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ĪSS PAMATOJUMS 

Ierosinātās regulas galvenais mērķis ir saskaņot spēkā esošos tiesību aktus ar Līgumu par 

Eiropas Savienības darbību (LESD), saskaņā ar LESD 290. un 291. pantu piešķirot Eiropas 

Komisijai deleģētās un īstenošanas pilnvaras. 

Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijas priekšlikums groza dažus būtiskus 

pamatakta elementus un ievieš jauninājumus, kas var ietekmēt Starptautiskās tirdzniecības 

komitejas kompetences jomu. 

Stipro alkoholisko dzērienu nozare ir viens no svarīgākajiem Eiropas lauksaimniecības un 

pārtikas produktu eksporta sektoriem, kas 2016. gadā sasniedza vairāk nekā 10 miljardus 

EUR, veidojot 8 % no kopējā Eiropas lauksaimniecības pārtikas eksporta. 

Šajā kontekstā ir būtiski atgādināt, cik svarīgas ir ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN), kas 

arī stipro alkoholisko dzērienu sektorā ir instruments, kurš aizsargā vietējo, reģionālo, valstu 

un ES produktu raksturīgās īpašības un kvalitāti, tādējādi ļaujot saglabāt tradicionālās prasmes 

un ar tām saistītās darbvietas, kā arī sniegt patērētājiem skaidru informāciju par šo produktu 

iezīmēm, kas tiem piešķir pievienoto vērtību. 

Tās ir kļuvušas par vienu no galvenajiem Eiropas tirdzniecības politikas aktīvo interešu 

objektiem, ar ko tiek mēģināts arī ārpus ES panākt līdzvērtīgu aizsardzības līmeni tam, kāds ir 

Eiropā, un sekmēt Eiropas augstas kvalitātes produktu piekļuvi trešo valstu tirgiem. 

Tāpat kā visa veida intelektuālā īpašuma tiesības aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 

var izmantot ļaunprātīgi. Lai pilnībā aizsargātu stipro alkoholisko dzērienu reputāciju iekšējā 

un pasaules tirgū, ir jāstiprina aizsardzība pret viltošanu un krāpniecisku praksi.  

Šajā sakarā atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir pareizi piemērotā tiesiskā regulējumā 

izstrādāt tiesību aktus, kuru mērķis ir tādu pašu aizsardzību attiecināt uz gadījumiem, kad 

viltotas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes tiek izmantotas produktiem, kas atrodas ES teritorijā 

tranzītā un pat nav paredzēti izmantošanai tirdzniecībā iekšējā tirgū. 

2014. gadā to produktu vērtība, attiecībā uz kuriem bija pārkāptas aizsargātu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu prasības, sasniedza aptuveni EUR 4,3 miljardus, kas atbilst aptuveni 9 % ES 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu kopējā tirgus. Attiecībā pret ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

aizsargāto produktu kopējo vērtību stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ir visaugstākais 

pārkāpumu rādītājs.  

Tāpēc ir būtiski atjaunināt šo tiesību aktu, lai saglabātu vismaz tādu aizsardzības līmeni, ko 

garantē spēkā esošie tiesību akti, un nodrošinātu nepieciešamos uzlabojumus nozarē. 

Šajā sakarā atzinuma sagatavotājs uzskata par lietderīgu atjaunot noteikumu, kas paredz 

iespēju attiecībā uz eksportam paredzētiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem papildus 

sākotnējai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei iekļaut tās tulkojumu arī kādā citā valodā, kura nav 

Eiropas Savienības oficiālā valoda, ja tas prasīts trešās valsts tiesību aktos. Atzinuma 

sagatavotājs uzskata, ka procedūra kļūtu pārāk ilga, ja šo iespēju varētu paredzēt tikai ar 

Komisijas deleģētajiem aktiem. 
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Priekšlikuma neapšaubāms pienesums ir izveidot visu stipro alkoholisko dzērienu 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu elektronisku reģistru. Reģistrs patiešām būs novatorisks, 

dinamisks un pārredzams instruments, kā arī vieglāk pieejams. Tam vajadzēs piešķirt tādu 

pašu juridisko spēku, kāds ir Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumam, un automātiski 

iekļaut saskaņā ar pielikumu reģistrētās un tehniskajā dokumentācijā paredzētās ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes. Turklāt varēs ietvert arī trešās valstīs ražotu produktu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes, kas ir aizsargātas ES ar starptautisku nolīgumu, ja šīs trešās valstis to 

vēlēsies. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šis ir svarīgs elements, ko var izmantot 

tirdzniecības sarunās ar trešām valstīm, kuras jau ir izrādījušas interesi šajā ziņā. 

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir lietderīgi Komisijai deleģēt pilnvaras uz 

noteiktu laikposmu — 5 gadiem, ar iespēju to vairākkārt pagarināt uz tikpat ilgiem 

laikposmiem. 

Pilnvaru deleģējums tiek piešķirts attiecībā uz būtiskiem regulas elementiem, un tādēļ būs 

nepieciešama visaptveroša sadarbība un raita informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm, 

Parlamentu un Komisiju, lai labāk reaģētu uz nozares vajadzībām un interesēm. 

Nobeigumā atzinuma sagatavotājs vēlas piebilst, ka pielāgošanā Līgumam par Eiropas 

Savienības darbību ir jānodrošina vismaz tāds aizsardzības un uzlabojumu līmenis, kas ir 

līdzvērtīgs šobrīd spēkā esošajai regulai.  

Turklāt plašākā perspektīvā atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu lietderīgi izstrādāt tiesisku 

regulējumu, kas ir cik vien iespējams vienots visām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ES, 

vienlaikus ņemot vērā dažādu nozaru specifiku. Tas palīdzētu stiprināt un turpināt palielināt 

ES nostājas saskaņotību starptautiskā līmenī par šo jautājumu un jo īpaši sarunās par 

tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm.  

 

GROZĪJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 

veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Dažos gadījumos pārtikas apritē 

iesaistītie uzņēmēji var vēlēties brīvprātīgi 

vai tiem var prasīt norādīt stipro 

alkoholisko dzērienu izcelsmi, lai pievērstu 

patērētāju uzmanību produkta kvalitātei. 

(15) Dažos gadījumos pārtikas apritē 

iesaistītie uzņēmēji var vēlēties brīvprātīgi 

vai tiem var prasīt norādīt stipro 

alkoholisko dzērienu izcelsmi, lai pievērstu 

patērētāju uzmanību produkta kvalitātei. 
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Šādām izcelsmes norādēm būtu jāatbilst 

saskaņotiem kritērijiem. Tāpēc stiprā 

alkoholiskā dzēriena noformēšanā un 

marķēšanā būtu jāparedz īpaši noteikumi 

attiecībā uz izcelsmes valsts vai izcelsmes 

vietas norādi. 

Tāpēc stiprā alkoholiskā dzēriena 

noformēšanā un marķēšanā būtu jāparedz 

īpaši noteikumi attiecībā uz izcelsmes 

valsts vai izcelsmes vietas norādi. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Lai aizsargātu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes, ir svarīgi pienācīgi 

ievērot Nolīgumu par intelektuālā īpašuma 

tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību 

(“TRIPS nolīgums”), un jo īpaši tā 22. un 

23. pantu, kā arī Vispārējo vienošanos par 

tarifiem un tirdzniecību (“GATT 

vienošanās”), kas tika apstiprinātas ar 

Padomes Lēmumu 94/800/EK12. 

(17) Lai aizsargātu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes, ir svarīgi pienācīgi 

ievērot Nolīgumu par intelektuālā īpašuma 

tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību 

(“TRIPS nolīgums”), un jo īpaši tā 22. un 

23. pantu, kā arī Vispārējo vienošanos par 

tarifiem un tirdzniecību (“GATT 

vienošanās”), jo īpaši tās V pantu par 

tranzīta brīvību, kas tika apstiprinātas ar 

Padomes Lēmumu 94/800/EK12. Šāda 

tiesiskā regulējuma ietvaros, lai 

nodrošinātu pilnīgu atbilstību 

noteikumiem attiecībā uz stipro 

alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu aizsardzību, tostarp 

attiecībā uz iepakojumu, un efektīvāk 

apkarotu viltošanu, būtu jāievieš 

mehānisms, kas ļauj neatkarīgi no 

galamērķa tirgus konfiscēt tranzītā caur 

Savienības muitas teritoriju vestos stipros 

alkoholiskos dzērienus, par kuriem ir 

aizdomas, ka attiecībā uz tiem tiek 

pārkāpta ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 

piešķirtā aizsardzība.  

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(18) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (EK) Nr. 1151/201213 uz stiprajiem 

alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas. 

Tāpēc būtu jānosaka noteikumi par stipro 

alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu aizsardzību. Komisijai 

būtu jāreģistrē ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes, ar ko identificē stipros 

alkoholiskos dzērienus, kuru izcelsme ir 

kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā 

minētās teritorijas apvidū, ja stiprajam 

alkoholiskajam dzērienam piemītošā 

kvalitāte, reputācija vai citas īpašības 

galvenokārt ir saistāmas ar tā ģeogrāfisko 

izcelsmi. 

(18) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (EK) Nr. 1151/2012 uz stiprajiem 

alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas. 

Tāpēc būtu jānosaka noteikumi par stipro 

alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu aizsardzību. Komisijai 

būtu jāreģistrē ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes, ar ko identificē stipros 

alkoholiskos dzērienus, kuru izcelsme ir 

kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā 

attiecīgās teritorijas apvidū, ja stiprajam 

alkoholiskajam dzērienam piemītošā 

kvalitāte, reputācija, tradicionālā 

apstrādes un ražošanas metode vai citas 

īpašības galvenokārt ir saistāmas ar tā 

ģeogrāfisko izcelsmi. 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Būtu jānosaka procedūra ES vai 

trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

reģistrēšanai, grozīšanai un iespējamai 

anulēšanai saskaņā ar TRIPS nolīgumu, 

vienlaikus atzīstot spēkā esošo Savienības 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu statusu. Lai 

padarītu procedūras noteikumus par 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 

saskanīgus ar visām attiecīgajām nozarēm, 

šādas procedūras attiecībā uz stiprajiem 

alkoholiskajiem dzērieniem būtu jābalsta 

uz apjomīgākām un labi pārbaudītām 

procedūrām attiecībā uz lauksaimniecības 

produktiem un pārtikas produktiem, kā 

paredzēts Regulā (ES) Nr. 1151/2012, 

vienlaikus ņemot vērā alkoholisko dzērienu 

specifiku. Lai vienkāršotu reģistrēšanas 

procedūras un nodrošinātu, ka uzņēmējiem 

un patērētājiem ir elektroniski pieejama 

informācija, būtu jāizveido ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu elektronisks reģistrs. 

(19) Būtu jānosaka procedūra ES vai 

trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

reģistrēšanai, grozīšanai un iespējamai 

anulēšanai saskaņā ar TRIPS nolīgumu, 

vienlaikus atzīstot spēkā esošo reģistrēto 

Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

statusu. Lai padarītu procedūras 

noteikumus par ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādēm saskanīgus ar visām attiecīgajām 

nozarēm, šādas procedūras attiecībā uz 

stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu 

jābalsta uz līdzīgām procedūrām, kādas 

izmanto attiecībā uz lauksaimniecības 

produktiem un pārtikas produktiem, kā 

paredzēts Regulā (ES) Nr. 1151/2012, 

vienlaikus ņemot vērā alkoholisko dzērienu 

specifiku. Lai vienkāršotu reģistrēšanas 

procedūras un nodrošinātu, ka uzņēmējiem 

un patērētājiem ir elektroniski pieejama 

informācija, būtu jāizveido ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu pārredzams, visaptverošs 

un viegli pieejams elektronisks reģistrs, 

kam būtu tāds pats juridiskais spēks, kāds 

ir Regulas (EK) Nr. 110/2008 III 
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pielikumam. Ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes, kas reģistrētas saskaņā ar 

Regulu (EK) Nr. 110/2008, Komisijai būtu 

automātiski jāiekļauj reģistrā. Komisijai 

pirms šīs regulas stāšanās spēkā būtu 

jāpabeidz Regulas (EK) Nr. 110/2008 III 

pielikumā minēto ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu pārbaudes saskaņā ar minētās 

regulas 20. punktu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Lai ņemtu vērā patērētāju augošo 

pieprasījumu, tehnoloģiju attīstību, 

izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos 

standartos un nepieciešamību uzlabot 

ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos 

apstākļus, tradicionālos nogatavināšanas 

procesus un — izņēmuma gadījumos — 

importējošo trešo valstu tiesību aktus un lai 

nodrošinātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

aizsardzību, pilnvaras pieņemt tiesību 

aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 

jādeleģē Komisijai attiecībā uz 

grozījumiem tehniskajās definīcijās vai 

atkāpēm no tām un prasībām par stipro 

alkoholisko dzērienu kategorijām un 

īpašajiem noteikumiem par dažiem no 

tiem, kas minēti šīs regulas I nodaļā, 

marķēšanu un noformēšanu, kas paredzēti 

šīs regulas II nodaļā, ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādēm, kas minētas šīs regulas 

III nodaļā un pārbaudēm un informācijas 

apmaiņu saskaņā ar šīs regulas IV nodaļu. 

(22) Lai ņemtu vērā patērētāju augošās 

prasības, tehnoloģiju attīstību, izmaiņas 

attiecīgajos starptautiskajos standartos un 

nepieciešamību uzlabot ražošanas un 

tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, 

tradicionālos nogatavināšanas procesus un 

— izņēmuma gadījumos — importējošo 

trešo valstu tiesību aktus un lai nodrošinātu 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 

vienlaikus ņemot vērā tradicionālo prakšu 

nozīmi, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
attiecībā uz grozījumiem tehniskajās 

definīcijās vai atkāpēm no tām un prasībām 

par stipro alkoholisko dzērienu kategorijām 

un īpašajiem noteikumiem par dažām no 

šīm kategorijām, kas aplūkotas šīs regulas 

I nodaļā, marķēšanu un noformēšanu, kas 

aplūkota šīs regulas II nodaļā, ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādēm, kas aplūkotas šīs 

regulas III nodaļā un pārbaudēm un 

informācijas apmaiņu, kas aplūkotas šīs 

regulas IV nodaļā. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) “tehniskā dokumentācija” ir datne, 

kas pievienota pieteikumam par 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 

aizsardzību, kurā noteikti tehniskie 

parametri, kādiem stiprajam 

alkoholiskajam dzērienam ir jāatbilst; 

(7) “tehniskā dokumentācija” ir datne, 

kura pievienota pieteikumam par 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 

aizsardzību, kurā noteikti tehniskie 

parametri, kādiem stiprajam 

alkoholiskajam dzērienam ir jāatbilst, un 

kura atbilst tehniskajai dokumentācijai, 

kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 110/2008 

17. pantā; 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Deleģētie akti, kas minēti pirmās daļas a) 

un b) apakšpunktā, attiecas tikai uz 

apliecinātām vajadzībām, kas izriet no 

augošām patērētāju prasībām, tehnoloģiskā 

progresa, būtisku starptautisko standartu 

attīstības vai vajadzības pēc produkta 

inovācijas. 

Deleģētie akti, kas minēti pirmās daļas 

a) un b) apakšpunktā, attiecas tikai uz 

apliecinātām vajadzībām, kuras izriet no 

augošām patērētāju prasībām, tehnoloģiskā 

progresa, būtisku starptautisko standartu 

attīstības vai vajadzības pēc produkta 

inovācijas, vienlaikus ņemot vērā 

tradicionālo prakšu nozīmi. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja kāds stiprais alkoholiskais 

dzēriens atbilst vairāku tādu stipro 

alkoholisko dzērienu kategoriju prasībām, 

kuras ietilpst II pielikuma I daļā un pieder 

pie tajā uzskaitītās 15.–47. kategorijas, tad 

to var pārdot ar vienu vai vairākiem 

attiecīgajiem tirdzniecības nosaukumiem, 

kas paredzēti šīm kategorijām. 

3. Ja kāds stiprais alkoholiskais 

dzēriens atbilst vairāku tādu stipro 

alkoholisko dzērienu kategoriju prasībām, 

kuras ietilpst II pielikuma I daļā un pieder 

pie tajā uzskaitītās 1.–47. kategorijas, tad 

to var pārdot ar vienu vai vairākiem 

attiecīgajiem tirdzniecības nosaukumiem, 

kas paredzēti šīm kategorijām. 

 

Grozījums Nr.  9 
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Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts – 2. daļa – b punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ar atbilstošajā produkta 

specifikācijā norādītiem apzīmējumiem. 

(b) ar jebkuriem atbilstošajā produkta 

specifikācijā pieļautajiem apzīmējumiem. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tirdzniecības nosaukumus, kas minēti 1. 

punktā un papildināti ar terminu 

“aromāts” vai citiem līdzīgiem terminiem, 

var izmantot vienīgi, lai apzīmētu 

aromatizētājus, kas imitē stipros 

alkoholiskos dzērienus, vai atsauktos uz to 

izmantošanu tāda pārtikas produkta 

ražošanā, kas nav dzēriens. Ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes nedrīkst lietot, lai 

apzīmētu aromatizētājus. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena 

izcelsme ir norādīta, tā atbilst izcelsmes 

valstij vai izcelsmes teritorijai saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(ES) Nr. 952/201316 60. pantu. 

1. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena 

izcelsme ir norādīta, norādē min 

ražošanas procesa vietu vai reģionu, kur 

stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir 

piešķirtas tā raksturīgās iezīmes un 

būtiskās īpašības. 

_______________  

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 

952/2013, ar ko izveido Savienības muitas 

kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).  
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Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Neskarot pirmo daļu, ja stipros 

alkoholiskos dzērienus ražo Savienībā un 

tie ir paredzēti eksportam, šīs regulas II 

pielikumā kursīvā rakstītās ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes un apzīmējumus var 

atkārtot, bet ne aizstāt, valodā, kas nav 

Savienības oficiālā valoda, ja to prasa 

importētājas trešās valsts tiesību akti. 

 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai ņemtu vērā pārmaiņas 

patērētāju pieprasījumā, tehnoloģiju 

attīstībā, izmaiņas attiecīgajos 

starptautiskajos standartos un 

nepieciešamību uzlabot ražošanas un 

tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz: 

1. Lai ņemtu vērā augošās patērētāju 

prasības, tehnoloģiju attīstību, izmaiņas 

attiecīgajos starptautiskajos standartos un 

nepieciešamību uzlabot ražošanas un 

tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, 

vienlaikus nodrošinot patērētāju 

aizsardzību un ņemot vērā tradicionālo 

praksi, Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu 

attiecībā uz: 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izņēmuma gadījumos, kad to prasa 

importētājas trešās valsts tiesību akti, 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

svītrots 



 

AD\1138154LV.docx 11/23 PE606.055v04-00 

 LV 

aktus saskaņā ar 43. pantu par atkāpēm 

no noformēšanas un marķēšanas 

noteikumiem, kas iekļauti šajā nodaļā. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes var lietot visi uzņēmēji, kas laiž 

tirgū stipro alkoholisko dzērienu, kurš 

ražots atbilstīgi produkta specifikācijai. 

1. Reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes var lietot visi uzņēmēji, kas laiž 

tirgū stipro alkoholisko dzērienu, kurš 

ražots atbilstīgi produkta specifikācijai. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes un stipros alkoholiskos dzērienus, 

kuriem izmanto šos aizsargātos 

nosaukumus saskaņā ar produkta 

specifikāciju, aizsargā pret: 

2. Reģistrētās ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes un stipros alkoholiskos dzērienus, 

kuriem izmanto šos aizsargātos 

nosaukumus saskaņā ar produkta 

specifikāciju, aizsargā pret: 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) jebkādu neatļautu izmantošanu, 

atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja 

ir norādīta produktu vai pakalpojumu 

patiesā izcelsme vai ja aizsargātais 

nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu 

izteicienu kā “veids”, “tips”, “metode”, “kā 

ražots”, “imitācija”, “aromāts”, “līdzīgs” 

(b) jebkādu neatļautu izmantošanu, 

atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja 

ir norādīta produktu vai pakalpojumu 

patiesā izcelsme vai ja aizsargātais 

nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu 

izteicienu kā “veids”, “tips”, “stils”, 

“metode”, “kā ražots”, “imitācija”, 
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vai līdzīgu izteicienu; “aromāts”, “līdzīgs” vai līdzīgu izteicienu; 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) jebkādu citu nepatiesu vai 

maldinošu norādi uz produkta izcelsmi, 

cilmi, būtību vai būtiskām īpašībām, kura 

ir uz iekšējā vai ārējā iesaiņojuma, 

reklāmas materiālos vai dokumentos par 

attiecīgo produktu, kā arī pret tāda trauka 

izmantošanu produkta iesaiņojumam, kas 

rada nepatiesu iespaidu par produkta 

izcelsmi; 

(c) jebkādu citu nepatiesu vai 

maldinošu produkta izcelsmes, cilmes, 

sastāvdaļu, raksturīgo vai būtisko īpašību 

norādi produkta aprakstā vai marķējumā, 

kas var radīt nepatiesu iespaidu par 

produkta izcelsmi; 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

aizsardzību, kas minēta 2. punktā, 

attiecina arī uz precēm, tostarp 

iepakojumu, kuru izcelsme ir trešās valstīs 

un kuras tirdzniecības procesā tiek 

ievestas Savienībā, nelaižot brīvā apritē. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes nedrīkst Savienībā kļūt par 

sugasvārdiem 32. panta 1. punkta nozīmē. 

3. Reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes nedrīkst Savienībā kļūt par 

sugasvārdiem 32. panta 1. punkta nozīmē. 
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Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis veic atbilstošus 

pasākumus, lai nepieļautu vai pārtrauktu 

aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

nelikumīgu izmantošanu, kā minēts 2. 

punktā. 

4. Dalībvalstis veic atbilstošus 

pasākumus, lai nepieļautu vai pārtrauktu 

reģistrētu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

nelikumīgu izmantošanu, kā minēts 

2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. daļa – a punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) nosaukums, kurš jāaizsargā kā 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kā to lieto 

tirdzniecībā vai sarunvalodā, un tikai 

valodās, kuras izmanto vai vēsturiski 

izmantoja, lai aprakstītu konkrētu produktu 

noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā; 

a) nosaukums, kurš jāreģistrē kā 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kā to lieto 

tirdzniecībā vai sarunvalodā, un tikai 

valodās, kuras izmanto vai vēsturiski 

izmantoja, lai aprakstītu konkrētu produktu 

noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā; 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

21. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja pieteikums attiecas uz 

ģeogrāfisku apgabalu, kas atrodas trešā 

valstī, pieteikumu Komisijai iesniedz vai 

nu tieši, vai ar attiecīgās trešās valsts 

iestāžu starpniecību. 

5. Ja pieteikums attiecas uz 

ģeogrāfisku apgabalu trešā valstī, to 

Komisijai iesniedz ar attiecīgās trešās 

valsts iestāžu starpniecību. 
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Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.  Komisija, izmantojot piemērotus 

līdzekļus, rūpīgi izskata ikvienu 

pieteikumu, ko tā saņem saskaņā ar 21. 

pantu, lai pārbaudītu, vai tas ir pamatots un 

vai tas atbilst šīs nodaļas nosacījumiem. 

Šāda izskatīšana nedrīkstētu būt ilgāka par 

12 mēnešiem. Ja šis laikposms tiek 

pārsniegts, Komisija pieteikuma 

iesniedzējam rakstveidā norāda 

aizkavēšanās iemeslus. 

1.  Komisija, izmantojot piemērotus 

līdzekļus, rūpīgi izskata ikvienu 

pieteikumu, ko tā saņem saskaņā ar 

21. pantu, lai pārbaudītu, vai tas ir 

pamatots un vai tas atbilst šīs nodaļas 

nosacījumiem. Šāda izskatīšana nedrīkst 

pārsniegt sešus mēnešus pēc pieteikuma 

saņemšanas. Ja šis laikposms tiek 

pārsniegts, Komisija pieteikuma 

iesniedzējam rakstveidā norāda 

aizkavēšanās iemeslus. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot 18. pantu, Komisija var 

pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem 

nosaka pārejas laiku līdz pieciem gadiem, 

lai attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 

dzērieniem, kuru izcelsme ir dalībvalstī vai 

trešā valstī un kuru nosaukums ietver vai 

satur apzīmējumu, kas ir pretrunā 18. panta 

2. punktam, atļautu turpināt lietot 

nosaukumu, ar kuru attiecīgais stiprais 

alkoholiskais dzēriens tika tirgots, ar 

nosacījumu, ka pieņemams iebildumu 

paziņojums saskaņā ar 21. panta 3. punktu 

vai 24. pantu liecina, ka attiecīgā 

nosaukuma reģistrācija apdraudētu: 

1. Neskarot 18. pantu, Komisija var 

pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem 

nosaka pārejas laiku līdz diviem gadiem, 

lai attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 

dzērieniem, kuru izcelsme ir dalībvalstī vai 

trešā valstī un kuru nosaukums ietver vai 

satur apzīmējumu, kas ir pretrunā 18. panta 

2. punktam, atļautu turpināt lietot 

nosaukumu, ar kuru attiecīgais stiprais 

alkoholiskais dzēriens tika tirgots, ar 

nosacījumu, ka pieņemams iebildumu 

paziņojums saskaņā ar 21. panta 3. punktu 

vai 24. pantu liecina, ka attiecīgā 

nosaukuma reģistrācija apdraudētu: 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja, pamatojoties uz Komisijai 

pieejamo informāciju pēc 23. panta 1. 

punkta pirmajā daļā paredzētās 

izskatīšanas, Komisija uzskata, ka nav 

izpildīti reģistrācijas nosacījumi, tā pieņem 

īstenošanas aktus, ar ko pieteikumu 

noraida. Minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā 

minēto pārbaudes procedūru. 

1. Ja, pamatojoties uz Komisijai 

pieejamo informāciju pēc 23. panta 

1. punkta pirmajā daļā paredzētās 

izskatīšanas, Komisija uzskata, ka nav 

izpildīti reģistrācijas nosacījumi, tā 

saskaņā ar 43. pantu pieņem šo regulu 

papildinošus deleģētos aktus, lai 

pieteikumu noraidītu. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja Komisija nesaņem paziņojumu 

par iebildumu vai pieņemamus pamatotus 

iebildumu paziņojumus saskaņā ar 24. 

pantu, tā pieņem īstenošanas aktus, ar 

kuriem reģistrē nosaukumu, nepiemērojot 

44. panta 2. punktā minēto procedūru. 

2. Ja Komisija nesaņem paziņojumu 

par iebildumu vai pieņemamus pamatotus 

iebildumu paziņojumus saskaņā ar 

24. pantu, tā saskaņā ar 43. pantu pieņem 

šo regulu papildinošus deleģētos aktus, lai 

nosaukumu reģistrētu. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ja ir panākta vienošanās – reģistrē 

nosaukumu, izmantojot īstenošanas aktus, 

kas pieņemti, nepiemērojot 44. panta 2. 

punktā minēto procedūru, un vajadzības 

gadījumā groza saskaņā ar 23. panta 2. 

punktu publicēto informāciju ar noteikumu, 

ka šie grozījumi nav būtiski; vai 

(a) ja ir panākta vienošanās, saskaņā 

ar 43. pantu pieņem deleģētos aktus, kas 

papildina šo regulu, lai nosaukumu 

reģistrētu, un vajadzības gadījumā groza 

saskaņā ar 23. panta 2. punktu publicēto 

informāciju ar noteikumu, ka šie grozījumi 

nav būtiski; vai 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 3. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ja vienošanās nav panākta — 

pieņem īstenošanas aktus, izdarot lēmumu 

par reģistrāciju. Minētos īstenošanas 

aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. 

punktā minēto pārbaudes procedūru. 

(b) ja vienošanās nav panākta, saskaņā 

ar 43. pantu pieņem deleģētos aktus, ar 

kuriem papildina šo regulu, lai pieņemtu 

lēmumu par reģistrāciju. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr, ja grozījumu pieteikumos ietilpst 

viens vai vairāki tādi grozījumi produkta 

specifikācijā, kuri attiecas uz produkta 

būtiskajām īpašībām, maina 19. panta f) 

punktā minēto saikni, ietver izmaiņas 

nosaukumā vai jebkurā stiprā alkoholiskā 

dzēriena nosaukuma daļā, ietekmē noteikto 

ģeogrāfisko apgabalu vai palielina 

produkta tirdzniecības ierobežojumus vai 

paplašina tā izejvielu klāstu, dalībvalsts 

iesniedz grozījuma pieteikumu Komisijai 

apstiprināšanai, un pieteikumu izskata 

saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta 21.–27. 

pantā. 

Tomēr, ja grozījumu pieteikumos ietilpst 

viens vai vairāki tādi grozījumi produkta 

specifikācijā, kuri attiecas uz produkta 

būtiskajām īpašībām, maina 19. panta 

f) punktā minēto saikni, ietver izmaiņas 

nosaukumā vai jebkurā stiprā alkoholiskā 

dzēriena nosaukuma daļā, ietekmē noteikto 

ģeogrāfisko apgabalu vai palielina 

produkta tirdzniecības ierobežojumus, vai 

paplašina tā izejvielu klāstu, dalībvalsts 

iesniedz grozījuma pieteikumu Komisijai 

apstiprināšanai, un pieteikumu izskata 

saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta 21.–

27. pantā. Attiecībā uz trešām valstīm 

grozījumu apstiprina saskaņā ar spēkā 

esošo sistēmu attiecīgajās trešās valstīs. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pieteikumu izskata, balstoties uz 

ierosināto grozījumu. 

3. Pieteikuma izskatīšanā pievēršas 

vienīgi ierosinātajam grozījumam. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 1. daļa – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc 

jebkuras tādas fiziskas vai juridiskas 

personas pieprasījuma, kurai ir likumīgas 

intereses, var pieņemt īstenošanas aktus, 

lai anulētu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 

reģistrāciju šādos gadījumos: 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 43. pantu, ar kuriem pēc 

savas iniciatīvas vai pēc jebkuras tādas 

fiziskas vai juridiskas personas 

pieprasījuma, kurai ir likumīgas intereses, 

papildina šo regulu, lai anulētu 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju 

šādos gadījumos: 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 

kas minēta 44. panta 2. punktā. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 3.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

reģistrācijas anulēšanas aktus publicē 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija, nepiemērojot 44. panta 2. punktā 

minēto procedūru, pieņem īstenošanas 

aktus, ar kuriem izveido un kārto publiski 

Komisija, nepiemērojot 44. panta 2. punktā 

minēto procedūru, pieņem īstenošanas 

aktus, kas paredz izveidot, uzturēt un 
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pieejamu atjauninātu tādu stipro 

alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu reģistru, kuras ir atzītas 

saskaņā ar šo shēmu (“reģistrs”). 

atjaunināt pārredzamu, publiski pieejamu 

un visaptverošu saskaņā ar šo shēmu 

atzītu stipro alkoholisko dzērienu 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

elektronisku reģistru (“reģistrs”), kas 

aizstāj un kam ir tāds pats juridiskais 

spēks kā Regulas (EK) Nr. 110/2008 

III pielikumam. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 3. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

To stipro alkoholisko dzērienu 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuri ražoti 

trešās valstīs un kuri Savienībā ir aizsargāti 

saskaņā ar starptautisku nolīgumu, kurā 

Savienība ir Līgumslēdzēja puse, var 

iekļaut reģistrā kā aizsargātas ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes. 

To stipro alkoholisko dzērienu 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ražoti 

trešās valstīs un Savienībā ir aizsargāti 

saskaņā ar starptautisku nolīgumu, kurā 

Savienība ir Līgumslēdzēja puse, var 

iekļaut reģistrā kā aizsargātas ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes tikai pēc tam, kad 

Komisija par to ir pieņēmusi īstenošanas 

aktu, kas atļauj šādu iekļaušanu atsevišķā 

reģistra sadaļā.  

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Nosaukums netiek aizsargāts kā 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ja 

ražošanas vai sagatavošanas pasākumi, 

kas ir obligāti attiecīgā stiprā alkoholiskā 

dzēriena kategorijai, nenotiek attiecīgajā 

ģeogrāfiskajā apgabalā. 

3. Nosaukums netiek aizsargāts kā 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ja posmi, 

kas ir obligāti attiecīgā stiprā alkoholiskā 

dzēriena kategorijai, nenotiek attiecīgajā 

ģeogrāfiskajā apgabalā. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

33. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tādas preču zīmes reģistrāciju, 

kurā ir ietverta vai kura ir kāda no 

reģistrā iekļautajām ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādēm, atsaka vai atzīst par 

nederīgu, ja preču zīmes izmantojums 

varētu radīt kādu no 18. panta 2. punktā 

minētajām situācijām. 

1. Preču zīmes reģistrāciju atsaka vai 

atzīst par nederīgu, ja tās izmantojums 

varētu radīt kādu no 18. panta 2. punktā 

minētajām situācijām. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 

34. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz 

esošajām aizsargātajām ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādēm 

Pilnvaras attiecībā uz reģistrētajām 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Neskarot 2. punktu, stipro 

alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes, kas ir aizsargātas 

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 110/2008, 

automātiski tiek aizsargātas kā 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes saskaņā ar 

šo regulu. Komisija ieraksta tās reģistrā. 

1. Neskarot 2. punktu, stipro 

alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes, kas ir reģistrētas 

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 110/2008, 

automātiski tiek aizsargātas kā 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes saskaņā ar 

šo regulu. Komisija ieraksta tās reģistrā. 

 

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

34. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Laikposmā līdz diviem gadiem pēc 

šīs regulas stāšanās spēkā Komisija ar 

īstenošanas aktiem var pēc savas ierosmes 

nolemt anulēt Regulas (EK) Nr. 110/2008 

20. pantā minēto ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu aizsardzību, ja tās neatbilst 2. panta 

1. punkta 6) apakšpunkta prasībām. 

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 

ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

2. Līdz šīs regulas spēkā stāšanās 

dienai Komisija ar īstenošanas aktiem var 

pēc savas ierosmes anulēt Regulas (EK) 

Nr. 110/2008 20. pantā minēto 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrāciju, 

ja tās neatbilst 2. panta 1. punkta 

6) apakšpunkta prasībām. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

44. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Kompetentās iestādes vai struktūras 

kas minētas 1. un 2. punktā, kad tās 

pārbauda aizsargātās ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes atbilstību produkta 

specifikācijai, ir objektīvas un taisnīgas. To 

rīcībā ir kvalificēts personāls un resursi, 

kas vajadzīgi uzdevumu veikšanai. 

5. Kompetentās iestādes vai struktūras 

kas minētas 1. un 2. punktā, kad tās 

pārbauda reģistrētās ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes atbilstību produkta 

specifikācijai, ir objektīvas un taisnīgas. To 

rīcībā ir kvalificēts personāls un resursi, 

kas vajadzīgi uzdevumu veikšanai. 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai ņemtu vērā ražošanas īpašās 

iezīmes noteiktajā ģeogrāfiskajā 

apgabalā, Komisija tiek pilnvarota 

pieņemt deleģētos saskaņā ar 43. pantu 

attiecībā uz: 

svītrots 

(a)  ģeogrāfiskā apgabala robežu 

noteikšanas papildkritērijiem un 

 

(b)  ierobežojumiem un atkāpēm, kas 

saistītas ar ražošanu noteiktajā 
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ģeogrāfiskajā apgabalā. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 5., 

16., 38., 41. pantā un 46. panta 2. punktā 

minētos deleģētos aktus uz nenoteiktu 

laiku pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 

2. Pilnvaras pieņemt 5., 16., 38., 

41. pantā un 46. panta 2. punktā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no šīs regulas spēkā 

stāšanās dienas. Pilnvaru deleģēšana tiek 

automātiski pagarināta uz tāda paša 

ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 

Parlaments vai Padome neiebilst pret 

šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 

pirms katra laikposma beigām. 
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noformējumā un marķējumā un stipro alkoholisko dzērienu 
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