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Pakeitimas 17
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kurio minimali faktinė alkoholio
koncentracija yra 4,5 tūrio proc., o 
maksimali faktinė alkoholio koncentracija 
yra mažesnė nei 14,5 tūrio proc.

d) jei alkoholio nepridėta – kurio minimali 
faktinė alkoholio koncentracija yra 4,5 
tūrio proc., o maksimali faktinė alkoholio 
koncentracija yra mažesnė nei 14,5 tūrio 
proc. Jei alkoholio pridėta – kurio 
minimali faktinė alkoholio koncentracija 
yra 7,5 tūrio proc., o maksimali faktinė 
alkoholio koncentracija yra mažesnė nei 
14,5 tūrio proc.

Or. de

Pakeitimas 18
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Aromatizuotų vyno produktų gamybai 
naudojamiems vyno produktams taikomi 
vynuogininkystės metodai ir apribojimai 
pagal 2007 m. spalio 22 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, 
nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų 
organizavimą ir konkrečias tam tikriems 
žemės ūkio produktams taikomas 
nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo reglamentą)1. 
Komisija, jei reikia, pateikia teisėkūros 
pasiūlymą atitinkamai iš dalies pakeisti 
Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007.
___________________
1 OL L 299, 2007 11 16, p. 1. 

Or. de
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Pakeitimas 19
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ekologiški aromatizuoto vyno 
produktai gali būti gaminami laikantis 
2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės 
gamybos ir ekologiškų produktų 
ženklinimo1, o ypač jo 16, 19 ir 
38 straipsnių, nuostatų.  
__________________
1 OL L 189, 2007 7 20, p. 1. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, pateiktas remiantis pranešėjo pateiktu 11 pakeitimu. Nuoroda taip pat turėtų 
apimti tolesnius teisės aktus (Komisijos įgyvendinimo aktus), priimtus remiantis Reglamentu 
834/2007. Pačiame Reglamente 889/2008 ir jį iš dalies pakeitusiuose reglamentuose 
nustatytos išsamios Reglamento 834/2007 įgyvendinimo taisyklės (pvz., konkretūs gamybos 
metodai ir leidžiamos medžiagos). Be to, pakeitimas perkeltas į 3 straipsnį, kuriame kalbama 
apie gamybos procesus.

Pakeitimas 20
Renate Sommer
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prekinius pavadinimus galima papildyti 
arba pakeisti pagal šį reglamentą saugoma 
geografine nuoroda.

4. Prekinius pavadinimus galima papildyti 
pagal šį reglamentą saugoma geografine 
nuoroda.

Or. de
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Pakeitimas 21
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei aromatizuoti vyno gėrimai arba 
aromatizuoti vyno produktų kokteiliai 
tiekiami rinkai juos pateikiant tokia forma 
arba naudojant naujai sukurtą ar prekės 
ženklo pavadinimą, iš kurių vartotojas 
gali suprasti, kad tie gėrimai yra 
spiritiniai maišyti gėrimai, prekinis 
pavadinimas ir alkoholio kiekis turi būti 
nurodyti tame pačiame regėjimo lauke, 
kaip apibrėžta 2011 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams1 2 straipsnio antros 
pastraipos k punkte, tokio paties dydžio 
šriftu ir ta pačia spalva, kaip ir naujai 
sukurtas pavadinimas ar prekės ženklo 
pavadinimas.
__________________
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

Or. de

Pakeitimas 22
Renate Sommer
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Aromatizuotų vyno produktų prekiniams 
pavadinimams, geografinėms nuorodoms 
ir papildomiems duomenims mutatis 
mutandis taikomos 2011 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimo 
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vartotojams1 nuostatos dėl įskaitomumo.
__________________
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

Or. de

Pakeitimas 23
Andres Perello Rodriguez
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas cukraus 
kiekis išreiškiamas invertuotu cukrumi.

Pirmoje pastraipoje nurodytas cukraus 
kiekis išreiškiamas viso cukraus kiekiu.

Or. es

Pakeitimas 24
Cristian Silviu Buşoi
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vietoj terminų „pusiau saldus“ ir „saldus“ 
galima nurodyti cukraus kiekį, išreikštą 
invertuoto cukraus gramais litre.

Prie terminų „pusiau saldus“ ir „saldus“ 
galima nurodyti cukraus kiekį, išreikštą 
invertuoto cukraus gramais litre.

Or. en

Pagrindimas

Nors vartotojams galbūt naudinga žinoti cukraus kiekį, išreikštą invertuoto cukraus gramais 
litre, tai gali būti nelabai prasminga. Vartotojai gali neatskirti saldaus ir pusiau saldaus 
aromatizuoto vyno, žinodami vien tik cukraus kiekį. Cukraus kiekį galbūt naudinga 
papildomai nurodyti, bet ne vietoj terminų „saldus“ ar „pusiau saldus“.
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Pakeitimas 25
Andres Perello Rodriguez
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Į aromatizuotų vyno produktų etiketes 
taip pat galima įtraukti kitą neprivalomą 
informaciją apie maistą, jei tai atitinka 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 
dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams1 V skyriaus nuostatas.
_______________
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

Or. es

Pagrindimas

Paprastas suderinimas su naujo informacijos vartotojams reglamento skyriaus dėl 
neprivalomai  informacijai apie maistą taikomų reikalavimų nuostatomis.

Pakeitimas 26
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nurodoma aromatizuotų vyno produktų 
kilmės vieta, ji atitinka aromatizuotų vyno 
produktų gamybos vietą. Kilmės vieta 
nurodoma žodžiais „pagaminta (…)“ arba 
lygiaverčiais žodžiais, prie kurių 
pateikiamas atitinkamos valstybės narės ar 
trečiosios valstybės pavadinimas.

Jei nurodoma aromatizuotų vyno produktų 
kilmės vieta, nurodoma ir aromatizuotų 
vyno produktų gamybos vieta, ir vynuogių 
kilmės vieta. Kilmės vieta nurodoma 
žodžiais „pagaminta (…)“, prie kurių 
pateikiamas atitinkamos valstybės narės 
ar trečiosios valstybės pavadinimas, toliau 
nurodoma kilmės vieta žodžiais
„užauginta (...)“, prie kurių pareikiamas 
atitinkamos valstybės narės ar trečiosios 
valstybės pavadinimas.

Or. en
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Pagrindimas

Jei nurodoma produkto kilmės vieta, turi būti nurodyta ir vynuogių kilmės vieta, kad 
vartotojai nebūtų klaidinami.

Pakeitimas 27
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinės sudedamosios dalies kilmės 
vietos nuorodos pateikti nereikia.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei nurodoma produkto kilmės vieta, turi būti nurodyta ir vynuogių kilmės vieta, kad 
vartotojai nebūtų klaidinami.

Pakeitimas 28
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinės sudedamosios dalies kilmės 
vietos nuorodos pateikti nereikia.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Iš tiesų, pagrindinės sudedamosios dalies kilmės vietos nuorodos pateikti nereikia. Taigi, 
Komisijos nuoroda į tai šiame teisėkūros tekste perteklinė.

Pakeitimas 29
Mario Pirillo
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinės sudedamosios dalies kilmės 
vietos nuorodos pateikti nereikia.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Kilmės vietos nurodymo taisyklės nustatytos Reglamente 1169/2011. Kadangi tas reglamentas 
apima vartotojams teikiamą informaciją, susijusią su aromatizuoto vyno kilmės vietos 
nurodymu, papildomų taisyklių nereikia.

Pakeitimas 30
Renate Sommer
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente pateikti prekiniai 
pavadinimai ir papildomi duomenys, 
išreikšti žodžiais, pateikiami bent viena ar 
keliomis Sąjungos oficialiomis kalbomis.

Prekiniai pavadinimai ir papildomi 
duomenys pateikiami tų valstybių narių, 
kuriose vyno produktu prekiaujama, 
vartotojams lengvai suprantama kalba.

Or. de

Pakeitimas 31
Jill Evans, Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente pateikti prekiniai 
pavadinimai ir papildomi duomenys, 
išreikšti žodžiais, pateikiami bent viena ar 
keliomis Sąjungos oficialiomis kalbomis.

Šiame reglamente pateikti prekiniai 
pavadinimai ir papildomi duomenys, 
išreikšti žodžiais, pateikiami bent viena ar 
keliomis atitinkamos valstybės narės 
oficialiomis kalbomis.
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Or. en

Pagrindimas

Europoje, valstybėse narėse, yra daug oficialių kalbų, kurios neturi ES oficialios kalbos 
statuso. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad daugiau vartotojų galėtų susipažinti su informacija 
apie produktą savo gimtąja kalba.

Pakeitimas 32
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, atitinka 2011 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams1. Komisija, jei reikia, pateikia 
teisėkūros pasiūlymą iš dalies pakeisti 
Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011, kad 
produktai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, būtų įtraukti į Reglamento 
(ES) Nr. 1169/2011 taikymo sritį.
______________
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18. 

Or. en

Pagrindimas

Aromatizuoti vyno produktai yra labai perdirbti produktai, kuriems turėtų būti taikomi 
Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 nustatyti bendrieji ženklinimo reikalavimai. Būtų nepagrįsta, 
jei visų rūšių gaivinamieji gėrimai turėtų atitikti bendruosius ženklinimo reikalavimus, o 
alkoholiniai gėrimai, netgi labai perdirbti, ne.

Pakeitimas 33
Cristian Silviu Buşoi
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei saugoma geografinė nuoroda 
pateikiama ne lotyniška abėcėle, 
pavadinimas taip pat gali būti rašomas 
viena ar keliomis Sąjungos oficialiomis 
kalbomis.

Jei saugoma geografinė nuoroda 
pateikiama ne lotyniška abėcėle, 
pavadinimas taip pat rašomas viena ar 
keliomis Sąjungos oficialiomis kalbomis 
lotyniška abėcėle.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti tokio aromatizuoto vyno pardavimą kitose ES valstybėse narėse, kuriose 
naudojama lotyniška abėcėlė, geografinė nuoroda turėtų būti pateikiama ir ES kalba 
lotyniška abėcėle.

Pakeitimas 34
Jill Evans, Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei saugoma geografinė nuoroda 
pateikiama ne lotyniška abėcėle, 
pavadinimas taip pat gali būti rašomas 
viena ar keliomis Sąjungos oficialiomis 
kalbomis.

Jei saugoma geografinė nuoroda 
pateikiama ne lotyniška abėcėle, 
pavadinimas taip pat gali būti rašomas 
viena ar keliomis atitinkamos valstybės 
narės oficialiomis kalbomis.

Or. en

Pagrindimas

Europoje, valstybėse narėse, yra daug oficialių kalbų, kurios neturi ES oficialios kalbos 
statuso. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad daugiau vartotojų galėtų susipažinti su informacija 
apie produktą savo gimtąja kalba.

Pakeitimas 35
Rolandas Paksas
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės negali drausti ar riboti 
aromatizuotų vyno produktų, kurie 
atitinka šį reglamentą, importo, 
pardavimo ar vartojimo.

Or. lt

Pakeitimas 36
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Deleguotieji įgaliojimai

Siekdama atsižvelgti į sektoriaus 
ypatumus ir spręsti naujų produktų 
atsiradimo rinkoje klausimą, Komisija 
deleguotais teisės aktais gali atnaujinti:
a) I priede nustatytas apibrėžtis, 
reikalavimus ir apribojimus,
b) II priede nustatytus prekinius 
pavadinimus ir aprašymus.

Or. de

Pakeitimas 37
Renate Sommer
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) II priede nustatytus prekinius 
pavadinimus ir aprašymus.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 38
Mario Pirillo
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) II priede nustatytus prekinius 
pavadinimus ir aprašymus.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 39
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skyriuje geografinė nuoroda –
nuoroda į regioną, konkrečią vietą ar šalį, 
naudojama apibūdinti aromatizuotą vyno 
produktą, kurio kokybė, geras vardas ar 
kitos savybės iš esmės siejami su jo 
geografine kilme.

Šiame skyriuje geografinė nuoroda –
nuoroda į regioną, konkrečią vietą ar šalį, 
naudojama apibūdinti aromatizuotą vyno 
produktą, kurio kokybė, geras vardas ar 
kitos savybės iš esmės siejami su jo 
geografine kilme. Geografinė nuoroda 
reiškia, kad aromatizuoto vyno produkto 
gamybai panaudotos vynuogės yra 
kilusios iš to regiono, vietovės ar šalies, 
kurią nurodo toji nuoroda.

Or. en

Pagrindimas

Jei pateikiama geografinė nuoroda, turi būti užtikrinta, kad produkto gamybai panaudotos 
vynuogės kilusios iš to regiono, vietovės ar šalies, kurią nurodo toji nuoroda, kad vartotojai 
nebūtų klaidinami.

Pakeitimas 40
Christa Klaß, Anja Weisgerber
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skyriuje geografinė nuoroda –
nuoroda į regioną, konkrečią vietą ar šalį, 
naudojama apibūdinti aromatizuotą vyno 
produktą, kurio kokybė, geras vardas ar 
kitos savybės iš esmės siejami su jo 
geografine kilme.

Šiame skyriuje geografinė nuoroda –
nuoroda į regioną, konkrečią vietą ar šalį, 
naudojama apibūdinti aromatizuotą vyno 
produktą, kuris kilęs iš Sąjungos ir kurio 
kokybė, geras vardas ar kitos savybės iš 
esmės siejami su jo geografine kilme.

Or. de

Pakeitimas 41
Andres Perello Rodriguez
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) produkto, visų pirma jo pagrindinių 
analitinių savybių, aprašymas ir jo 
organoleptinių savybių įvertinimas ar
nurodymas;

b) produkto, visų pirma jo pagrindinių 
analitinių savybių, aprašymas ir jo 
organoleptinių savybių nurodymas;

Or. es

Pakeitimas 42
Andres Perello Rodriguez
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
priimti įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini 
šiam straipsniui įgyvendinti iki 2012 m.
gruodžio 1 d.

6. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
priimti įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini 
šiam straipsniui įgyvendinti iki 2013 m.
gruodžio 1 d.

Or. es
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Pagrindimas

Visada yra tikimybė, kad dėl administracinių ar tvarkaraščio nustatymo priežasčių 
reglamentas nebus paskelbtas iki 2012 m. gruodžio 1 d., todėl terminą reikėtų šiek tiek 
pratęsti.

Pakeitimas 43
Andres Perello Rodriguez
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija mano, kad paraiška atitinka 
šiame skyriuje nustatytas sąlygas, ji, 
nepadedama 36 straipsnyje nurodyto 
komiteto, įgyvendinimo aktais nusprendžia 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
paskelbti 11 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytą bendrąjį dokumentą ir 
14 straipsnio 5 dalyje nurodytos produkto 
specifikacijos paskelbimo nuorodą.

Jei Komisija mano, kad paraiška atitinka 
šiame skyriuje nustatytas sąlygas, ji 
įgyvendinimo aktais nusprendžia Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti 
11 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą 
bendrąjį dokumentą ir 14 straipsnio 
5 dalyje nurodytos produkto specifikacijos 
paskelbimo nuorodą.

Or. es

Pakeitimas 44
Andres Perello Rodriguez
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per du mėnesius nuo 15 straipsnio 3 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos 
paskelbimo dienos bet kuri valstybė narė ar 
trečioji valstybė arba bet kuris fizinis ar 
juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir 
gyvenantis arba įsisteigęs bet kurioje 
valstybėje narėje (išskyrus tą, kuri pateikė 
nuorodos apsaugos paraišką) arba 
trečiojoje valstybėje, gali prieštarauti 
siūlomai nuorodos apsaugai pateikdamas 
Komisijai tinkamai pagrįstą pareiškimą dėl 
šiame skyriuje nustatytų apsaugos 

Per tris mėnesius nuo 15 straipsnio 3 dalies 
pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos 
paskelbimo dienos bet kuri valstybė narė ar 
trečioji valstybė arba bet kuris fizinis ar 
juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir 
gyvenantis arba įsisteigęs bet kurioje 
valstybėje narėje (išskyrus tą, kuri pateikė 
nuorodos apsaugos paraišką) arba 
trečiojoje valstybėje, gali prieštarauti 
siūlomai nuorodos apsaugai pateikdamas 
Komisijai tinkamai pagrįstą pareiškimą dėl 
šiame skyriuje nustatytų apsaugos 
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suteikimo sąlygų. suteikimo sąlygų.

Or. es

Pakeitimas 45
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi informacija, gauta užbaigus 
16 straipsnyje nurodytą prieštaravimų 
teikimo procedūrą, Komisija įgyvendinimo 
aktais nusprendžia saugoti geografinę 
nuorodą, atitinkančią šiame skyriuje 
nustatytas sąlygas ir Sąjungos teisės 
reikalavimus, arba atmesti paraišką, jei 
minėtų sąlygų nesilaikoma.

Remdamasi informacija, gauta užbaigus 
16 straipsnyje nurodytą prieštaravimų 
teikimo procedūrą, Komisija įgyvendinimo 
aktais nusprendžia saugoti geografinę 
nuorodą, atitinkančią šiame skyriuje 
nustatytas sąlygas ir Sąjungos teisės 
reikalavimus, arba atmesti paraišką, jei 
minėtų sąlygų nesilaikoma. Komisija 
skelbia savo sprendimą tam skirtame 
Komisijos interneto svetainės puslapyje.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties neinformuoti visuomenės apie sprendimą dėl apsaugos.

Pakeitimas 46
Renate Sommer
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bet kokios melagingos ar klaidinančios 
nuorodos į produkto kilmės vietą, kilmę, 
pobūdį ar esmines savybes, pateiktos ant 
produkto vidinės ar išorinės pakuotės, 
reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu 
produktu susijusiuose dokumentuose, ir 
nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri 
gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto 

c) bet kokios melagingos ar klaidinančios 
nuorodos į produkto kilmės vietą, kilmę, 
sudėtį ir (arba) alkoholio kiekį, gamybos 
metodą ar esmines savybes, pateiktos ant 
produkto vidinės ar išorinės pakuotės, 
reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu 
produktu susijusiuose dokumentuose, ir 
nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri 
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kilmę; gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto 
kilmę;

Or. de

Pakeitimas 47
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai siūlomas pakeitimas apima vieną ar 
daugiau 11 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodyto bendrojo dokumento pakeitimų, 
pakeitimo paraiškai mutatis mutandis
taikomi 14–17 straipsniai. Tačiau, jeigu 
siūlomas tik nedidelis pakeitimas, 
Komisija įgyvendinimo aktais 
nusprendžia, ar paraišką galima tvirtinti 
netaikant 15 straipsnio 2 dalyje ir 16 
straipsnyje nustatytos procedūros; jeigu 
paraiška patvirtinama, Komisija paskelbia 
15 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
informaciją.

2. Kai siūlomas pakeitimas apima vieną ar 
daugiau 11 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodyto bendrojo dokumento pakeitimų, 
pakeitimo paraiškai mutatis mutandis
taikomi 14–17 straipsniai.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties nukrypti nuo įprastos procedūros, ypač todėl, kad nesitikima, jog 
paraiškų dėl apsaugos bus labai daug. Netgi jei pakeitimas laikomas „nedideliu“, Komisija 
neturėtų būti atleidžiama nuo pareigos patikrinti, ar „apsaugos paraiškos atitinka šiame 
skyriuje nustatytas sąlygas“. Lygiai taip pat tai neturėtų būti priežastis nesilaikyti 
prieštaravimo procedūros.

Pakeitimas 48
Andres Perello Rodriguez
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo metu saugomos geografinės nuorodos Esamos geografinės nuorodos

Or. es

Pagrindimas

Straipsnio pavadinimas turėtų derėti su skyriaus, kuriame jis yra, pavadinimu.

Pakeitimas 49
Andres Perello Rodriguez
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytų šiuo metu saugomų 
geografinių nuorodų, apie kurias 2 dalyje 
nurodyta informacija nepateikiama iki [2 
metai po įsigaliojimo], apsauga pagal šį 
reglamentą panaikinama. Komisija, 
nepadedama 36 straipsnyje nurodyto 
komiteto, įgyvendinimo aktais imasi 
atitinkamų oficialių veiksmų, kad tokie 
pavadinimai būtų išbraukti iš 22 straipsnyje 
numatyto registro.

3. 1 dalyje nurodytų šiuo metu saugomų 
geografinių nuorodų, apie kurias 2 dalyje 
nurodyta informacija nepateikiama iki [2 
metai po įsigaliojimo], apsauga pagal šį 
reglamentą panaikinama. Komisija 
įgyvendinimo aktais imasi atitinkamų 
oficialių veiksmų, kad tokie pavadinimai 
būtų išbraukti iš 22 straipsnyje numatyto 
registro.

Or. es

Pakeitimas 50
Andres Perello Rodriguez
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 straipsnis netaikomas šio straipsnio 1 
dalyje nurodytoms šiuo metu saugomoms 
geografinėms nuorodoms.

Išbraukta.
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Or. es

Pagrindimas

Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų 
geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (Reglamento 510/2006 pirmtakas) 
nenumatyta galimybė panaikinta esamas geografines nuorodas. Ši galimybė nenumatyta ir 
Reglamente 110/2008 dėl spiritinių gėrimų geografinių nuorodų.

Pakeitimas 51
Mario Pirillo
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekdama užtikrinti šiame skyriuje 
numatytų patikrų veiksmingumą, Komisija
deleguotais teisės aktais gali priimti 
būtinas priemones, susijusias su ūkio 
subjektų pranešimu kompetentingoms 
institucijoms.

6. Siekiant užtikrinti šiame skyriuje 
numatytų patikrų veiksmingumą, Komisijai
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, laikantis 
35 straipsnio nuostatų, kuriuose 
nustatomos būtinos priemonės, susijusios
su ūkio subjektų pranešimu 
kompetentingoms institucijoms.

Or. it

Pakeitimas 52
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sprendimų dėl apsaugos suteikimo arba 
nesuteikimo viešu skelbimu;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties neinformuoti visuomenės apie sprendimą dėl apsaugos.
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Pakeitimas 53
Andres Perello Rodriguez
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo aktai, priimtini nepadedant 
36 straipsnyje nurodytam komitetui

Paraiškos arba prašymo nepriimtinumas

Or. es

Pagrindimas

Pataisa siekiant suderinti tekstą pagal technines pataisas, jau priimtas Tarybos darbo 
grupėse. Šioje vietoje reikia pataisos, kad būtų užtikrintas derėjimas su šio straipsnio 
pakeitimu.

Pakeitimas 54
Andres Perello Rodriguez
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal šį skyrių pateikta paraiška arba 
prašymas laikomas nepriimtinu, Komisija, 
nepadedama 36 straipsnyje nurodyto 
komiteto, įgyvendinimo aktais nusprendžia 
jį atmesti kaip nepriimtiną.

Jei pagal šį skyrių pateikta paraiška arba 
prašymas laikomas nepriimtinu, Komisija 
įgyvendinimo aktais nusprendžia jį atmesti 
kaip nepriimtiną.

Or. es

Pakeitimas 55
Cristian Silviu Buşoi
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
Komisijai skiriami neribotam laikotarpiui.

2. Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami penkerių metų  
laikotarpiui nuo ...*. Komisija parengia 
ataskaitą dėl suteiktų įgaliojimų likus ne 
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mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia 
prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne 
mažiau kaip trims mėnesiams iki 
kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.
________________________

*OL: prašome nurodyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia suderinti šio reglamento nuostatą su Bendro bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamento nuostatomis. Vis dėlto paprastas įgaliojimų suteikimo laikotarpio apribojimas iki 
penkerių metų nesuteikia reikiamo lankstumo. Todėl siūloma, kad įgaliojimų suteikimas 
penkerių metų laikotarpiui būtų automatiškai pratęsiamas, nebent po Komisijos ataskaitos 
teisės aktų leidėjas pareikštų prieštaravimą dėl tokio pratęsimo.

Pakeitimas 56
Mario Pirillo
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Vynininkystės metodai
Tarptautinės vyno ir vynuogių 
organizacijos rekomenduojami ir 
skelbiami vynininkystės metodai gali būti 
taikomi pagrindiniams produktams ir 
galutiniams produktams, kuriems 
taikomas šis reglamentas.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų konkreti nuoroda į Tarptautinės vyno ir vynuogių organizacijos (OIV) 
priimtas rezoliucijas, kaip jau padaryta Reglamente 1234/2007. 
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Pakeitimas 57
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B skirsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie aprašymo „Sangria“ turi būti 
pateiktas žodis „pagaminta“, po kurio 
nurodoma valstybė narė ar siauresnis 
regionas, kuriame produktas yra 
pagamintas, išskyrus atvejus, kai 
produktas pagamintas Ispanijoje arba 
Portugalijoje.

Žodis „Sangria“ gali pakeisti prekinį 
pavadinimą „aromatizuotas vyno 
gėrimas“ tik tais atvejais, jei gėrimas 
pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje.

Or. es

Pakeitimas 58
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B skirsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie aprašymo „Sangria“ turi būti pateiktas 
žodis „pagaminta“, po kurio nurodoma 
valstybė narė ar siauresnis regionas, 
kuriame produktas yra pagamintas,
išskyrus atvejus, kai produktas 
pagamintas Ispanijoje arba Portugalijoje.

Kai gėrimas pagamintas kitoje valstybėje 
narėje, bet ne Ispanijoje arba 
Portugalijoje, žodis „Sangria“ gali būti 
vartojamas kartu su prekiniu pavadinimu 
„aromatizuotas vyno gėrimas“, prie kurio 
turi būti pateiktas žodis „pagaminta“, po 
kurio nurodoma valstybė narė ar siauresnis 
regionas, kuriame produktas yra 
pagamintas.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti Reglamente (EEB) Nr. 1601/1991 nustatytą tvarką ir 
apsaugoti žodį „Sangria“, kilusį iš Ispanijos ir Portugalijos. Būtina paaiškinti, kad žodis 
„Sangria“ kitose valstybėse narėse, ne Ispanijoje ar Portugalijoje, yra ne prekinis 
pavadinimas, o neprivaloma nuoroda ar terminas.
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Pakeitimas 59
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B skirsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aprašymas „Sangria“ gali pakeisti 
aprašymą „aromatizuotas vyno gėrimas“
tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas
Ispanijoje arba Portugalijoje.

Kai gėrimas pagamintas kitoje valstybėje 
narėje, bet ne Ispanijoje arba 
Portugalijoje, žodis „Sangria“ gali būti 
vartojamas kartu su prekiniu pavadinimu 
„aromatizuotas vyno gėrimas“, prie kurio 
turi būti pateiktas žodis „pagaminta“, po 
kurio nurodoma valstybė narė ar 
siauresnis regionas, kuriame produktas 
yra pagamintas.

Or. es

Pakeitimas 60
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B skirsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aprašymas „Sangria“ gali pakeisti 
aprašymą „aromatizuotas vyno gėrimas“ 
tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas 
Ispanijoje arba Portugalijoje.

Žodis „Sangria“ gali pakeisti prekinį 
pavadinimą „aromatizuotas vyno gėrimas“ 
tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas 
Ispanijoje arba Portugalijoje.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti Reglamente (EEB) Nr. 1601/1991 nustatytą tvarką ir 
apsaugoti žodį „Sangria“, kilusį iš Ispanijos ir Portugalijos. Būtina paaiškinti, kad žodis 
„Sangria“ kitose valstybėse narėse, ne Ispanijoje ar Portugalijoje, yra ne prekinis 
pavadinimas, o neprivaloma nuoroda ar terminas.

Pakeitimas 61
Andres Perello Rodriguez
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B skirsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po aprašymo „Clarea“ turi būti pateiktas 
žodis „pagaminta (...)“, po kurio 
nurodoma valstybė narė ar siauresnis 
regionas, kuriame produktas yra 
pagamintas, išskyrus atvejus, kai 
produktas pagamintas Ispanijoje.

Žodis „Clarea“ gali pakeisti prekinį 
pavadinimą „aromatizuotas vyno 
gėrimas“ tik tais atvejais, jei gėrimas 
pagamintas Ispanijoje.

Or. es

Pakeitimas 62
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B skirsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po aprašymo „Clarea“ turi būti pateiktas 
žodis „pagaminta (...)“, po kurio nurodoma 
valstybė narė ar siauresnis regionas, 
kuriame produktas yra pagamintas,
išskyrus atvejus, kai produktas 
pagamintas Ispanijoje.

Kai gėrimas pagamintas kitoje valstybėje 
narėje, bet ne Ispanijoje, žodis „Clarea“
gali būti vartojamas kartu su prekiniu 
pavadinimu „aromatizuotas vyno 
gėrimas“, prie kurio turi būti pateiktas 
žodis „pagaminta (...)“, po kurio nurodoma 
valstybė narė ar siauresnis regionas, 
kuriame produktas yra pagamintas.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti Reglamente (EEB) Nr. 1601/1991 nustatytą tvarką, turint 
mintyje, kad reikia apsaugoti žodį„Clarea“. Būtina paaiškinti, kad žodis „Clarea“ kitose 
valstybėse narėse, ne Ispanijoje, yra ne prekinis pavadinimas, o neprivaloma nuoroda ar 
terminas.

Pakeitimas 63
Andres Perello Rodriguez
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B skirsnio 4 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aprašymas „Clarea“ gali pakeisti 
aprašymą „aromatizuotas vyno gėrimas“ 
tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas
Ispanijoje.

Kai gėrimas pagamintas kitoje valstybėje 
narėje, bet ne Ispanijoje, žodis „Clarea“
gali būti vartojamas kartu su prekiniu 
pavadinimu „aromatizuotas vyno 
gėrimas“, prie kurio turi būti pateiktas 
žodis „pagaminta (...)“, po kurio 
nurodoma valstybė narė ar siauresnis 
regionas, kuriame produktas yra 
pagamintas.

Or. es

Pakeitimas 64
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B skirsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aprašymas „Clarea“ gali pakeisti 
aprašymą „aromatizuotas vyno gėrimas“ 
tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas 
Ispanijoje.

Žodis „Clarea“ gali pakeisti prekinį 
pavadinimą „aromatizuotas vyno gėrimas“ 
tik tais atvejais, jei gėrimas pagamintas 
Ispanijoje.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsaugoti Reglamente (EEB) Nr. 1601/1991 nustatytą tvarką, turint 
mintyje, kad reikia apsaugoti žodį„Clarea“. Būtina paaiškinti, kad žodis „Clarea“ kitose 
valstybėse narėse, ne Ispanijoje, yra ne prekinis pavadinimas, o neprivaloma nuoroda ar 
terminas.


