
AM\1215894LT.docx PE658.378v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

14.10.2020 A8-0198/249

Pakeitimas 249
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
223 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

26d) 223 straipsnis pakeičiamas taip:
223 straipsnis „223 straipsnis

Pranešimams taikomi reikalavimai Pranešimams taikomi reikalavimai

1. Siekiant taikyti šį reglamentą, 
stebėti, analizuoti ir valdyti žemės ūkio 
produktų rinką, užtikrinti rinkos 
skaidrumą, tinkamą BŽŪP priemonių 
veikimą, tikrinti, kontroliuoti, stebėti, 
vertinti BŽŪP priemones ir atlikti jų auditą 
bei laikytis reikalavimų, nustatytų pagal 
SESV sudarytuose tarptautiniuose 
susitarimuose, įskaitant tuose 
susitarimuose numatytus pranešimams 
taikomus reikalavimus, Komisija, 
laikydamasi 2 dalyje nurodytos tvarkos, 
gali patvirtinti būtinas priemones dėl 
įmonių, valstybių narių ir trečiųjų šalių 
teikiamų pranešimų. Tai darydama ji 
atsižvelgia į duomenų poreikius ir galimų 

1. Siekiant taikyti šį reglamentą, 
stebėti, analizuoti ir valdyti žemės ūkio 
produktų rinką, užtikrinti rinkos 
skaidrumą, tinkamą BŽŪP priemonių 
veikimą, tikrinti, kontroliuoti, stebėti, 
vertinti BŽŪP priemones ir atlikti jų auditą 
bei laikytis reikalavimų, nustatytų pagal 
SESV sudarytuose tarptautiniuose 
susitarimuose, įskaitant tuose 
susitarimuose numatytus pranešimams 
taikomus reikalavimus, Komisija, 
laikydamasi 2 dalyje nurodytos tvarkos, 
gali patvirtinti būtinas priemones dėl 
įmonių, valstybių narių ir trečiųjų šalių 
teikiamų pranešimų. Tai darydama ji 
atsižvelgia į duomenų poreikius ir galimų 
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duomenų šaltinių sinergiją. Imdamasi tokių 
veiksmų ji atsižvelgia į duomenų poreikius 
ir galimų duomenų šaltinių sinergiją.

duomenų šaltinių sinergiją. Imdamasi tokių 
veiksmų ji atsižvelgia į duomenų poreikius 
ir galimų duomenų šaltinių sinergiją.

Gauta informacija gali būti perduota 
tarptautinėms organizacijoms ir trečiųjų 
valstybių kompetentingoms institucijoms 
arba joms gali būti suteiktos galimybės su 
ta informacija susipažinti, taip pat 
informacija gali būti viešai skelbiama su 
sąlyga, kad bus užtikrinta asmens duomenų 
apsauga ir teisėtas įmonių interesas 
apsaugoti savo verslo paslaptis, įskaitant 
informaciją apie kainas.

Gauta informacija gali būti perduota 
tarptautinėms organizacijoms, Europos ir 
nacionalinėms finansų rinkų 
institucijoms ir trečiųjų šalių 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
arba joms gali būti suteiktos galimybės su 
ta informacija susipažinti, taip pat 
informacija gali būti viešai skelbiama su 
sąlyga, kad bus užtikrinta asmens duomenų 
apsauga ir teisėtas įmonių interesas 
apsaugoti savo verslo paslaptis, įskaitant 
informaciją apie kainas.;

Siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą 
žemės ūkio produktų rinkose ir visų pirma 
žemės ūkio žaliavų išvestinių finansinių 
priemonių rinkose Komisija, taikydama 
bendro rinkų organizavimo priemones, 
bendradarbiauja su nacionalinėmis 
finansų rinkų institucijomis, kurios pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 
(Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir 
Direktyvą 2014/57/ES (Manipuliavimo 
rinka direktyva) yra atsakingos už žemės 
ūkio žaliavų išvestinių finansinių 
priemonių priežiūrą ir kontrolę, kad jos 
tinkamai atliktų nustatyta funkcijas.

2. Siekiant užtikrinti informacijos 
sistemų vientisumą ir perduodamų 
dokumentų bei susijusių duomenų 
autentiškumą ir aiškumą, Komisijai pagal 
227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma:

2. Siekiant užtikrinti informacijos 
sistemų vientisumą ir perduodamų 
dokumentų bei susijusių duomenų 
autentiškumą ir aiškumą, Komisijai pagal 
227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma:

a) praneštinos informacijos pobūdis ir 
rūšis;

a) praneštinos informacijos pobūdis ir 
rūšis;

b) duomenų, kurie turi būti 
apdorojami, kategorijos, ilgiausias 
saugojimo laikotarpis ir apdorojimo tikslas, 
visų pirma tuo atveju, jei tokie duomenys 
skelbiami arba perduodami trečiosioms 
šalims;

b) duomenų, kurie turi būti 
apdorojami, kategorijos, ilgiausias 
saugojimo laikotarpis ir apdorojimo tikslas, 
visų pirma tuo atveju, jei tokie duomenys 
skelbiami arba perduodami trečiosioms 
šalims;

c) prieigos prie informacijos arba 
informacijos sistemų, kuriomis naudotis 
sudarytos sąlygos, teisės; d) informacijos 

c) prieigos prie informacijos arba 
informacijos sistemų, kuriomis naudotis 
sudarytos sąlygos, teisės; d) informacijos 
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skelbimo sąlygos; skelbimo sąlygos;

d) informacijos skelbimo sąlygos. d) informacijos skelbimo sąlygos.

2a. Siekdama užtikrinti tinkamą 
rinkos skaidrumo lygį ir išsaugoti verslo 
konfidencialumą, Komisija gali, 
vadovaudamasi 2 dalyje nustatyta 
procedūra, priimti priemones, pagal 
kurias nelabai skaidrūs rinkos veikėjai 
turėtų sandorius vykdyti elektroninėje 
prekybos platformoje.

3. Komisija gali patvirtinti 
įgyvendinimo aktus, nustatančius šiam 
straipsniui taikyti būtinas nuostatas, 
įskaitant:

3. Komisija gali patvirtinti 
įgyvendinimo aktus, nustatančius šiam 
straipsniui taikyti būtinas nuostatas, 
įskaitant:

a) pranešimo būdų; a) pranešimo būdų;

b) taisykles, susijusias su praneština 
informacija;

b) taisykles, susijusias su praneština 
informacija;

c) praneštinos informacijos valdymo 
tvarką, taip pat su pranešimų turiniu, 
forma, pateikimo laiku, dažnumu ir 
galutiniais terminais susijusią tvarką;

c) praneštinos informacijos valdymo 
tvarką, taip pat su pranešimų turiniu, 
forma, pateikimo laiku, dažnumu ir 
galutiniais terminais susijusią tvarką;

d) tvarką, pagal kurią turima 
informacija ir dokumentai perduodami 
valstybėms narėms, tarptautinėms 
organizacijoms, trečiųjų šalių 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
arba pagal kurią joms suteikiamos 
galimybės su ta informacija ir dokumentais 
susipažinti, arba pagal kurią informacija ir 
dokumentai viešai skelbiami, su sąlyga, 
kad bus užtikrinta asmens duomenų 
apsauga ir teisėtas įmonių interesas 
apsaugoti savo verslo paslaptis.

d) tvarką, pagal kurią turima 
informacija ir dokumentai perduodami 
valstybėms narėms, tarptautinėms 
organizacijoms, trečiųjų šalių 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
arba pagal kurią joms suteikiamos 
galimybės su ta informacija ir dokumentais 
susipažinti, arba pagal kurią informacija ir 
dokumentai viešai skelbiami, su sąlyga, 
kad bus užtikrinta asmens duomenų 
apsauga ir teisėtas įmonių interesas 
apsaugoti savo verslo paslaptis.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
229 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
229 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/250

Pakeitimas 250
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 28 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
I PRIEDO XXXIIIa DALIS (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a) I priede įterpiama šis dalis:
„XXXIIIa DALIS
Gyvūniniai produktai
01012100 – Grynaveisliai veisliniai arkliai
010221 – Grynaveisliai veisliniai galvijai
01022110 – Grynaveisliai veisliniai 
galvijai (telyčios)
01022190 – Grynaveisliai veisliniai 
galvijai (išskyrus 01012110 ir 01012130)
01023100 – Grynaveisliai veisliniai 
buivolai
01029020 – Gyvi grynaveisliai veisliniai 
galvijai, išskyrus 010221 ir 01023100
01031000 – Gyvos grynaveislės veislinės 
kiaulės
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01041010 – Gyvos grynaveislės veislinės 
avys
01051111 – Gallus domesticus rūšies 
vištos (naminės vištos): Naminių paukščių 
dedeklių rūšių pirmos ir antros kartos 
vištelės
01051119 – Gallus domesticus rūšies 
vištos (naminės vištos): pirmos ir antros 
kartos vištelės, išskyrus 01051111
010641 – Gyvos grynaveislės Apis 
mellifera rūšies bitės motinėlės
04071100 – Apvaisinti Gallus domesticus 
rūšies paukščių kiaušiniai, skirti 
inkubacijai (perinimui)
040719 – Apvaisinti kiaušiniai, skirti 
inkubacijai (perinimui), išskyrus 
04071100
04071911 – Apvaisinti kalakutų ir žąsų 
kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui)
04071919 – Apvaisinti paukščių 
kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui), 
išskyrus Gallus domesticus rūšies 
paukščių ir kalakutų arba žąsų kiaušinius
04071990 – Apvaisinti kiaušiniai, skirti 
inkubacijai (perinimui), išskyrus paukščių 
kiaušinius
05111000 – Galvijų sperma
05119985 – Gyvūniniai produktai, 
nenurodyti ar neįrašyti kitoje vietoje, 
išskyrus 05111000 (pirmiausia, žinduolių 
sperma, išskyrus bulius, žinduolių 
kiaušinėlius ir embrionus)“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/251

Pakeitimas 251
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
5 straipsnis „5 straipsnis

Kilmės vietos nuorodoms ir geografinėms 
nuorodoms taikomi reikalavimai

Kilmės vietos nuorodoms ir geografinėms 
nuorodoms taikomi reikalavimai

1. Šiame reglamente kilmės vietos 
nuoroda – pavadinimas, kuriuo 
apibūdinamas produktas:

1. Šiame reglamente kilmės vietos 
nuoroda – pavadinimas, kuriuo 
apibūdinamas produktas:

a) kurio kilmės vieta yra konkreti 
vietovė, regionas arba, išimtiniais atvejais, 
šalis;

a) kurio kilmės vieta yra konkreti 
vietovė, regionas arba, išimtiniais atvejais, 
šalis, arba pavadinimas, tradiciškai 
naudojamas konkrečioje vietovėje;

b) kurio kokybę ar savybes iš esmės 
arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė 
aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus 
veiklos veiksniais; bei

b) kurio kokybę ar savybes iš esmės 
arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė 
aplinka su gamtos veiksniais ir žmogaus 
veiklos veiksniais;

c) kurio visi gamybos etapai vykdomi c) kurio visi gamybos etapai vykdomi 
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apibrėžtoje geografinėje vietovėje. apibrėžtoje geografinėje vietovėje.

2. Šiame reglamente „geografinė 
nuoroda“ – pavadinimas, kuriuo 
apibūdinamas produktas:

2. Šiame reglamente „geografinė 
nuoroda“ – pavadinimas, kuriuo 
apibūdinamas produktas:

a) kurio kilmės vieta yra konkreti 
vietovė, regionas arba šalis;

a) kurio kilmės vieta yra konkreti 
vietovė, regionas arba šalis, arba 
pavadinimas, tradiciškai naudojamas 
konkrečioje vietovėje;

b) kurio tam tikra kokybė, reputacija 
ar kita savybė iš esmės priskiriama jo 
geografinei kilmei; bei

b) kurio tam tikra kokybė, reputacija 
ar kita savybė iš esmės priskiriama jo 
geografinei kilmei; bei

c) kurio bent vienas iš gamybos etapų 
vykdomas apibrėžtoje geografinėje 
vietovėje.

c) kurio bent vienas iš gamybos etapų 
vykdomas apibrėžtoje geografinėje 
vietovėje.

3. Nepaisant 1 dalies, tam tikri 
pavadinimai laikomi kilmės vietos 
nuorodomis, net jei atitinkamų produktų 
žaliavos gaunamos iš geografinės vietovės, 
kuri yra didesnė nei apibrėžta geografinė 
vietovė arba yra kita nei apibrėžtoji, jeigu:

3. Nepaisant 1 dalies, tam tikri 
pavadinimai laikomi kilmės vietos 
nuorodomis, net jei atitinkamų produktų 
žaliavos gaunamos iš geografinės vietovės, 
kuri yra didesnė nei apibrėžta geografinė 
vietovė arba yra kita nei apibrėžtoji, jeigu:

a) apibrėžtos žaliavų gamybos 
vietovės ribos;

a) apibrėžtos žaliavų gamybos 
vietovės ribos;

b) egzistuoja specialios žaliavų 
gamybos sąlygos;

b) egzistuoja specialios žaliavų 
gamybos sąlygos;

c) egzistuoja kontrolės priemonės b 
punkte nurodytų sąlygų laikymuisi 
užtikrinti; bei

c) egzistuoja kontrolės priemonės b 
punkte nurodytų sąlygų laikymuisi 
užtikrinti; bei

d) tokios kilmės vietos nuorodos jų 
kilmės šalyje buvo pripažintos kilmės 
vietos nuorodomis anksčiau nei 2004 m. 
gegužės 1 d.

d) tokios kilmės vietos nuorodos jų 
kilmės šalyje buvo pripažintos kilmės 
vietos nuorodomis anksčiau nei 2004 m. 
gegužės 1 d.

Taikant šią dalį žaliavomis gali būti 
laikomi tik gyvi gyvūnai, mėsa ir pienas.

Taikant šią dalį žaliavomis gali būti 
laikomi tik gyvi gyvūnai, mėsa ir pienas.

4. Siekiant atsižvelgti į gyvūninių 
maisto produktų gamybos specifinį pobūdį, 
Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
apribojimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų, 
susijusių su pašarų šaltiniais, kilmės vietos 
nuorodos atveju.

4. Siekiant atsižvelgti į gyvūninių 
maisto produktų gamybos specifinį pobūdį, 
Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
apribojimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų, 
susijusių su pašarų šaltiniais, kilmės vietos 
nuorodos atveju.

Be to, siekiant atsižvelgti į tam tikrų 
produktų ar vietovių specifinį pobūdį, 
Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami 

Be to, siekiant atsižvelgti į tam tikrų 
produktų ar vietovių specifinį pobūdį, 
Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami 
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įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
apribojimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų, 
susijusių su gyvų gyvūnų skerdimu arba 
žaliavų šaltiniais.

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
apribojimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų, 
susijusių su gyvų gyvūnų skerdimu arba 
žaliavų šaltiniais.

Priimant šiuos apribojimus ir leidžiančias 
nukrypti nuostatas remiantis objektyviais 
kriterijais atsižvelgiama į kokybę arba 
naudojimą ir pripažintą profesinę patirtį 
arba gamtinius veiksnius.

Priimant šiuos apribojimus ir leidžiančias 
nukrypti nuostatas remiantis objektyviais 
kriterijais atsižvelgiama į kokybę arba 
naudojimą ir pripažintą profesinę patirtį 
arba gamtinius veiksnius.“;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/252

Pakeitimas 252
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 7 straipsnis pakeičiamas taip:
7 straipsnis „7 straipsnis

Produkto specifikacija Produkto specifikacija

1. Saugoma kilmės vietos nuoroda 
arba saugoma geografinė nuoroda turi 
atitikti specifikaciją, kurioje nurodoma 
bent ši informacija:

1. Saugoma kilmės vietos nuoroda 
arba saugoma geografinė nuoroda turi 
atitikti specifikaciją, kurioje nurodoma 
bent ši informacija:

a) pavadinimas, kuris turi būti 
saugomas kaip kilmės vietos nuoroda arba 
geografinė nuoroda, kai jis naudojamas 
prekyboje arba bendrinėje kalboje, ir tik 
tomis kalbomis, kuriomis konkretus 
produktas dabar yra arba anksčiau buvo 
apibūdinamas apibrėžtoje geografinėje 
vietovėje;

a) pavadinimas, kuris turi būti 
saugomas kaip kilmės vietos nuoroda arba 
geografinė nuoroda, kai jis naudojamas 
prekyboje arba bendrinėje kalboje, ir tik 
tomis kalbomis, kuriomis konkretus 
produktas dabar yra arba anksčiau buvo 
apibūdinamas apibrėžtoje geografinėje 
vietovėje;

b) produkto apibūdinimas, įskaitant 
žaliavas, jei taikytina, taip pat pagrindines 

b) produkto apibūdinimas, įskaitant 
žaliavas, jei taikytina, taip pat pagrindines 
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fizines, chemines, mikrobiologines arba 
organoleptines produkto savybes;

fizines, chemines, mikrobiologines arba 
organoleptines produkto savybes;

c) geografinės vietovės apibrėžimas, 
nustatytas atsižvelgiant į šios dalies f 
punkto i arba ii papunktyje nurodytą ryšį, ir 
atitinkamais atvejais išsamūs duomenys 
apie 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų 
reikalavimų laikymąsi;

c) geografinės vietovės apibrėžimas, 
nustatytas atsižvelgiant į šios dalies f 
punkto i arba ii papunktyje nurodytą ryšį, ir 
atitinkamais atvejais išsamūs duomenys 
apie 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų 
reikalavimų laikymąsi;

d) įrodymai, kad produktas yra kilęs iš 
5 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytos 
apibrėžtos geografinės vietovės;

d) atsekamumo įrodymai, kuriais 
remiantis galima patvirtinti, kad produktas 
yra kilęs iš 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytos apibrėžtos geografinės vietovės;

e) produkto gaminimo būdo ir 
atitinkamais atvejais autentiškų ir 
nekintančių vietinių gamybos būdų 
apibūdinimas, taip pat informacija apie 
pakavimą, jei pareiškėjų grupė taip nustato 
ir pateikia pakankamą su produktu susijusį 
pagrindimą, kodėl produktas turi būti 
pakuojamas apibrėžtoje geografinėje 
vietovėje, kad būtų išsaugota kokybė, 
užtikrinta kilmė ar užtikrinta kontrolė, 
atsižvelgiant į Sąjungos teisę, visų pirma 
laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti 
paslaugas srityse;

e) produkto gaminimo būdo ir 
atitinkamais atvejais jo indėlio į darnų 
vystymąsi, autentiškų ir nekintančių 
vietinių gamybos būdų apibūdinimas, taip 
pat informacija apie pakavimą, jei 
pareiškėjų grupė taip nustato ir pateikia 
pakankamą su produktu susijusį 
pagrindimą, kodėl produktas turi būti 
pakuojamas apibrėžtoje geografinėje 
vietovėje, kad būtų išsaugota kokybė, 
užtikrinta kilmė ar užtikrinta kontrolė, 
atsižvelgiant į Sąjungos teisę, visų pirma 
laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti 
paslaugas srityse;

f) išsamūs duomenys, kuriais 
nustatomas:

f) išsamūs duomenys, kuriais 
nustatomas:

i) produkto kokybės ar savybių ir 
geografinės aplinkos, nurodytos 5 
straipsnio 1 dalyje, ryšys; arba

i) turint omenyje saugomą kilmės 
vietos nuorodą – produkto kokybės ar 
savybių ir geografinės aplinkos ryšys, 
nurodytas 5 straipsnio 1 dalyje, arba

ii) atitinkamais atvejais, produkto tam 
tikros kokybės, reputacijos ar kitos savybės 
ir geografinės kilmės, nurodytos 
5 straipsnio 2 dalyje, ryšys;

ii) turint omenyje saugomą 
geografinę nuorodą – produkto tam tikros 
kokybės, reputacijos ar kitos savybės ir 
geografinės kilmės ryšys, nurodytas 5 
straipsnio 2 dalyje;

g) valdžios institucijų arba, jei yra, 
įstaigų, pagal 37 straipsnį tikrinančių 
atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, 
pavadinimai, adresai ir jų konkrečios 
užduotys;

g) valdžios institucijų arba, jei yra, 
įstaigų, pagal 37 straipsnį tikrinančių 
atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, 
pavadinimai, adresai ir jų konkrečios 
užduotys;

h) specialios atitinkamo produkto 
ženklinimo taisyklės.

h) specialios atitinkamo produkto 
ženklinimo taisyklės.

2. Siekiant užtikrinti, kad produktų 2. Siekiant užtikrinti, kad produktų 
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specifikacijose būtų pateikiama svarbi ir 
glausta informacija, Komisijai pagal 
56 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje 
specifikacijoje pateikiamos informacijos 
apribojimo taisyklės, kai toks apribojimas 
yra būtinas siekiant išvengti pernelyg 
didelės apimties registravimo paraiškų.

specifikacijose būtų pateikiama svarbi ir 
glausta informacija, Komisijai pagal 
56 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje 
specifikacijoje pateikiamos informacijos 
apribojimo taisyklės, kai toks apribojimas 
yra būtinas siekiant išvengti pernelyg 
didelės apimties registravimo paraiškų.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos specifikacijos formos 
taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos specifikacijos formos 
taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.“;

Or. en
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Pakeitimas 253
Eric Andrieu
S&D frakcijos vardu
Anne Sander
PPE frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu
Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu
Petros Kokkalis
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0198/2019
Eric Andrieu
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų 
pakeitimas
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
13 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5) 13 straipsnis pakeičiamas taip:
13 straipsnis „13 straipsnis

Apsauga Apsauga

1. Įregistruoti pavadinimai saugomi 
nuo:

1. Įregistruoti pavadinimai saugomi 
nuo:

a) bet kokio tiesioginio ar 
netiesioginio įregistruoto pavadinimo 
naudojimo komerciniais tikslais 
neregistruotiems produktams, jeigu tie 
produktai yra panašūs į tuo pavadinimu 
įregistruotus produktus arba jeigu 
naudojant tą pavadinimą naudojamasi 
saugomo pavadinimo reputacija, įskaitant 
atvejus, kai tie produktai naudojami kaip 
sudedamosios dalys;

a) bet kokio tiesioginio ar 
netiesioginio įregistruoto pavadinimo 
naudojimo komerciniais tikslais 
neregistruotiems produktams, jeigu tie 
produktai yra panašūs į tuo pavadinimu 
įregistruotus produktus arba jeigu 
naudojant tą pavadinimą naudojamasi 
saugomo pavadinimo reputacija, ji 
pabloginama ar susilpninama, įskaitant 
atvejus, kai tie produktai naudojami kaip 
sudedamosios dalys;

b) bet kokio netinkamo naudojimo, b) bet kokio netinkamo naudojimo, 
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imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei 
nurodoma tikroji produktų ar paslaugų 
kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra 
išverstas arba prie jo rašomi tokie žodžiai 
kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, 
„pagamintas kaip“, „imitacija“ ar pan., 
įskaitant atvejus, kai tie produktai 
naudojami kaip sudedamosios dalys;

imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei 
nurodoma tikroji produktų ar paslaugų 
kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra 
išverstas arba prie jo rašomi tokie žodžiai 
kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, 
„pagamintas kaip“, „imitacija“ ar pan., 
įskaitant atvejus, kai tie produktai 
naudojami kaip sudedamosios dalys;

c) bet kokios kitos melagingos ar 
klaidinančios produkto provenencijos 
vietos, kilmės, pobūdžio ar esminių 
ypatybių nuorodos, kurios naudojamos ant 
produkto išorinės ar vidinės pakuotės, 
reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu 
produktu susijusiuose dokumentuose, ir 
nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri 
gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto 
kilmę;

c) bet kokios kitos melagingos ar 
klaidinančios produkto provenencijos 
vietos, kilmės, pobūdžio ar esminių 
ypatybių nuorodos, kurios naudojamos ant 
produkto išorinės ar vidinės pakuotės, 
reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu 
produktu susijusiuose dokumentuose, ir 
nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri 
gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto 
kilmę;

d) bet kokios kitos praktikos, dėl 
kurios vartotojai gali susidaryti klaidingą 
įspūdį apie tikrąją produkto kilmę.

d) bet kokios kitos praktikos, dėl 
kurios vartotojai gali susidaryti klaidingą 
įspūdį apie tikrąją produkto kilmę;
da) bet kokios domeno vardo, kuris yra 
panašus į saugomą nuorodą arba gali būti 
visiškai arba iš dalies su ja painiojamas, 
piktavališkos registracijos.

Jei saugomoje kilmės vietos nuorodoje 
arba saugomoje geografinėje nuorodoje yra 
bendriniu produkto pavadinimu laikomas 
pavadinimas, laikoma, kad to bendrinio 
pavadinimo naudojimas neprieštarauja 
pirmos pastraipos a arba b punktams.

Jei saugomoje kilmės vietos nuorodoje 
arba saugomoje geografinėje nuorodoje yra 
bendriniu produkto pavadinimu laikomas 
pavadinimas, laikoma, kad to bendrinio 
pavadinimo naudojimas neprieštarauja 
pirmos pastraipos a arba b punktams.

2. Saugomos kilmės vietos nuorodos 
ir saugomos geografinės nuorodos netampa 
bendriniais pavadinimais.

2. Saugomos kilmės vietos nuorodos 
ir saugomos geografinės nuorodos netampa 
bendriniais pavadinimais.

3. Valstybės narės imasi atitinkamų 
administracinių ir teisinių veiksmų, kad 
būtų išvengta neteisėto saugomų kilmės 
vietos nuorodų ir saugomų geografinių 
nuorodų, kuriomis ženklinami atitinkamoje 
valstybėje narėje gaminami ar parduodami 
produktai, naudojimo, kaip nurodyta 1 
dalyje, arba toks naudojimas būtų 
sustabdytas.

3. Valstybės narės imasi atitinkamų 
administracinių ir teisinių veiksmų, kad 
būtų išvengta neteisėto saugomų kilmės 
vietos nuorodų ir saugomų geografinių 
nuorodų, kuriomis ženklinami atitinkamoje 
valstybėje narėje gaminami ar parduodami 
produktai, naudojimo, kaip nurodyta 1 
dalyje, arba toks naudojimas būtų 
sustabdytas.

3a. 1 dalyje nurodyta apsauga taip pat 
taikoma tranzitu vežamoms prekėms, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 2017/625 3 
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straipsnio 44 punkte, įvežamoms į 
Sąjungos muitų teritoriją neišleidžiant jų į 
laisvą apyvartą toje teritorijoje, ir 
prekėms, parduodamoms naudojantis 
nuotolinio ryšio priemonėmis.

Tuo tikslu valstybės narės paskiria valdžios 
institucijas, kurios būtų atsakingos už šių 
veiksmų vykdymą laikantis kiekvienos 
valstybės narės atskirai nustatytos tvarkos.

Tuo tikslu valstybės narės paskiria valdžios 
institucijas, kurios būtų atsakingos už šių 
veiksmų vykdymą laikantis kiekvienos 
valstybės narės atskirai nustatytos tvarkos.

Šios valdžios institucijos turi teikti 
tinkamas objektyvumo ir nešališkumo 
garantijas ir turėti kvalifikuoto personalo 
bei išteklių, būtinų jų funkcijoms vykdyti.

Šios valdžios institucijos turi teikti 
tinkamas objektyvumo ir nešališkumo 
garantijas ir turėti kvalifikuoto personalo 
bei išteklių, būtinų jų funkcijoms 
vykdyti.“;

Or. en


