte, ei tuleks 
lubada toota päritolunimetusega tooteid 
mitte ainult Vitis vinifera liiki kuuluvatest 
viinamarjasortidest, vaid ka muude 
perekonna Vitis liikide sortidest ja samuti 
erinevate perekonna Vitis liikide 
ristamistel saadud viinamarjasortidest.

Selgitus

Pole ühtegi õigustatud selgitust, et jätta sordid, mis ei kuulu Vitis vinifera liiki, 
päritolunimetusest ilma. Tuntud sorte, nagu Uhudler ja Fragolino, aretatakse traditsioonilisel 
viisil teatud Euroopa piirkondades, kus need on kohalikes kultuurides juurdunud ja omavad 
sotsiaal-majanduslikku tähtsust. Neid sorte tuleks kaitsta täpse spetsifikatsiooni abil mis tahes 
omastamise eest ning see tagaks ühtlasi kõrge kvaliteedistandardi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Päritolunimetuse mõiste määratlus 
tuleks viia kooskõlla intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide lepinguga12 
(TRIPS-leping), mis kiideti heaks 
nõukogu otsusega 94/800/EÜ ja eelkõige 
selle artikli 22 lõikega 1, st nimetus peab 
näitama, et toode on pärit teatud 

välja jäetud
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piirkonnast või teatud kohast.
__________________
12 Mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voor 
(1986–1994) – lisa 1 – lisa 1C – 
intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide leping (WTO) (EÜT 
L 336, 23.12.1994, lk 214).
13 Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta 
otsus 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse nimel sõlmitavaid tema 
pädevusse kuuluvaid küsimusi 
puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati 
mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste 
Uruguay voorus (1986–1994), (EÜT L 
336, 23.12.1994, lk 1).

Selgitus

Kuna me oleme säilitanud rahvusvahelises Lissaboni lepingus sätestatud päritolunimetuse 
mõiste määratluse, muutub kõnealune põhjendus ebaasjakohaseks, kuna selles osutatakse 
intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingus (TRIPS-leping) kehtestatud teisele 
päritolunimetuse mõiste määratlusele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Tarbijate jaoks piisava teabe 
tagamiseks oleks asjakohane teha 
määrusega (EL) nr 1169/2011 ette nähtud 
toitumisalase teabe ja koostisosade loetelu 
esitamine veini märgistamise ja esitlemise 
kohustuslikeks osadeks.

Selgitus

Selguse ja järjepidevuse huvides oleks parem reguleerida toitumisalast teavet ja veini 
koostisosi tarbijatele toidualase teabe esitamist käsitlevas määruses (EL) nr 1169/2011.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Kui komisjon on kehtestanud 
ühised eeskirjad alkohoolsete jookide 
koostisosade ja toiteväärtuse märgistamise 
kohta, nagu on sätestatud määruse (EL) 
nr 1169/2011 artiklis 16 ja komisjoni 
aruandes COM(2017)58 final, peaksid 
kõik viinamarjasaadused sisaldama 
märgistusel teavet koostisosade ja nende 
toiteväärtuse kohta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Seoses ekspordikrediidi, 
ekspordikrediiditagatiste ja 
kindlustusprogrammide, 
põllumajandustooteid eksportivate riiklike 
kaubandusettevõtete ja rahvusvahelise 
toiduabiga peaksid liikmesriikide meetmed 
järgima WTO ministrite otsuses sätestatud 
eeskirju. Kuna liit ja selle liikmesriigid on 
WTO liikmed, peaksid sellised riiklikud 
meetmed vastavalt liidu ja rahvusvahelisele 
õigusele vastama WTO ministrite 19. 
detsembri 2015. aasta otsuses sätestatud 
eeskirjadele.

(27) Seoses ekspordikrediidi, 
ekspordikrediiditagatiste ja 
kindlustusprogrammide, 
põllumajandustooteid eksportivate riiklike 
kaubandusettevõtete ja rahvusvahelise 
toiduabiga peaksid liikmesriikide meetmed 
järgima WTO ministrite otsuses sätestatud 
eeskirju, sealhulgas vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 208 
poliitikavaldkondade arengusidusust ja 
kestliku arengu tegevuskava aastani 2030. 
Kuna liit ja selle liikmesriigid on WTO 
liikmed, peaksid sellised riiklikud meetmed 
vastavalt liidu ja rahvusvahelisele õigusele 
vastama WTO ministrite 19. detsembri 
2015. aasta otsuses sätestatud eeskirjadele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Komisjon väidab oma 2017. aasta 
märtsis avaldatud aruandes, mis käsitleb 
alkohoolsete jookide koostisainete ja 
toiteväärtuse kohustuslikku märgistamist, 
et ta ei näe koostisaineid ja toiteväärtust 
kajastava teabe esitamata jätmiseks 
mingit objektiivset põhjust, ning kutsub 
tootjaid üles koostama ühe aasta jooksul 
eneseregulatsiooni põhimõtet järgiva 
ettepaneku teabe esitamiseks kõigi 
alkohoolsete jookide koostisainete ja 
toiteväärtuse kohta. Kõrgetasemelise 
tarbijakaitse tagamiseks peaks 
eneseregulatsioonil põhinev käsitlus 
tagama vähemalt selle, et teave 
koostisainete ja toiteväärtuse kohta 
esitatakse toote märgisel ning et see teave 
vastab määruses (EL) nr 1169/2011 
vabatahtlikule toidualasele teabele 
kehtestatud nõuetele. Komisjon peaks 
tootjate ettepanekuid hindama ja 
avaldama aruande, millele vajaduse 
korral lisatakse seadusandlik ettepanek, 
milles mikroettevõtjatele on ette nähtud 
asjakohased erandid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 2a
Poliitikavaldkondade arengusidusus
ELi toimimise lepingu artikli 208 kohaselt 
võetakse käesoleva määruse rakendamisel 
arvesse arengukoostöö eesmärke, kaasa 
arvatud ÜROs ja muudes 
rahvusvahelistes organisatsioonides heaks 
kiidetud eesmärke. Käesoleva määruse 
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kohaselt võetavad meetmed ei või 
ohustada arenguriikide, eelkõige vähim 
arenenud riikide toidutootmisvõimet ja 
pikaajalist toiduga kindlustatust ning 
aitavad täita ELi kohustusi 
kliimamuutuste leevendamisel.“

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 208 tuleb arengueesmärke arvestada kõigis ELi 
meetmetes, mis tõenäoliselt arenguriike mõjutavad. Arenguriikide põllumajanduse arengu 
soodustamine ja ülemaailmse toiduga kindlustatuse suurendamine on ELi arengukoostöö 
olulised ülesanded. ELi põllumajanduspoliitika mõjutab teisi riike ja eelkõige 
põllumajandustoodetega kauplemist. Poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtte 
kohaselt tuleb jälgida ja võimaluse korral vältida võimalikku kahjulikku mõju kohalikele 
põllumajandusturgudele ja arengumaade tootjatele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 63 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid väljastavad igal aastal 
load uusistutustele, mis moodustavad kas

1. Liikmesriigid väljastavad igal aastal 
load uusistutustele veini tootmise jaoks, 
mis moodustavad kas

Selgitus

Istutustele ette nähtud load puudutavad veiniviinamarjasorte, mis on mõeldud veini 
tootmiseks, mitte muudeks kasutusviisideks, nagu viinamarjamahla jaoks.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 63 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 1 % kogu nende territooriumi 
tegelikust viinapuude kasvualast, nagu see 

a) 1 % kogu nende territooriumi 
tegelikust veini tootmiseks kasvatatavate 
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mõõdeti eelmise aasta 31. juulil, või viinapuude kasvualast, nagu see mõõdeti 
eelmise aasta 31. juulil, või

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 63 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 1 % alast, mis moodustab nende 
territooriumi tegeliku viinapuude kasvuala, 
nagu see mõõdeti 2015. aasta 31. juulil, 
ning kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklitega 85h, 85i ja artikli 85k nende 
territooriumil tootjatele antud 
istutusõigustega hõlmatud ala, mis on 1. 
jaanuaril 2016 kättesaadav istutusõiguste 
loaks muutmiseks, nagu on osutatud 
käesoleva määruse artiklis 68.“

b) 1 % alast, mis moodustab nende 
territooriumi tegeliku veini tootmiseks 
kasvatatavate viinapuude kasvuala, nagu 
see mõõdeti 2015. aasta 31. juulil, ning 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklitega 85h, 85i ja artikli 85k nende 
territooriumil tootjatele antud 
istutusõigustega hõlmatud ala, mis on 1. 
jaanuaril 2016 kättesaadav istutusõiguste 
loaks muutmiseks, nagu on osutatud 
käesoleva määruse artiklis 68.“

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 64 – lõige 2 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(5 a) Artikli 64 lõike 2 punkt b 
asendatakse järgmisega:

b) piirkonnad, mille 
viinamarjaistandused aitavad kaasa 
keskkonna säilitamisele;

„b) piirkonnad, mille 
viinamarjaistandused aitavad kaasa 
keskkonna säilitamisele või 
viinamarjasortide geneetiliste ressursside 
säilitamisele;“

Selgitus

Samuti peaks geneetiliste ressursside säilitamise kaasama kriteeriumina, mille alusel lubasid 
jagatakse, kui rahastamiskõlblikud taotlused asjaomasel aastal ületavad uueks istutamiseks 
saadavaloleva ala.
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Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, 
liigitavad liikmesriigid 
veiniviinamarjasordid, mida nende 
territooriumil võib veini tootmiseks 
istutada, taasistutada või pookida.

„2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, 
liigitavad liikmesriigid 
veiniviinamarjasordid, mida nende 
territooriumil võib veini tootmiseks 
istutada, taasistutada või pookida. 

Liikmesriigid võivad liigitada 
veiniviinamarjasorte, kui: 

Liikmesriigid võivad liigitada 
veiniviinamarjasorte, kui:

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera või Vitis Labrusca liiki või 

a) asjaomane sort kuulub Vitis 
vinifera liiki või 

b) asjaomane sort on Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand.

b) asjaomane sort on Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca liigi ja muude perekonna 
Vitis liikide ristand. 

Kui veiniviinamarjasort jäetakse esimeses 
lõigus osutatud liigitusest välja, tuleb see 
sort välja juurida 15 aasta jooksul alates 
selle väljajätmisest.“

Kui veiniviinamarjasort jäetakse esimeses 
lõigus osutatud liigitusest välja, tuleb see 
sort välja juurida 15 aasta jooksul alates 
selle väljajätmisest.

Erandina teisest lõigust võivad 
liikmesriigid lubada Vitis Labrusca 
taasistutamist olemasolevates ajaloolistes 
viinamarjaistandustes, kui seeläbi ei 
suurene Vitis Labrusca olemasolev 
kasvuala.“

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 92 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(8 a) Artikli 92 lõiget 1 muudetakse 
järgmiselt:

„1. Käesolevas jaos kehtestatud eeskirju „1. Käesolevas jaos kehtestatud eeskirju 
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päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja 
traditsiooniliste nimetuste kohta 
kohaldatakse VII lisa II osa punktides 1, 3–
6, 8, 9, 11, 15 ja 16 osutatud toodete 
suhtes.“

päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja 
traditsiooniliste nimetuste kohta 
kohaldatakse ainult VII lisa II osa 
punktides 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ja 16 
osutatud toodete suhtes.“

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „päritolunimetus“ – nimetus, mida 
kasutatakse artikli 92 lõikes 1 osutatud 
toote kindlaksmääramiseks:

a) „päritolunimetus” – piirkonna, 
konkreetse koha või nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel riigi nimi, 
mida kasutatakse, et kirjeldada artikli 92 
lõikes 1 osutatud toodet, mis vastab 
järgmistele nõuetele:

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada praeguse määratluse üldine lähenemine, 
rõhutades, et kaitstud päritolunimetusega veini nimes kasutatakse piirkonna või konkreetse 
koha nime ning et inimtegur on kaitstud päritolunimetuse kontseptsioonile iseloomulik. 
Muudatusettepanekuga jäetakse kehtima ettepanek muuta sortide kasutamine kaitstud 
päritolunimetusega veinide tootmiseks paindlikumaks.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 93 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 
iseloomulikest looduslikest ja vajaduse 
korral inimteguritest;

i) toote kvaliteet või omadused 
tulenevad peamiselt või eranditult teatavast 
geograafilisest keskkonnast ning selle 
iseloomulikest looduslikest ja 
inimteguritest;
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 96 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Vajaduse korral võib komisjon 
võtta vastu rakendusakte, et peatada 
artikli 97 lõikes 2 osutatud taotluse 
kontrollimine, kuni siseriiklik kohus või 
muu riiklik asutus on otsustanud seoses 
sellise kaitsetaotluse vastuvõtmisega, mille 
kohta liikmesriik on leidnud, et 
tingimused riiklikus eelmenetluses on 
täidetud vastavalt lõikele 5.

välja jäetud

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 229 lõigetes 2 või 3 osutatud 
menetlust kohaldamata.“

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse lükata tagasi komisjoni ettepanek, mis muudaks kaitstud 
päritolunimetuste / geograafiliste tähiste süsteemi kohtupõhiseks ja võiks takistada 
kohtumenetluse jaoks vajaliku aja tõttu kogu süsteemi toimist. Lisaks ettevõtjatele õigusliku 
ebakindluse loomisele on see vastuolus põhimõttega, et siseriiklikes või Euroopa kohtutes 
esitatud tühistamishagi ei ole peatava toimega.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt ga (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Lõikesse 1 lisatakse järgmine 
punkt:
„ga) toitumisalane teave, mis võib 
piirduda üksnes keskmise energeetilise 
väärtusega;“

Muudatusettepanek 21
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 1 – punkt gb (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) Lõikesse 1 lisatakse järgmine 
punkt:
„gb) alkoholitustatud 
viinamarjasaadustel, mille 
alkoholisisaldus on alla 1,2 
mahuprotsendi, peab määruse (EL) nr 
1169/2011 (milles käsitletakse toidualase 
teabe esitamist tarbijatele) artikli 9 
kohaselt olema märgistusel kohustuslik 
teave.“

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 119 – lõige 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Lisatakse järgmine lõige:
„4a. Energeetiline väärtus
a) väljendatakse numbrite ja 
sõnadega või sümbolitega;
b) arvutatakse 
määruse (EL) nr 1169/2011 (milles 
käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele) XIV lisas esitatud 
ümberarvestuskoefitsiendi alusel;
c) väljendatakse 100 ml kohta. Lisaks 
võib seda väljendada tarbijate jaoks 
kergesti äratuntava tarbimisühiku kohta, 
tingimusel, et tarbimisühiku suurus on 
märgistuses kindlaks määratud ning 
pakendis sisalduvate tarbimisühikute arv 
on teatavaks tehtud;
d) väljendatakse keskmistes 
väärtustes, mille aluseks on
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i) tootja analüüs veini kohta või
ii) arvutus üldiselt kehtivate ja 
heakskiidetud andmete järgi, mille 
aluseks on tüüpiliste ja iseloomulike 
veinide keskmised väärtused.“

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 122 – lõige 1 – punkt b – alapunkt va (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Lõikesse 1 lisatakse järgmine 
punkt:
„va) sätted toitumisalase teabe 
esitamise ja energiasisalduse arvutamise 
kohta;“

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 149 – lõige 2 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 a) Artikli 149 lõike 2 punkti c 
muudetakse järgmiselt:

c) tingimusel, et konkreetse 
tootjaorganisatsiooni puhul on täidetud 
kõik järgmised tingimused: i)selliste 
läbirääkimistega hõlmatud toorpiima kogus 
ei ületa 3,5 % liidu kogutoodangust;

„c) tingimusel, et konkreetse 
tootjaorganisatsiooni puhul on täidetud 
kõik järgmised tingimused: i)selliste 
läbirääkimistega hõlmatud toorpiima kogus 
ei ületa 7,5 % liidu kogutoodangust;

ii) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus, mida toodetakse 
konkreetses liikmesriigis, ei ületa 33 % 
selle liikmesriigi kogutoodangust ning

ii) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus, mida toodetakse 
konkreetses liikmesriigis, ei ületa 45 % 
selle liikmesriigi kogutoodangust ning

iii) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus, mida tarnitakse 
konkreetses liikmesriigis, ei ületa 33 % 
selle liikmesriigi kogutoodangust;

iii) selliste läbirääkimistega hõlmatud 
toorpiima kogus, mida tarnitakse 
konkreetses liikmesriigis, ei ületa 45 % 
selle liikmesriigi kogutoodangust;“
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=ET)

Selgitus

Tarneahelas kõrgemal asuvate ettevõtjate koondumise suhtes ei ole kehtestatud selliseid 
rangeid piiranguid ning paljudes liikmesriikides/piirkondades on näiteks töötlejad olulisel 
määral koondunud. Seetõttu tuleks tootjaorganisatsioonidel lubada toodangu suurem osa 
koondada, et anda neile lepinguläbirääkimistes rohkem kaalu.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 149 – lõige 2 – punkt d

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 b) Artikli 149 lõike 2 punkt d jäetakse 
välja.

d) tingimusel, et asjaomased 
põllumajandustootjad ei ole ühegi teise 
tootjaorganisatsiooni liikmed, mis peab 
samuti nende nimel läbirääkimisi 
sarnaste lepingute üle; sellegipoolest 
võivad liikmesriigid nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel sellest tingimusest 
kõrvale kalduda, kui 
põllumajandustootjatel on kaks eraldi 
tootmisüksust, mis asuvad erinevates 
geograafilistes piirkondades;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=ET)

Selgitus

Tootjaorganisatsioonide liikmetelt ei tohiks võtta ära võimalust oma toodangut 
lepinguläbirääkimistes koondada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 149 – lõige 2 – punkt e
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(22 c) Artikli 149 lõike 2 punkt e jäetakse 
välja.

e) tingimusel, et toorpiima suhtes ei 
ole põllumajandustootja liikmesuse tõttu 
ühistus kehtestatud tarnekohustust 
vastavalt ühistu põhikirjas sätestatud 
tingimustele või nimetatud põhikirjas 
sätestatud või sellest tulenevatele 
eeskirjadele ja otsustele, ning

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=ET)

Selgitus

Olulise osa liidu piimatoodangust tarnivad liikmed oma ühistutele. Ühistu liikmetelt ei tohiks 
võtta ära võimalust oma toodangut lepinguläbirääkimistes koondada.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 d) Artiklisse 152 lisatakse järgmine 
lõige:
„1a. Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioon võib 
oma liikmete nimel nende kogutoodangu 
või kogutoodangu osaga seoses 
kavandada tootmist, optimeerida 
tootmiskulusid, viia põllumajandustooteid 
turule ja pidada läbirääkimisi 
põllumajandustoodete tarnelepingute 
üle.“

Selgitus

Konkreetsed kokkulepped ja otsused, mis kuuluvad ühise põllumajanduse turukorralduse 
seadusandja määratletud tootjaorganisatsioonide ülesannete ja eesmärkide hulka, jäävad 
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konkurentsieeskirjade kohaldamisalast välja, nagu Euroopa Kohus endiiviaturgu käsitlevas 
kohtuasjas märkis. Tegemist on väljajätmisega, mis tuleneb seadusandja poolt ühise 
turukorralduse peamistele osalejatele usaldatud ülesannete vajalikust täitmisest. Viide artikli 
101 lõikele 1 jäetakse välja, kuna see on muutunud tähtsusetuks. See muudatusettepanek ja 
artikli 206 esimest lõiku käsitlev muudatusettepanek täiendavad teineteist.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 e (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 152 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 e) Artikli 152 lõike 1 punktile c 
lisatakse järgmine alapunkt:
„vii a) kõrvalsaaduste ja tööstusjäätmete 
väärtustamist innustavate algatuste 
väljatöötamine;“

Selgitus

Ringmajanduse edendamiseks tuleks teha jõupingutusi mitte ainult kõrvalsaaduste ja jäätmete 
haldamiseks ja vähendamiseks, vaid ka nende väärtustamiseks uudsete viiside otsimiseks.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 f (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 f) Artikli 157 lõike 1 punktile c 
lisatakse järgmine alapunkt:
„vii a) teabe jagamine ja uuringute 
teostamine, et uuendada, 
ratsionaliseerida, parandada ja 
kohandada tootmist ning vajaduse korral 
töötlemist ja turustamist, et viia tooted 
rohkem vastavusse turunõuetega ning 
tarbijate eelistuste ja ootustega, eriti 
seoses tootekvaliteedi, sealhulgas eelkõige 
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kaitstud päritolunimetusega või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete eripäraga, 
ning keskkonnakaitsega; teabe jagamine 
ja uuringute teostamine, et uuendada, 
ratsionaliseerida, parandada ja 
kohandada tootmist ning vajaduse korral 
töötlemist ja turustamist, et viia tooted 
rohkem vastavusse turunõuetega ning 
tarbijate eelistuste ja ootustega, eriti 
seoses tootekvaliteedi, sealhulgas eelkõige 
kaitstud päritolunimetusega või kaitstud 
geograafilise tähisega toodete eripäraga, 
ning keskkonnakaitse, kliima ja loomade 
heaolu kaitsega;“

Selgitus

Tarbijad ootavad üha enam, et tootjad teeksid pidevaid jõupingutusi loomade heaolu 
parandamiseks ning kliimamuutuste ennetamiseks ja leevendamiseks (nt jõupingutused CO2-
heitkoguste vähendamiseks). Loetelu väljajätt parandatakse.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 g (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xiv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 g) Artikli 157 lõike 1 punktile c 
lisatakse järgmine alapunkt:
„xiv a) põllumajandustootjate loomade 
heaolu, loomatervise, keskkonna ja 
kliimaga seoses seadusega reguleerimata 
tingimuste täitmiseks kantud kulude 
õiglase hüvitamise jaoks 
standardtingimuste loomine, sh nende 
kulude arvutamise meetodite loomine;“

Selgitus

Lisaks väärtuse jaotamise standardtingimustele võivad tootmisharudevahelised 
organisatsioonid luua ka standardtingimused, milles nähakse ette praeguste 
standardlepingute sisu konkreetsemad elemendid, et tagada korrakohane hüvitis. See hõlmab 
ka seda, kuidas arvutada loomade heaolu, loomatervise, keskkonna ja kliimaga seotud 
mittejuriidilistele nõuetele vastavate toodete toomisega seotud lisakulude mõistlik hüvitis.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 h (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 157 – lõige 1 – punkt c – alapunkt xiv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 h) Artikli 157 lõike 1 punktile c 
lisatakse järgmine alapunkt:
„xiv b) kõrvalsaaduste ja tööstusjäätmete 
väärtustamist innustavate algatuste 
väljatöötamine;“

Selgitus

Ringmajanduse edendamiseks tuleks suurendada jõupingutusi ja teha need võimalikuks mitte 
ainult kõrvalsaaduste ja jäätmete haldamiseks ja vähendamiseks, vaid ka nende 
väärtustamiseks uudsete viiside otsimiseks.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 i (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 164 – lõige 4 – punkt ca (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 i) Artikli 164 lõikele 4 lisatakse 
järgmine punkt:
„c a) liidu eeskirjadega vastavuses 
olevate, eriti väärtuse jaotamist ja õiglast 
hüvitist käsitlevate standardlepingute ja 
standardtingimuste koostamine;“

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võimaldada tootmisharudevahelistel organisatsioonidel 
paluda laiendada standardtingimusi väärtuse jaotamise ja õiglase hüvitise kohta, et tagada 
sektorites lepinguliste suhete parem läbipaistvus.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 j (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 188a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 j) III peatükki lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 188a
Põllumajandustooteid ja toiduaineid võib 
kolmandatest riikidest importida ainult 
juhul, kui need vastavad samaväärsetele 
liidus korjatud või nendest valmistatud 
toodete tootmisstandarditele ja -
kohustustele, eelkõige keskkonnakaitse ja 
-tervishoiu valdkonnas. Komisjon võib 
vastu võtta rakendusakte, millega 
sätestatakse impordiga tegelevate käitajate 
suhtes kohaldatavad vastavuseeskirjad, 
mis võtavad arvesse vastastikuseid 
lepinguid kolmandate riikidega. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 229 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. “

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – II osa – punkt 18 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. Mõistet „alkoholitustatud“ võib 
kasutada koos punktides 1 ning 4–9 
osutatud viinamarjasaaduste nimetusega, 
kui toode:

18. „Alkoholitustatud vein“ või 
„alkoholitustatud (järgneb selle 
tootmiseks kasutatud viinamarjasaaduse 
kategooria nimetus)“ – toode, mis:

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
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Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – II osa – punkt 18 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on saadud punktis 1 määratletud 
veinist, punktis 4 määratletud vahuveinist, 
punktis 5 määratletud 
kvaliteetvahuveinist, punktis 6 
määratletud aromaatsest 
kvaliteetvahuveinist, punktis 7 
määratletud gaseeritud vahuveinist, 
punktis 8 määratletud poolvahuveinist või 
punktis 9 määratletud gaseeritud 
poolvahuveinist;

a) ei ole kaitstud geograafilise 
tähisega ja on saadud veinist, käärivast 
toorveinist, liköörveinist, vahuveinist, 
kvaliteetvahuveinist, aromaatsest 
kvaliteetvahuveinist, gaseeritud 
vahuveinist, poolvahuveinist, gaseeritud 
poolvahuveinist, kuivatatud 
viinamarjadest valmistatud veinist või 
üleküpsenud viinamarjadest valmistatud 
veinist;

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse lisada need uuenduslikud tooted ühisesse turukorraldusse 
uue kategooria all, et võimaldada teataval määral paindlikkust nende määratluse, esitlemise 
ja lubatud tootmisprotsesside üksikasjalikumate eeskirjade väljatöötamisel.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – II osa – punkt 18 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on läbinud alkoholitustamise 
kooskõlas VIII lisa I osa E jaos täpsustatud 
protsessidega ning

b) on läbinud alkoholitustamise 
kooskõlas VIII lisa I osa E jaos täpsustatud 
tingimustega ning

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – II osa – punkt 19 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19. Mõistet „alkoholitustatud“ võib 
kasutada koos punktides 1 ning 4–9 

19. „Osaliselt alkoholitustatud vein“ 
või „osaliselt alkoholitustatud (järgneb 
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osutatud viinamarjasaaduste nimetusega, 
kui toode:

selle tootmiseks kasutatud 
viinamarjasaaduse kategooria nimetus)“ 
– toode, mis:

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – II osa – punkt 19 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) on saadud punktis 1 määratletud 
veinist, punktis 4 määratletud vahuveinist, 
punktis 5 määratletud 
kvaliteetvahuveinist, punktis 6 
määratletud aromaatsest 
kvaliteetvahuveinist, punktis 7 
määratletud gaseeritud vahuveinist, 
punktis 8 määratletud poolvahuveinist või 
punktis 9 määratletud gaseeritud 
poolvahuveinist;

a) ei ole kaitstud geograafilise 
tähisega ja on saadud veinist, käärivast 
toorveinist, liköörveinist, vahuveinist, 
kvaliteetvahuveinist, aromaatsest 
kvaliteetvahuveinist, gaseeritud 
vahuveinist, poolvahuveinist, gaseeritud 
poolvahuveinist, kuivatatud 
viinamarjadest valmistatud veinist või 
üleküpsenud viinamarjadest valmistatud 
veinist;

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse lisada need uuenduslikud tooted ühisesse turukorraldusse 
uue kategooria all, et võimaldada teataval määral paindlikkust nende määratluse, esitlemise 
ja lubatud tootmisprotsesside üksikasjalikumate eeskirjade väljatöötamisel.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 32
Määrus (EL) nr 1308/2013
VII lisa – II osa – punkt 19 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) on läbinud alkoholitustamise 
kooskõlas VIII lisa I osa E jaos täpsustatud 
protsessidega ning

b) on läbinud alkoholitustamise 
kooskõlas VIII lisa I osa E jaos täpsustatud 
tingimustega ning
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 251/2014
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt ca (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artikli 3 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:
„c a) alkoholitustatud aromatiseeritud 
veinitooted.“

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EL) nr 251/2014
Artikkel 3 – lõige 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artiklisse 3 lisatakse järgmine 
lõige:
„4a. Alkoholitustatud aromatiseeritud 
veinitoode on jook,
a) mis on saadud lõigetes 2, 3 ja 4 
kirjeldatud tingimustel;
b) mis on läbinud alkoholitustamise;
c) mille tegelik alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on alla 
0,5 mahuprotsendi.“

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 3 c (uus)
Määrus (EL) nr 251/2014
Artikkel 4 – lõige 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 
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lõige:
„4a. Aromatiseeritud veinitoodete 
puhul kohaldatakse määruses (EÜ) nr 
606/2009 määratletud 
veinivalmistustavu.“

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 251/2014
Artikkel 5 – lõige 5a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Artiklisse 5 lisatakse uus lõige:
„5a. Kui aromatiseeritud veinitooteid 
kavatsetakse eksportida, võivad 
liikmesriigid lubada kasutada II lisas 
sätestatutest erinevaid müüginimetusi, kui 
selliseid müüginimetusi nõutakse 
kõnealuse kolmanda riigi õigusaktides. 
Need elemendid võivad olla muus kui 
liidu ametlikus keeles.“

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EL) nr 251/2014
Artikkel 5 – lõige 5b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Artiklisse 5 lisatakse järgmine 
lõige: 
„5b. Komisjonil on õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
33, et muuta käesoleva määruse II lisa, 
võtmaks arvesse tehnika arengut, teaduse 
ja turgude arengut, tarbijate tervist või 
tarbija teabevajadust.“ 
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 4 c (uus)
Määrus (EL) nr 251/2014
Artikkel 6 – lõige 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Artiklile 6 lisatakse järgmine 
lõige: 
„3a. Aastakäigu võib esitada 
tootemärgistusel tingimusel, et 
viinamarjasaadus moodustab vähemalt 
75 % kogumahust ja vähemalt 85 % toote 
valmistamiseks kasutatud viinamarjadest 
on korjatud kõnealusel aastal.“ 

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 4 d (uus)
Määrus (EL) nr 251/2014
Artikkel 7a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 d) Lisatakse uus artikkel 7a:
„Artikkel 7a

Koostisosade loetelu
1. Aromatiseeritud veinitoodete 
koostisosade loetelu esitatakse märgistusel 
või muul viisil kui pakendil või 
märgistusel.
2. Kui koostisosade loetelu esitatakse 
muul viisil kui pakendil või märgistusel, 
peab teave olema kergesti kättesaadav ja 
konkreetne ning olema visuaalselt 
eristatav veini turundustekstist.
3. Koostisosad nimetatakse nende 
konkreetsete nimetustega. Kasutatud 
baasveini tuleb käsitleda ühe baastootena 
ja seepärast ei ole vaja selle koostisosi 
loetleda.
4. Komisjonile antakse õigus võtta 
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kooskõlas artikliga 33 vastu delegeeritud 
õigusakte aromatiseeritud veinitoodete 
koostisosade loetelu esitamist käsitlevate 
eeskirjade täpsustamiseks.“

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EL) nr 251/2014
I lisa – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) I lisa punkti 1 alapunkti a 
lisatakse järgmine alapunkt iii a:
„iii a) piiritusjoogid (kuni 1 % 
üldkogusest).“ 

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 7 b (uus)
Määrus (EL) nr 251/2014
II lisa – B jagu – punkt 8

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(7 b) II lisa B jao punkt 8 asendatakse 
järgmisega:

8) Glühwein „8) Glühwein

Aromatiseeritud veinijook, Aromatiseeritud veinijook,

– mis on saadud eranditult punasest või 
valgest veinist;

– mis on saadud eranditult punasest ja/või 
valgest veinist;

– mis on maitsestatud põhiliselt kaneeli 
ja/või nelgiga ning

– mis on maitsestatud põhiliselt kaneeli 
ja/või nelgiga ning

– mille tegelik alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on vähemat 7 
mahuprotsenti.

– mille tegelik alkoholisisaldus 
mahuprotsentides on vähemalt 7 
mahuprotsenti.

Ilma et see piiraks I lisa punkti 2 
kohaldamisest lähtuvate veekoguste 
kasutamist, on vee lisamine keelatud.

Ilma et see piiraks I lisa punkti 2 
kohaldamisest lähtuvate veekoguste 
kasutamist, on vee lisamine keelatud.

Kui jook on valmistatud valgest veinist, Kui jook on valmistatud valgest veinist, 
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tuleb müüginimetust Glühwein täiendada 
sõnaga, mis viitab valgele veinile, nagu 
sõna „valge”.

tuleb müüginimetust Glühwein täiendada 
sõnaga, mis viitab valgele veinile, nagu 
sõna „valge”.“

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 7 c (uus)
Määrus (EL) nr 251/2014
II lisa – Ca jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) II lisasse lisatakse uus jagu:
„Ca. ALKOHOLITUSTATUD 
AROMATISEERITUD VEINITOOTED 
1) Alkoholitustatud aromatiseeritud 
veinitoode või alkoholitustatud (järgneb 
selle tootmiseks kasutatud aromatiseeritud 
veinitoote nimetus) Tooted, mis vastavad 
artikli 3 lõikes 5 sätestatud määratlusele.“

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Veine, mis on turule viidud või 
märgistatud enne asjaomaste sätete 
rakendamist ja mis ei vasta käesoleva 
määruse nõuetele, võib turustada kuni 
varude ammendumiseni.

Selgitus

Muudatusettepanek puudutab veine, mis on märgistatud enne uue määruse jõustumist, 
eelkõige selles osas, milles käsitletakse uusi märgistusnõudeid.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 119 lõike 1 punkti i, artikli 119 
lõiget 4 ja artikli 122 lõike 1 punkti b 
alapunkti vi kohaldatakse alates [viis 
aastat] pärast käesoleva määruse 
avaldamist.
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