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

LV Vienoti daudzveidībā LV

14.10.2020 A8-0198/249
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grupas“Renew” vārdā
Benoît Biteau
Verts/ALE grupas vārdā
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā
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Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26.d punkts (jauns)
Regula (ES) 1308/2013.
223. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(26d) Article 223 is replaced by the 
following:

223. pants “223. pants

Paziņošanas prasības Paziņošanas prasības

1. Lai nodrošinātu šīs regulas 
piemērošanu, lauksaimniecības produktu 
tirgus uzraudzību, analīzi un pārvaldību, 
tirgus pārredzamību, KLP pasākumu 
pienācīgu darbību, KLP pasākumu 
pārbaudi, kontroli, uzraudzību, novērtēšanu 
un revīziju un saskaņā ar LESD noslēgtos 
starptautiskos nolīgumos ietvertu prasību 
ievērošanu, tostarp šajos nolīgumos 
paredzēto paziņošanas prasību ievērošanu, 
Komisija saskaņā ar 2. punktā minēto 
procedūru var pieņemt vajadzīgos 
pasākumus attiecībā uz paziņojumiem, kuri 
ir jāiesniedz uzņēmumiem, dalībvalstīm un 
trešām valstīm. Šādi rīkojoties, tā ņem vērā 
vajadzību pēc datiem un potenciālo datu 

1. Lai nodrošinātu šīs regulas 
piemērošanu, lauksaimniecības produktu 
tirgus uzraudzību, analīzi un pārvaldību, 
tirgus pārredzamību, KLP pasākumu 
pienācīgu darbību, KLP pasākumu 
pārbaudi, kontroli, uzraudzību, novērtēšanu 
un revīziju un saskaņā ar LESD noslēgtos 
starptautiskos nolīgumos ietvertu prasību 
ievērošanu, tostarp šajos nolīgumos 
paredzēto paziņošanas prasību ievērošanu, 
Komisija saskaņā ar 2. punktā minēto 
procedūru var pieņemt vajadzīgos 
pasākumus attiecībā uz paziņojumiem, kuri 
ir jāiesniedz uzņēmumiem, dalībvalstīm un 
trešām valstīm. Šādi rīkojoties, tā ņem vērā 
vajadzību pēc datiem un potenciālo datu 
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avotu sinerģiju. avotu sinerģiju.

Iegūto informāciju var nosūtīt vai darīt 
pieejamu starptautiskām organizācijām un 
trešo valstu kompetentajām iestādēm un 
darīt zināmu atklātībai, ievērojot personas 
datu aizsardzību un uzņēmumu likumīgās 
intereses savu komercnoslēpumu, tostarp 
cenu, aizsargāšanā.

Iegūto informāciju var nosūtīt vai darīt 
pieejamu starptautiskām organizācijām, 
Eiropas un valstu finanšu tirgus iestādēm, 
trešo valstu kompetentajām iestādēm un 
var darīt zināmu atklātībai, ievērojot 
personas datu aizsardzību un uzņēmumu 
likumīgās intereses savu 
komercnoslēpumu, tostarp cenu, 
aizsargāšanā.

Lai nodrošinātu lielāku pārredzamību 
lauksaimniecības produktu tirgos un jo 
īpaši lauksaimniecības izejvielu atvasināto 
instrumentu tirgos, Komisija, izmantojot 
TKO, sadarbojas ar valstu finanšu tirgus 
iestādēm, kuras saskaņā ar Regulu (ES) 
596/2014 (Regula par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu) un Direktīvu 2014/57/ES 
(Direktīva par tirgus ļaunprātīgu 
izmantošanu) ir atbildīgas par 
lauksaimniecības izejvielu atvasināto 
finanšu instrumentu uzraudzību un 
kontroli, lai tās varētu pienācīgi pildīt 
savus uzdevumus.

2. Lai nodrošinātu informācijas 
sistēmu integritāti un pārsūtīto dokumentu 
un ar tiem saistīto datu autentiskumu un 
salasāmību, Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. 
pantu, kuros nosaka:

2. Lai nodrošinātu informācijas 
sistēmu integritāti un pārsūtīto dokumentu 
un ar tiem saistīto datu autentiskumu un 
salasāmību, Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. 
pantu, kuros nosaka:

(a) paziņojamās informācijas būtību un 
veidu;

(a) paziņojamās informācijas būtību un 
veidu;

(b) apstrādājamo datu kategorijas, 
maksimālos saglabāšanas termiņus un 
apstrādes mērķi, jo īpaši, ja šos datus 
publicē un nosūta trešām valstīm;

(b) apstrādājamo datu kategorijas, 
maksimālos saglabāšanas termiņus un 
apstrādes mērķi, jo īpaši, ja šos datus 
publicē un nosūta trešām valstīm;

(c) tiesības piekļūt informācijai vai 
informācijas sistēmām, kas darītas 
pieejamas;

(c) tiesības piekļūt informācijai vai 
informācijas sistēmām, kas darītas 
pieejamas;

(d) informācijas publiskošanas 
nosacījumus.

(d) informācijas publiskošanas 
nosacījumus.

2.a Lai nodrošinātu pienācīgu tirgus 
pārredzamības līmeni un ievērojot 
komercnoslēpumu, Komisija var saskaņā 
ar 2. punktā paredzēto procedūru pieņemt 
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pasākumus, kas liek īpaši 
nepārredzamiem tirgus dalībniekiem veikt 
savus darījumus, izmantojot elektronisku 
tirdzniecības platformu.

3. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot šā panta piemērošanai vajadzīgos 
noteikumus, tostarp:

3. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
nosakot šā panta piemērošanai vajadzīgos 
noteikumus, tostarp:

(a) paziņošanas metodes; (a) paziņošanas metodes;

(b) noteikumus par paziņojamo 
informāciju;

(b) noteikumus par paziņojamo 
informāciju;

(c) paziņojamās informācijas 
pārvaldības kārtību, kā arī noteikumus par 
paziņojumu saturu, formu, sniegšanas 
laiku, biežumu, un termiņiem;

(c) paziņojamās informācijas 
pārvaldības kārtību, kā arī noteikumus par 
paziņojumu saturu, formu, sniegšanas 
laiku, biežumu, un termiņiem;

(d) kārtību, kādā informāciju un 
dokumentus nosūta vai dara pieejamus 
dalībvalstīm, starptautiskām organizācijām, 
trešo valstu kompetentajām iestādēm vai 
sabiedrībai, ievērojot personas datu 
aizsardzību un uzņēmumu likumīgās 
intereses savu komercnoslēpumu 
aizsargāšanā.

(d) kārtību, kādā informāciju un 
dokumentus nosūta vai dara pieejamus 
dalībvalstīm, starptautiskām organizācijām, 
trešo valstu kompetentajām iestādēm vai 
sabiedrībai, ievērojot personas datu 
aizsardzību un uzņēmumu likumīgās 
intereses savu komercnoslēpumu 
aizsargāšanā.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.”

Or. en
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Grozījums Nr. 250
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas“Renew” vārdā
Benoît Biteau
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Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28.a punkts (jauns)
Regula (ES) 1308/2013.
I Pielikums – XXXIIIa Daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Regulas I pielikumā iekļauj šādu 
daļu:
“XXIIIa DAĻA
Dzīvnieku ģenētiskie produkti
01012100 — Tīršķirnes vaislas zirgi
010221 — Tīršķirnes vaislas mājlopu 
sugas liellopi
01022110 — Tīršķirnes vaislas mājlopu 
sugas liellopi (teles)
01022190 — Tīršķirnes vaislas mājlopu 
sugas liellopi (kas nav 01012110 vai 
01012130)
01023100 — Tīršķirnes vaislas bifeļi
01029020 — Dzīvi tīršķirnes vaislas 
liellopi, kas nav 010221 vai 01023100
01031000 — Dzīvas tīršķirnes vaislas 
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cūkas
01041010 — Dzīvas tīršķirnes vaislas 
aitas
01051111 — Gallus domesticus sugas 
mājputni: cilts vistu un vaislas vistu cāļi, 
dējējvistas
01051119 — Gallus domesticus sugas 
mājputni: cilts vistu un vaislas vistu cāļi, 
kas nav 01051111
010641 –  Dzīvas tīršķirnes Apis mellifera 
tīršķirnes medus bišu mātes
04071100 — Apaugļotas olas inkubācijai, 
Gallus domesticus sugas mājputni
040719 — Apaugļotas olas inkubācijai, 
kas nav 04071100
04071911 — Apaugļotas olas inkubācijai, 
tītari un zosis
04071919 — Apaugļotas olas inkubācijai, 
mājputni, kas nav Gallus domesticus 
sugas putni un nav tītari vai zosis
04071990 — Apaugļotas olas inkubācijai, 
kas nav mājputni
05111000 — Liellopu sperma
05119985 — Dzīvnieku produkti, kas nav 
precizēti vai iekļauti citur un kas nav 
05111000 (tostarp zīdītāju sperma, kas 
nav liellopu sperma, zīdītāju olšūnas un 
zīdītāju embriji).”

Or. en
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Grozījums Nr. 251
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S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas“Renew” vārdā
Benoît Biteau
Verts/ALE grupas vārdā
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) 1151/2012.
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
5. pants “5. pants

Prasības attiecībā uz cilmes vietas 
nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm

Prasības attiecībā uz cilmes vietas 
nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm

1. Šajā regulā “cilmes vietas 
nosaukums” ir nosaukums, kas identificē 
produktu, kura:

1. Šajā regulā “cilmes vietas 
nosaukums” ir nosaukums, kas identificē 
produktu, kura:

(a) izcelsme ir reģionā vai izņēmuma 
gadījumos – valstī, vai konkrētā vietā;

(a) izcelsme ir reģionā vai izņēmuma 
gadījumos – valstī, vai konkrētā vietā vai 
nosaukums, ko tradicionāli lieto konkrētā 
vietā;

(b) kura kvalitāti vai īpašības 
galvenokārt vai vienīgi nosaka īpašā 
ģeogrāfiskā vide ar tai raksturīgajiem dabas 
un cilvēka faktoriem; un

(b) kvalitāti vai īpašības galvenokārt 
vai vienīgi nosaka īpašā ģeogrāfiskā vide 
ar tās dabas faktoriem un cilvēka 
faktoriem;

(c) visi ražošanas posmi notiek (c) visi ražošanas posmi notiek 
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definētajā ģeogrāfiskajā apgabalā. definētajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

2. Šajā regulā “ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāde” ir nosaukums, kas identificē 
produktu, kura:

2. Šajā regulā “ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāde” ir nosaukums, kas identificē 
produktu, kura:

(a) izcelsme ir reģionā vai valstī, vai 
konkrētā vietā;

(a) izcelsme ir reģionā vai valstī, vai 
konkrētā vietā vai nosaukums, ko 
tradicionāli lieto konkrētā vietā;

(b) kura konkrētā kvalitāte, reputācija 
vai cita īpašība ir galvenokārt saistāma ar 
tā ģeogrāfisko izcelsmi; un

(b) konkrētā kvalitāte, reputācija vai 
cita īpašība ir galvenokārt saistāma ar tā 
ģeogrāfisko izcelsmi; un

(c) vismaz viens ražošanas posms 
notiek definētajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

(c) vismaz viens ražošanas posms 
notiek definētajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

3. Neatkarīgi no 1. punkta dažus 
nosaukumus uzskata par cilmes vietas 
nosaukumiem, pat ja attiecīgo produktu 
izejvielas ir no ģeogrāfiskā apgabala, kas ir 
plašāks par definēto ģeogrāfisko apgabalu 
vai atšķiras no tā, ar noteikumu, ka:

3. Neatkarīgi no 1. punkta dažus 
nosaukumus uzskata par cilmes vietas 
nosaukumiem, pat ja attiecīgo produktu 
izejvielas ir no ģeogrāfiskā apgabala, kas ir 
plašāks par definēto ģeogrāfisko apgabalu 
vai atšķiras no tā, ar noteikumu, ka:

(a) ir definēts izejvielu ražošanas 
apgabals;

(a) ir definēts izejvielu ražošanas 
apgabals;

(b) pastāv īpaši izejvielu ražošanas 
nosacījumi;

(b) pastāv īpaši izejvielu ražošanas 
nosacījumi;

(c) pastāv kontroles pasākumi, lai 
nodrošinātu b) apakšpunktā minēto 
nosacījumu ievērošanu; un

(c) pastāv kontroles pasākumi, lai 
nodrošinātu b) apakšpunktā minēto 
nosacījumu ievērošanu; un

(d) attiecīgie cilmes vietas nosaukumi 
ir atzīti kā cilmes vietas nosaukumi 
izcelsmes valstī līdz 2004. gada 1. maijam.

(d) attiecīgie cilmes vietas nosaukumi 
ir atzīti kā cilmes vietas nosaukumi 
izcelsmes valstī līdz 2004. gada 1. maijam.

Šajā punktā par izejvielām var uzskatīt 
tikai dzīvus dzīvniekus, gaļu un pienu.

Šajā punktā par izejvielām var uzskatīt 
tikai dzīvus dzīvniekus, gaļu un pienu.

4. Lai ņemtu vērā dzīvnieku izcelsmes 
produktu ražošanas specifiskās iezīmes, 
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 56. pantu par 
ierobežojumiem un atkāpēm attiecībā uz 
barības iegūšanas avotu cilmes vietas 
nosaukuma gadījumā.

4. Lai ņemtu vērā dzīvnieku izcelsmes 
produktu ražošanas specifiskās iezīmes, 
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 56. pantu par 
ierobežojumiem un atkāpēm attiecībā uz 
barības iegūšanas avotu cilmes vietas 
nosaukuma gadījumā.

Turklāt, lai ņemtu vērā dažu produktu vai 
apgabalu specifiskās iezīmes, Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 56. pantu par ierobežojumiem un 
atkāpēm attiecībā uz dzīvnieku kaušanu vai 
izejvielu iegūšanas avotu.

Turklāt, lai ņemtu vērā dažu produktu vai 
apgabalu specifiskās iezīmes, Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 56. pantu par ierobežojumiem un 
atkāpēm attiecībā uz dzīvnieku kaušanu vai 
izejvielu iegūšanas avotu.
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Šajos ierobežojumos un atkāpēs, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
ņem vērā kvalitāti vai lietošanu un atzītu 
zinātību vai dabas faktorus.

Šajos ierobežojumos un atkāpēs, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
ņem vērā kvalitāti vai lietošanu un atzītu 
zinātību vai dabas faktorus.”

Or. en
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Benoît Biteau
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Ruža Tomašić
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Petros Kokkalis
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Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES) 1151/2012
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:
7. pants “7. pants

Produkta specifikācija Produkta specifikācija

1. Aizsargāts cilmes vietas nosaukums 
vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāde atbilst specifikācijai, kurā ietilpst 
vismaz:

1. Aizsargāts cilmes vietas nosaukums 
vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāde atbilst specifikācijai, kurā ietilpst 
vismaz:

(a) nosaukums, kurš jāaizsargā kā 
cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāde, kā to lieto tirdzniecībā 
vai sarunvalodā, un tikai valodās, kuras 
izmanto vai vēsturiski izmantoja, lai 
aprakstītu konkrētu produktu noteiktā 
ģeogrāfiskā apgabalā;

(a) nosaukums, kurš jāaizsargā kā 
cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāde, kā to lieto tirdzniecībā 
vai sarunvalodā, un tikai valodās, kuras 
izmanto vai vēsturiski izmantoja, lai 
aprakstītu konkrētu produktu noteiktā 
ģeogrāfiskā apgabalā;

(b) produkta apraksts, tostarp 
vajadzības gadījumā izejvielu apraksts, kā 
arī produkta galvenās fizikālās, ķīmiskās, 
mikrobioloģiskās vai organoleptiskās 

(b) produkta apraksts, tostarp 
vajadzības gadījumā izejvielu apraksts, kā 
arī produkta galvenās fizikālās, ķīmiskās, 
mikrobioloģiskās vai organoleptiskās 
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īpašības; īpašības;

(c) ģeogrāfiskā apgabala definīcija, kas 
noteikta saistībā ar šā punkta f) 
apakšpunkta i) vai ii) punktā minēto saikni, 
un vajadzības gadījumā ziņas, kas liecina 
par atbilstību 5. panta 3. punkta prasībām;

(c) ģeogrāfiskā apgabala definīcija, kas 
noteikta saistībā ar šā punkta f) 
apakšpunkta i) vai ii) punktā minēto saikni, 
un vajadzības gadījumā ziņas, kas liecina 
par atbilstību 5. panta 3. punkta prasībām;

(d) pierādījumi, ka produkta izcelsme ir 
noteiktais ģeogrāfiskais apgabals, kas 
minēts 5. panta 1. vai 2. punktā;

(d) izsekojamības pierādījumi, kas 
apliecina, ka produkta izcelsme ir 
noteiktais ģeogrāfiskais apgabals, kas 
minēts 5. panta 1. un 2. punktā;

(e) apraksts par produkta iegūšanas 
metodi un vajadzības gadījumā par 
autentiskajām un nemainīgajām vietējām 
metodēm, kā arī informācija par 
iesaiņojumu, ja pieteikuma iesniedzēju 
grupa tā nosaka un sniedz pietiekamu ar 
konkrēto produktu saistītu pamatojumu par 
to, kāpēc iesaiņošanai jānotiek noteiktajā 
ģeogrāfiskajā apgabalā, lai saglabātu 
kvalitāti, garantētu izcelsmi vai 
nodrošinātu kontroli, ņemot vērā 
Savienības tiesību aktus, jo īpaši aktus par 
preču brīvu apriti un pakalpojumu brīvu 
sniegšanu;

(e) apraksts par produkta iegūšanas 
metodi un vajadzības gadījumā par tā 
ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā, autentiskajām un 
nemainīgajām vietējām metodēm, kā arī 
informācija par iesaiņojumu, ja pieteikuma 
iesniedzēju grupa tā nosaka un sniedz 
pietiekamu ar konkrēto produktu saistītu 
pamatojumu par to, kāpēc iesaiņošanai 
jānotiek noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, 
lai saglabātu kvalitāti, garantētu izcelsmi 
vai nodrošinātu kontroli, ņemot vērā 
Savienības tiesību aktus, jo īpaši aktus par 
preču brīvu apriti un pakalpojumu brīvu 
sniegšanu;

(f) sīka informācija, kas nosaka: (f) sīka informācija, kas nosaka:

(i) saikni starp produkta kvalitāti vai 
īpašībām un ģeogrāfisko vidi, kas minēta 5. 
panta 1. punktā; vai

(i) attiecībā uz aizsargātu cilmes 
vietas nosaukumu – saikni starp produkta 
kvalitāti vai īpašībām un ģeogrāfisko vidi, 
kas minēta 5. panta 1. punktā; vai

(ii) attiecīgā gadījumā saikni starp 
produkta konkrēto kvalitāti, reputāciju vai 
citām īpašībām un ģeogrāfisko izcelsmi, 
kas minēta 5. panta 2. punktā;

(ii) attiecībā uz aizsargātu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi – saikni 
starp produkta konkrēto kvalitāti, 
reputāciju vai citām īpašībām un 
ģeogrāfisko izcelsmi, kas minēta 5. panta 
2. punktā;

(g) to iestāžu nosaukums un adrese vai, 
ja pieejams, to struktūru nosaukums un 
adrese, kuras pārbauda produkta 
specifikācijas noteikumu ievērošanu 
saskaņā ar 37. pantu, un to konkrētie 
pienākumi;

(g) to iestāžu nosaukums un adrese vai, 
ja pieejams, to struktūru nosaukums un 
adrese, kuras pārbauda produkta 
specifikācijas noteikumu ievērošanu 
saskaņā ar 37. pantu, un to konkrētie 
pienākumi;

(h) jebkādi attiecīgā produkta īpašie 
marķēšanas noteikumi.

(h) jebkādi attiecīgā produkta īpašie 
marķēšanas noteikumi.

2. Lai nodrošinātu, ka produkta 2. Lai nodrošinātu, ka produkta 
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specifikācijas sniedz būtisku un kodolīgu 
informāciju, Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 56. 
pantu, paredzot noteikumus, ar kuriem 
ierobežo šā panta 1. punktā minētajā 
specifikācijā iekļaujamo informāciju, ja 
šāda ierobežošana ir nepieciešama, lai 
izvairītos no pārlieku liela reģistrācijas 
pieteikumu skaita.

specifikācijas sniedz būtisku un kodolīgu 
informāciju, Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 56. 
pantu, paredzot noteikumus, ar kuriem 
ierobežo šā panta 1. punktā minētajā 
specifikācijā iekļaujamo informāciju, ja 
šāda ierobežošana ir nepieciešama, lai 
izvairītos no pārlieku liela reģistrācijas 
pieteikumu skaita.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar 
kuriem paredz noteikumus par 
specifikācijas formu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. 
punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar 
kuriem paredz noteikumus par 
specifikācijas formu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. 
punktā minēto pārbaudes procedūru.”

Or. en
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Grozījums Nr. 253
Eric Andrieu
S&D grupas vārdā
Anne Sander
PPE grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas“Renew” vārdā
Benoît Biteau
Verts/ALE grupas vārdā
Ruža Tomašić
ECR grupas vārdā
Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 1308/2013.
13. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5) Regulas 13. pantu aizstāj ar šādu:
13. pants “13. pants

Aizsardzība Aizsardzība

1. Reģistrētos nosaukumus aizsargā 
pret:

1. Reģistrētos nosaukumus aizsargā 
pret:

(a) jebkādu reģistrēta nosaukuma tiešu 
vai netiešu komerciālu izmantošanu 
produktiem, uz kuriem reģistrācija 
neattiecas, ja minētie produkti ir 
salīdzināmi ar tiem produktiem, kuri 
reģistrēti ar šo nosaukumu, vai ja, lietojot 
nosaukumu, tiek izmantota aizsargātā 
nosaukuma reputācija, tostarp, ja minētie 
produkti tiek izmantoti kā sastāvdaļa;

(a) jebkādu reģistrēta nosaukuma tiešu 
vai netiešu komerciālu izmantošanu 
produktiem, uz kuriem reģistrācija 
neattiecas, ja minētie produkti ir 
salīdzināmi ar tiem produktiem, kuri 
reģistrēti ar šo nosaukumu, vai ja, lietojot 
nosaukumu, tiek izmantota, vājināta vai 
mazināta aizsargātā nosaukuma reputācija, 
tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti 
kā sastāvdaļa;

(b) jebkādu neatļautu izmantošanu, 
atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja 
ir norādīta produktu vai pakalpojumu 

(b) jebkādu neatļautu izmantošanu, 
atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja 
ir norādīta produktu vai pakalpojumu 



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

patiesā izcelsme vai ja aizsargātais 
nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu 
izteicienu kā “veids”, “tips”, “metode”, “kā 
ražots”, “imitācija” vai līdzīgu izteicienu, 
tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti 
kā sastāvdaļa;

patiesā izcelsme vai ja aizsargātais 
nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu 
izteicienu kā “veids”, “tips”, “metode”, “kā 
ražots”, “imitācija” vai līdzīgu izteicienu, 
tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti 
kā sastāvdaļa;

(c) jebkādu citu nepatiesu vai 
maldinošu norādi attiecībā 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 tādas taras izmantošanu produkta 
iesaiņojumam, kas rada nepatiesu iespaidu 
par produkta izcelsmi;

(c) jebkādu citu nepatiesu vai 
maldinošu norādi attiecībā 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 tādas taras izmantošanu produkta 
iesaiņojumam, kas rada nepatiesu iespaidu 
par produkta izcelsmi;

(d) jebkādu cita veida praksi, kas 
varētu maldināt patērētāju par attiecīgā 
produkta patieso izcelsmi.

(d) jebkuru citu praksi, kas varētu 
maldināt patērētāju par attiecīgā produkta 
patieso izcelsmi;

(da) jebkura līdzīga domēna vārda 
ļaunprātīgu reģistrāciju, kas pilnīgi vai 
daļēji var radīt tā noturēšanu par 
aizsargātu nosaukumu.

Ja aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai 
aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde 
ietver produkta nosaukumu, kas tiek 
uzskatīts par sugas vārdu, tad minētā 
nosaukuma, kas ir sugas vārds, 
izmantošanu neuzskata par tādu, kas ir 
pretrunā pirmās daļas a) vai b) 
apakšpunktam.

Ja aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai 
aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde 
ietver produkta nosaukumu, kas tiek 
uzskatīts par sugas vārdu, tad minētā 
nosaukuma, kas ir sugas vārds, 
izmantošanu neuzskata par tādu, kas ir 
pretrunā pirmās daļas a) vai b) 
apakšpunktam.

2. Aizsargāti cilmes vietas nosaukumi 
un aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes nekļūst par sugas vārdiem.

2. Aizsargāti cilmes vietas nosaukumi 
un aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes nekļūst par sugas vārdiem.

3. Dalībvalstis veic atbilstošus 
administratīvus un tiesību aizsardzības 
pasākumus, lai novērstu vai apturētu 
aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
nelikumīgu lietošanu, kā minēts 1. punktā, 
kas ir ražoti vai laisti tirgū minētajā 
dalībvalstī.

3. Dalībvalstis veic atbilstošus 
administratīvus un tiesību aizsardzības 
pasākumus, lai novērstu vai apturētu 
aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
nelikumīgu lietošanu, kā minēts 1. punktā, 
kas ir ražoti vai laisti tirgū minētajā 
dalībvalstī.

3.a Aizsardzību, kas minēta 1. punktā, 
piemēro arī tām tranzītprecēm Regulas 
(ES) Nr.2017/625 3. panta 44. punkta 
nozīmē, kuras tiek ievestas Savienības 
muitas teritorijā, bet netiek laistas brīvā 
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apgrozībā Savienības muitas teritorijā, un 
precēm, kas tiek pārdotas, izmantojot 
distances saziņas līdzekļus.

Šajā nolūkā dalībvalstis izraugās iestādes, 
kas ir atbildīgas par šo pasākumu 
īstenošanu saskaņā ar katras atsevišķas 
dalībvalsts noteiktajām procedūrām.

Šajā nolūkā dalībvalstis izraugās iestādes, 
kas ir atbildīgas par šo pasākumu 
īstenošanu saskaņā ar katras atsevišķas 
dalībvalsts noteiktajām procedūrām.

Šīs iestādes sniedz piemērotas 
objektivitātes un taisnīguma garantijas, un 
to rīcībā ir kvalificēti darbinieki un resursi, 
kas vajadzīgi to pienākumu veikšanai.

Šīs iestādes sniedz piemērotas 
objektivitātes un taisnīguma garantijas, un 
to rīcībā ir kvalificēti darbinieki un resursi, 
kas vajadzīgi to pienākumu veikšanai.”

Or. en


