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Pakeitimas 1
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
6 pasiūlymas

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad dėl skirtingų Europos 
kokybės nuorodų apsaugos lygių 
nustatymo gali atsirasti nelygios 
konkurencijos sąlygos, ypač jei 
pagrindiniai taikomi kriterijai būtų 
ekonominiai; todėl mano, kad visos 
geografinės nuorodos turi būti vienodai
traktuojamos;

6. mano, kad dvejopa (nacionalinė ir 
Bendrijos) apsauga galėtų būti viena iš 
priemonių, kuri padėtų išvengti vis 
daugėjančių prašymų suteikti SKVN ir 
SGN nedideliam produkcijos kiekiui arba 
išimtinai vietinei rinkai skirtiems 
produktams; taip pat mano, kad nors 
nacionalinė apsauga, kuri grindžiama tais 
pačiais, Reglamente (EB) Nr. 510/2006 
nustatytais atrankos kriterijais, tik 
valstybės narės ją administruoja valstybės 
lygmeniu taikydamos savo nacionalinę 
tvarką, neužtikrina apsaugos Europos 
lygmeniu, tačiau sudaromos sąlygos 
įtvirtinti produktus vietos rinkoje, 
suteikiama galimybė naudotis kaimo 
plėtros programomis ir neatsiranda 
susikirtimų su Bendrijos lygmeniu 
pripažintomis kilmės nuorodomis;

Or. it

Pakeitimas 2
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
7 pasiūlymas

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją derėtis dėl tarptautinio 
geografinių nuorodų registro sukūrimo 
PPO ir palaiko Komisijos siekį įtraukti 
geografines nuorodas į Kovos su 
klastojimu prekyboje susitarimo sritį ir 

Išbraukta.
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būsimosios Europos prekių klastojimo ir 
piratavimo observatorijos veiklos sritį;

Or. en

Pakeitimas 3
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Nuomonės projektas
7a pasiūlymas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, jog PPO derybų metu 
Komisija privalo siekti, kad būtų 
sudarytas susitarimas dėl „nekomercinių 
klausimų“, kuriuo būtų užtikrinama, kad 
importuojami žemės ūkio produktai 
atitiktų tokius pačius ES maisto saugos, 
gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos 
reikalavimus, kokie taikomi ES 
gaminamiems žemės ūkio produktams;

Or. en

Pakeitimas 4
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Nuomonės projektas
8 pasiūlymas

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. palankiai vertina neprivalomą žaliavų, iš 
kurių pagamintas produktas, kilmės vietos 
nurodymą ir nepritaria privalomam žemės 
ūkio produktų kilmės nurodymui, kadangi 
tai kainuotų Europos gamintojams dideles 
sąnaudas, kurių šia priemone sukurta 
papildoma vertė neatpirks; suvokia, kad 
Europos gamintojai jau dabar privalo 
laikytis griežtų ženklinimo reikalavimų 
siekiant, kad vartotojams būtų pateikta 
teisinga informacija;

8. palankiai vertina neprivalomą žaliavų, iš 
kurių pagamintas produktas, kilmės vietos 
nurodymą ir nepritaria privalomam 
neperdirbtų ir perdirbtų maistui skirtų 
žemės ūkio produktų kilmės nurodymui, 
kadangi tai kainuotų Europos gamintojams 
dideles sąnaudas, kurių šia priemone 
sukurta papildoma vertė neatpirks; suvokia, 
kad Europos gamintojai jau dabar privalo 
laikytis griežtų ženklinimo reikalavimų 
siekiant, kad vartotojams būtų pateikta 
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teisinga informacija;

Or. en

Pakeitimas 5
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
8 pasiūlymas

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. palankiai vertina neprivalomą žaliavų, 
iš kurių pagamintas produktas, kilmės 
vietos nurodymą ir nepritaria privalomam 
žemės ūkio produktų kilmės nurodymui, 
kadangi tai kainuotų Europos 
gamintojams dideles sąnaudas, kurių šia 
priemone sukurta papildoma vertė 
neatpirks; suvokia, kad Europos 
gamintojai jau dabar privalo laikytis 
griežtų ženklinimo reikalavimų siekiant, 
kad vartotojams būtų pateikta teisinga 
informacija;

8. pabrėžia, kad reikėtų nurodyti maisto 
produktų, kuriuos sudaro viena 
sudedamoji dalis, kilmės vietą, o jei 
produktą sudaro daug sudedamųjų dalių, 
reikėtų nurodyti pagrindinės 
sudedamosios dalies ir produktą 
apibūdinančios (-ių) sudedamosios (-ųjų) 
dalies (-ių) kilmės vietą; pabrėžia, kad 
nurodant mėsos ir maisto produktų, kurių 
sudėtyje yra mėsos produktų, kilmės vietą, 
reikia atsižvelgti į veisimo, auginimo ir 
skerdimo vietas;

Or. en

Pakeitimas 6
Oreste Rossi

Nuomonės projektas
8 pasiūlymas

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. palankiai vertina neprivalomą žaliavų, 
iš kurių pagamintas produktas, kilmės 
vietos nurodymą ir nepritaria privalomam 
žemės ūkio produktų kilmės nurodymui, 
kadangi tai kainuotų Europos 
gamintojams dideles sąnaudas, kurių šia 
priemone sukurta papildoma vertė 
neatpirks; suvokia, kad Europos 
gamintojai jau dabar privalo laikytis 

8. pabrėžia, kad reikia taikyti privalomą 
perdirbtų maisto produktų pirminio 
ingrediento kilmės vietos ir žemės ūkio 
produktų kilmės vietos nurodymą, kadangi 
daugelis vartotojų tokiai informacijai 
teikia didelę reikšmę;
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griežtų ženklinimo reikalavimų siekiant, 
kad vartotojams būtų pateikta teisinga 
informacija;

Or. it

Pakeitimas 7
Esther de Lange

Nuomonės projektas
8 pasiūlymas

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. palankiai vertina neprivalomą žaliavų, iš 
kurių pagamintas produktas, kilmės vietos 
nurodymą ir nepritaria privalomam žemės 
ūkio produktų kilmės nurodymui, kadangi 
tai kainuotų Europos gamintojams dideles 
sąnaudas, kurių šia priemone sukurta 
papildoma vertė neatpirks; suvokia, kad 
Europos gamintojai jau dabar privalo 
laikytis griežtų ženklinimo reikalavimų 
siekiant, kad vartotojams būtų pateikta 
teisinga informacija;

8. palankiai vertina neprivalomą žaliavų, iš 
kurių pagamintas produktas, kilmės vietos 
nurodymą ir nepritaria privalomam žemės 
ūkio produktų kilmės nurodymui, kadangi 
tai kainuotų Europos gamintojams dideles 
sąnaudas, kurių šia priemone sukurta 
papildoma vertė neatpirks; suvokia, kad 
Europos gamintojai jau dabar privalo 
laikytis griežtų ženklinimo reikalavimų 
siekiant, kad vartotojams būtų pateikta 
teisinga informacija; mano, kad 
neprivalomas žaliavų kilmės vietos 
nurodymas neturėtų kliudyti veikti vidaus 
rinkai;

Or. en

Pakeitimas 8
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Nuomonės projektas
8a pasiūlymas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. mano, kad su žemės ūkio produktų 
kokybe, pvz., ženklinimu, susijusi politika 
turėtų derėti su kitais atitinkamais ES 
teisės aktais; mano, kad žemės ūkio 
produktų kokybės politiką reikėtų vykdyti 
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taip, kad būtų atsižvelgiama į naujos 
politikos išlaidas ir atskirų sektorių, pvz., 
perdirbtų žemės ūkio produktų sektoriaus, 
ypatumus;

Or. en

Pakeitimas 9
Christa Klaß, Esther de Lange

Nuomonės projektas
10a pasiūlymas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. mano, kad ES žemės ūkio produktai 
savaime atitinka kokybės standartus, 
kadangi jie gaminami laikantis ES teisės 
aktų nuostatų dėl produktų kokybės, 
tausios gamybos ir aplinkosaugos bei 
sveikatos kriterijų (kompleksinis paramos 
susiejimas); be to, dėl žemės ūkio 
produktų gamybos išsaugomi Europos 
kultūriniai kraštovaizdžiai; atsižvelgiant į 
šiuos reikalavimus, galėtų būti taikomas 
ženklinimas „užauginta (pagaminta) 
Europoje“;

Or. de

Pakeitimas 10
Esther de Lange

Nuomonės projektas
11 pasiūlymas

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
sukurti naują ES ekologinį logotipą, kuris 
padės pašalinti kliūtis prekybai tokiais 
produktais bendrojoje rinkoje; pritaria tam, 
kad būtų imamasi iniciatyvų, reikalingų 
prekybai ekologiškais produktais skatinti 

11. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
sukurti naują ES ekologinį logotipą, kuris 
padės pašalinti kliūtis prekybai tokiais 
produktais bendrojoje rinkoje; pritaria tam, 
kad būtų imamasi iniciatyvų, reikalingų 
prekybai ekologiškais produktais skatinti 
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tarptautiniu lygmeniu; tarptautiniu lygmeniu; mano, kad trečiųjų 
šalių produktai turėtų atitikti tokius 
pačius reikalavimus, kokie taikomi 
naujajam ES ekologiniam logotipui gauti, 
ir kad kontrolė turėtų būti griežtesnė;

Or. en

Pakeitimas 11
Esther de Lange

Nuomonės projektas
12 pasiūlymas

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. mano, kad būtina populiarinti kitus
aplinką tausojančius gamybos būdus, pvz., 
integruotą gamybą; pabrėžia, kad 
parengus integruotos gamybos normas ES 
lygmeniu, būtų labiau pastebimos su 
maisto sauga ir aplinkosauga susijusios 
ūkininkų pastangos, lyginant jų 
produktus su importu iš trečiųjų šalių;
taip pat palankiai vertina Europos 
integruotos gamybos populiarinimo ir 
reklamos kampaniją;

12. mano, kad būtina populiarinti 
neprivalomą kitų aplinką tausojančių ir 
gyvūnams palankių gamybos būdų 
nurodymą, pvz., „integruota gamyba“, 
„užauginta lauko aptvare“ ir „užauginta 
kalnuotoje vietovėje“;

Or. en

Pakeitimas 12
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
12 pasiūlymas

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. mano, kad būtina populiarinti kitus
aplinką tausojančius gamybos būdus, pvz., 
integruotą gamybą; pabrėžia, kad 
parengus integruotos gamybos normas ES 
lygmeniu, būtų labiau pastebimos su 

12. mano, kad būtina populiarinti ekologinį 
ūkininkavimą kaip aplinką tausojantį
gamybos būdą; todėl palankiai vertina 
ekologinio ūkininkavimo populiarinimo ir 
reklamos kampaniją;
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maisto sauga ir aplinkosauga susijusios 
ūkininkų pastangos, lyginant jų 
produktus su importu iš trečiųjų šalių;
taip pat palankiai vertina Europos 
integruotos gamybos populiarinimo ir 
reklamos kampaniją;

Or. en

Pakeitimas 13
Horst Schnellhardt

Nuomonės projektas
12 pasiūlymas

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. mano, kad būtina populiarinti kitus 
aplinką tausojančius gamybos būdus, pvz., 
integruotą gamybą; pabrėžia, kad parengus 
integruotos gamybos normas ES lygmeniu, 
būtų labiau pastebimos su maisto sauga ir 
aplinkosauga susijusios ūkininkų 
pastangos, lyginant jų produktus su 
importu iš trečiųjų šalių; taip pat palankiai 
vertina Europos integruotos gamybos 
populiarinimo ir reklamos kampaniją;

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. de

Pakeitimas 14
Esther de Lange

Nuomonės projektas
12a pasiūlymas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. mano, kad svarbu, jog teikiama 
papildoma informacija, pvz., apie anglies 
dioksido kiekį, būtų vienodai apibrėžiama; 

Or. en
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Pakeitimas 15
Esther de Lange

Nuomonės projektas
12b pasiūlymas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12b. mano, kad taip pat reikėtų apsvarstyti 
alternatyvius informacijos teikimo būdus, 
pvz., informacijos teikimą internete arba 
kvite;

Or. en

Pakeitimas 16
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
14 pasiūlymas

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. apgailestauja, kad Komisijos 
komunikate nenurodoma būtinybė remti 
populiarinimo priemones, kurios ypač 
reikalingos siekiant užtikrinti, kad 
Europos ūkininkų pastangos užtikrinti 
kokybę, maisto saugą ir aplinkosaugą 
atsipirktų; mano, kad reikia peržiūrėti šiuo 
metu ES parengtas populiarinimo 
priemones siekiant pagerinti jų 
efektyvumą; dėl to siūlo neseniai suteiktą 
populiarinimo paramą vyno sektoriuje 
teikti ir ES rinkai;

14. apgailestauja, kad Komisijos 
komunikate nenurodoma būtinybė remti 
tausios gamybos būdų populiarinimo 
priemones; mano, kad reikia peržiūrėti šiuo 
metu ES parengtas populiarinimo 
priemones siekiant pagerinti jų 
efektyvumą;

Or. de

Pakeitimas 17
Bas Eickhout

Nuomonės projektas
15a pasiūlymas (naujas)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą 
dėl maisto produktų ženklinimo su 
aplinkosaugos, socialiniais ir etiniais 
aspektais susijusių kriterijų.

Or. de


