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14.10.2020 A8-0198/249

Predlog spremembe 249
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 d (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 223

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(26d) člen 223 se nadomesti z 
naslednjim:

Člen 223 „Člen 223

Zahteve glede obveščanja Zahteve glede obveščanja

1. Komisija lahko za namene uporabe 
te uredbe, spremljanja, analiziranja in 
upravljanja trga kmetijskih proizvodov, 
zagotavljanja preglednosti trga, pravilnega 
delovanja ukrepov SKP, preverjanja, 
kontrole, spremljanja, vrednotenja in 
revizije ukrepov SKP in izpolnjevanja 
zahtev iz mednarodnih sporazumov, 
sklenjenih v skladu s PDEU, vključno z 
zahtevami po uradnem obveščanju na 
podlagi teh sporazumov, v skladu s 
postopkom iz odstavka 2 sprejme potrebne 
ukrepe v zvezi z obveščanjem s strani 
podjetij, držav članic in tretjih držav. Pri 
tem upošteva potrebe po podatkih in 

1. Komisija lahko za namene uporabe 
te uredbe, spremljanja, analiziranja in 
upravljanja trga kmetijskih proizvodov, 
zagotavljanja preglednosti trga, pravilnega 
delovanja ukrepov SKP, preverjanja, 
kontrole, spremljanja, vrednotenja in 
revizije ukrepov SKP in izpolnjevanja 
zahtev iz mednarodnih sporazumov, 
sklenjenih v skladu s PDEU, vključno z 
zahtevami po uradnem obveščanju na 
podlagi teh sporazumov, v skladu s 
postopkom iz odstavka 2 sprejme potrebne 
ukrepe v zvezi z obveščanjem s strani 
podjetij, držav članic in tretjih držav. Pri 
tem upošteva potrebe po podatkih in 
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sinergije med potencialnimi viri podatkov. sinergije med potencialnimi viri podatkov.

Pridobljene informacije se lahko 
posredujejo ali dajo na voljo mednarodnim 
organizacijam in pristojnim organom 
tretjih držav ter se lahko objavijo ob 
upoštevanju varstva osebnih podatkov in 
zakonitega interesa podjetij, da se varujejo 
njihove poslovne skrivnosti, vključno s 
cenami.

Pridobljene informacije se lahko 
posredujejo ali dajo na voljo mednarodnim 
organizacijam, evropskemu organu in 
nacionalnim organom za vrednostne 
papirje in trge ter pristojnim organom 
tretjih držav ter se lahko objavijo ob 
upoštevanju varstva osebnih podatkov in 
zakonitega interesa podjetij, da se varujejo 
njihove poslovne skrivnosti, vključno s 
cenami.

Da bi zagotovili preglednost na trgu 
kmetijskih proizvodov in predvsem na 
trgih izvedenih finančnih instrumentov za 
kmetijske surovine, Komisija prek skupne 
ureditve kmetijskih trgov sodeluje z 
nacionalnimi organi za finančni trg, ki so 
v skladu z Uredbo (EU) 596/2014 (uredba 
o zlorabi trga) in Direktivo 2014/57/EU 
(direktiva o zlorabi trga) pristojni za 
nadzor in kontrolo izvedenih finančnih 
instrumentov za kmetijske surovine, da ti 
lahko ustrezno izpolnjujejo svoje naloge.

2. Da se zagotovi celovitost 
informacijskih sistemov ter pristnost in 
čitljivost posredovanih dokumentov in 
povezanih podatkov, se na Komisijo 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 227, s 
katerimi določi:

2. Da se zagotovi celovitost 
informacijskih sistemov ter pristnost in 
čitljivost posredovanih dokumentov in 
povezanih podatkov, se na Komisijo 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 227, s 
katerimi določi:

(a) naravo in vrsto informacij, ki se 
uradno sporočajo;

(a) naravo in vrsto informacij, ki se 
uradno sporočajo;

(b) kategorije podatkov, ki se 
obdelujejo, in najdaljša obdobja hrambe ter 
namen obdelave, zlasti v primeru objave 
teh podatkov in njihovega posredovanja 
tretjim državam;

(b) kategorije podatkov, ki se 
obdelujejo, in najdaljša obdobja hrambe ter 
namen obdelave, zlasti v primeru objave 
teh podatkov in njihovega posredovanja 
tretjim državam;

(c) pravicami dostopa do razpoložljivih 
informacij ali informacijskih sistemov;

(c) pravicami dostopa do razpoložljivih 
informacij ali informacijskih sistemov;

(d) pogoje objavljanja informacij. (d) pogoje objavljanja informacij.

2a. Za zagotovitev zadostne 
preglednosti trga in ob ustreznem 
upoštevanju poslovne skrivnosti lahko 
Komisija v skladu s postopkom iz odstavka 
2 sprejme ukrepe, s katerimi se od 
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udeležencev na trgih, zlasti na 
nepreglednih trgih, zahteva, da svoje 
transakcije opravijo prek elektronske 
platforme za trgovanje.

3. Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi določi ukrepe, ki so potrebni za 
uporabo tega člena, vključno z:

3. Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi določi ukrepe, ki so potrebni za 
uporabo tega člena, vključno z:

(a) metodami uradnega obveščanja; (a) metodami uradnega obveščanja;

(b) pravili o informacijah, ki se uradno 
sporočajo;

(b) pravili o informacijah, ki se uradno 
sporočajo;

(c) ureditvami za upravljanje 
informacij, ki se uradno sporočajo, ter za 
vsebino, obliko, časovni okvir, pogostnost 
in roke za uradna obvestila;

(c) ureditvami za upravljanje 
informacij, ki se uradno sporočajo, ter za 
vsebino, obliko, časovni okvir, pogostnost 
in roke za uradna obvestila;

(d) ureditvami za posredovanje ali 
dajanje na voljo informacij in dokumentov 
državam članicam, mednarodnim 
organizacijam in pristojnim organom v 
tretjih državah ali javnosti ob upoštevanju 
varstva osebnih podatkov in zakonitega 
interesa podjetij, da se varujejo njihove 
poslovne skrivnosti.

(d) ureditvami za posredovanje ali 
dajanje na voljo informacij in dokumentov 
državam članicam, mednarodnim 
organizacijam in pristojnim organom v 
tretjih državah ali javnosti ob upoštevanju 
varstva osebnih podatkov in zakonitega 
interesa podjetij, da se varujejo njihove 
poslovne skrivnosti.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 229(2).

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 229(2).“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/250

Predlog spremembe 250
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 28 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Priloga I – del XXXIII a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) v Prilogi I se vstavi naslednji del:
„DEL XXIIIa
Živalski genski proizvodi
01012100 – Čistopasemski plemenski 
konji
010221 – Čistopasemsko plemensko 
govedo
01022110 – Čistopasemsko plemensko 
govedo (telice)
01022190 – Čistopasemsko plemensko 
govedo (ki ni zajeto v okviru 01012110 ali 
01012130)
01023100 – Čistopasemski plemenski 
bivoli
01029020 – Čistopasemsko živo 
plemensko govedo, ki ni zajeto v okviru 
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010221 ali 01023100
01031000 – Čistopasemski plemenski živi 
prašiči
01041010 – Čistopasemske plemenske žive 
ovce
01051111 – Kokoši vrste Gallus 
domesticus: kokoši iz matične jate 
(plemenske), nesnice
01051119 – Kokoši vrste Gallus 
domesticus: kokoši iz matične jate 
(plemenske), ki niso 01051111
010641 – Čistopasemske žive čebelje 
matice vrste Apis mellifera
04071100 – Oplojena jajca za valitev 
perutnine vrste Gallus domesticus
040719 – Oplojena jajca za valitev 
perutnine, ki niso 04071100
04071911 – Oplojena jajca puranov ali 
gosi za valitev 
04071919 – Oplojena jajca za valitev 
perutnine, ki niso vrste Gallus domesticus, 
purani ali gosi
04071990 – Oplojena jajca za valitev, ki 
niso perutnina
05111000 – Bikovo seme
05119985 – Proizvodi živalskega izvora, ki 
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, 
ki niso 05111000 (zlasti seme sesalcev, ki 
ni bikovo seme, jajčne celice in zarodki 
sesalcev)“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/251

Predlog spremembe 251
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1151/2012
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) člen 5 se nadomesti z naslednjim:
Člen 5 „Člen 5

Zahteve za označbe porekla in geografske 
označbe

Zahteve za označbe porekla in geografske 
označbe

1. Za namen te uredbe je „označba 
porekla“ ime, ki opredeljuje proizvod:

1. Za namen te uredbe je „označba 
porekla“ ime, ki opredeljuje proizvod:

(a) s poreklom iz specifičnega kraja, 
regije ali izjemoma države;

(a) s poreklom iz specifičnega kraja, 
regije ali v izjemnih primerih države ali 
ime, ki se tradicionalno uporablja v 
določenem kraju;

(b) katerega kakovost ali značilnosti so 
pretežno ali izključno posledica 
določenega geografskega okolja z 
njegovimi lastnimi naravnimi in 
človeškimi dejavniki ter

(b) katerega kakovost ali značilnosti so 
pretežno ali izključno posledica 
določenega geografskega okolja z 
njegovimi naravnimi dejavniki in 
človeškimi dejavniki;

(c) katerega vse faze proizvodnje (c) katerega vse faze proizvodnje 
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potekajo na opredeljenem geografskem 
območju.

potekajo na opredeljenem geografskem 
območju.

2. Za namen te uredbe je „geografska 
označba“ ime, ki opredeljuje proizvod:

2. Za namen te uredbe je „geografska 
označba“ ime, ki opredeljuje proizvod:

(a) s poreklom iz specifičnega kraja, 
regije ali države;

(a) s poreklom iz specifičnega kraja, 
regije ali države ali ime, ki se 
tradicionalno uporablja v določenem 
kraju;

(b) katerega določeno kakovost, sloves 
ali drugo značilnost je mogoče pripisati 
predvsem njegovemu geografskemu 
poreklu ter

(b) katerega določeno kakovost, sloves 
ali drugo značilnost je mogoče pripisati 
predvsem njegovemu geografskemu 
poreklu ter

(c) katerega najmanj ena faza 
proizvodnje poteka na opredeljenem 
geografskem območju.

(c) katerega najmanj ena faza 
proizvodnje poteka na opredeljenem 
geografskem območju.

3. Ne glede na odstavek 1 se določena 
imena obravnavajo kot označbe porekla, 
čeprav izhajajo surovine zadevnih 
proizvodov iz geografskega območja, ki je 
večje ali različno od opredeljenega 
geografskega območja, pod pogojem, da:

3. Ne glede na odstavek 1 se določena 
imena obravnavajo kot označbe porekla, 
čeprav izhajajo surovine zadevnih 
proizvodov iz geografskega območja, ki je 
večje ali različno od opredeljenega 
geografskega območja, pod pogojem, da:

(a) je območje, na katerem se 
pridobivajo surovine, opredeljeno;

(a) je območje, na katerem se 
pridobivajo surovine, opredeljeno;

(b) obstajajo posebni pogoji za 
pridobivanje surovin;

(b) obstajajo posebni pogoji za 
pridobivanje surovin;

(c) so vzpostavljene ureditve nadzora, 
ki zagotavljajo upoštevanje pogojev iz 
točke (b); in

(c) so vzpostavljene ureditve nadzora, 
ki zagotavljajo upoštevanje pogojev iz 
točke (b); in

(d) so bile zadevne označbe porekla 
priznane kot označbe porekla v državi 
porekla pred 1. majem 2004.

(d) so bile zadevne označbe porekla 
priznane kot označbe porekla v državi 
porekla pred 1. majem 2004.

Za namen tega odstavka se kot surovine 
štejejo le žive živali, meso in mleko.

Za namen tega odstavka se kot surovine 
štejejo le žive živali, meso in mleko.

4. Da bi upoštevali posebne lastnosti 
proizvodnje proizvodov živalskega izvora, 
se na Komisijo v skladu s členom 56 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov o omejitvah in 
odstopanjih glede izvora krme v primeru 
označbe porekla.

4. Da bi upoštevali posebne lastnosti 
proizvodnje proizvodov živalskega izvora, 
se na Komisijo v skladu s členom 56 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov o omejitvah in 
odstopanjih glede izvora krme v primeru 
označbe porekla.

Da bi poleg tega upoštevali tudi posebne 
lastnosti nekaterih proizvodov ali območij, 
se na Komisijo v skladu s členom 56 

Da bi poleg tega upoštevali tudi posebne 
lastnosti nekaterih proizvodov ali območij, 
se na Komisijo v skladu s členom 56 
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prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov o omejitvah in 
odstopanjih glede zakola živih živali ali 
izvora surovin.

prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov o omejitvah in 
odstopanjih glede zakola živih živali ali 
izvora surovin.

Pri teh omejitvah in odstopanjih se na 
podlagi objektivnih meril upošteva 
kakovost ali uporaba ter priznano znanje in 
izkušnje ali naravni dejavniki.

Pri teh omejitvah in odstopanjih se na 
podlagi objektivnih meril upošteva 
kakovost ali uporaba ter priznano znanje in 
izkušnje ali naravni dejavniki.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/252

Predlog spremembe 252
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) št. 1151/2012
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) člen 7 se nadomesti z naslednjim:
Člen 7 „Člen 7

Specifikacija proizvoda Specifikacija proizvoda

1. Zaščitena označba porekla ali 
zaščitena geografska označba je v skladu s 
specifikacijo, ki vključuje vsaj:

1. Zaščitena označba porekla ali 
zaščitena geografska označba je v skladu s 
specifikacijo, ki vključuje vsaj:

(a) ime, ki se zaščiti kot označba 
porekla ali geografska označba, kot se 
uporablja pri trgovanju ali v skupnem 
jeziku, in le v jezikih, ki se uporabljajo ali 
so se v preteklosti uporabljali za opis 
specifičnega proizvoda na opredeljenem 
geografskem območju;

(a) ime, ki se zaščiti kot označba 
porekla ali geografska označba, kot se 
uporablja pri trgovanju ali v skupnem 
jeziku, in le v jezikih, ki se uporabljajo ali 
so se v preteklosti uporabljali za opis 
specifičnega proizvoda na opredeljenem 
geografskem območju;

(b) opis proizvoda, vključno s 
surovinami, če je potrebno, ter glavnimi 
fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi 
ali organoleptičnimi značilnostmi 

(b) opis proizvoda, vključno s 
surovinami, če je potrebno, ter glavnimi 
fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi 
ali organoleptičnimi značilnostmi 
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proizvoda; proizvoda;

(c) opredelitev geografskega območja, 
omejenega glede na povezavo iz točke 
(f)(i) ali (ii) tega odstavka, in po potrebi 
podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje 
zahtev iz člena 5(3);

(c) opredelitev geografskega območja, 
omejenega glede na povezavo iz točke 
(f)(i) ali (ii) tega odstavka, in po potrebi 
podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje 
zahtev iz člena 5(3);

(d) dokazila o tem, da proizvod izvira 
iz opredeljenega geografskega območja iz 
člena 5(1) ali (2);

(d) elemente sledljivosti, ki dokazujejo, 
da proizvod izvira iz opredeljenega 
geografskega območja iz člena 5(1) in (2);

(e) opis metode pridobivanja proizvoda 
ter, kjer je to primerno, pristnih in 
nespremenljivih lokalnih metod kakor tudi 
informacije o pakiranju, če tako določi 
skupina vložnikov in zadostno utemelji za 
posamezni proizvod, da je treba pakiranje 
opraviti na opredeljenem geografskem 
območju zaradi zaščite kakovosti ali 
zagotavljanja porekla ali nadzora, ob 
upoštevanju prava Unije zlasti s področja 
prostega pretoka blaga in prostega 
opravljanja storitev;

(e) opis metode pridobivanja proizvoda 
in, kjer je to primerno, njegovega 
prispevka k trajnostnemu razvoju ter 
pristnih in nespremenljivih lokalnih metod 
kakor tudi informacije o pakiranju, če tako 
določi skupina vložnikov in zadostno 
utemelji za posamezni proizvod, da je treba 
pakiranje opraviti na opredeljenem 
geografskem območju zaradi zaščite 
kakovosti ali zagotavljanja porekla ali 
nadzora, ob upoštevanju prava Unije zlasti 
s področja prostega pretoka blaga in 
prostega opravljanja storitev;

(f) podatke, ki dokazujejo: (f) podatke, ki dokazujejo:

(i) povezavo med kakovostjo ali 
značilnostmi proizvoda in geografskim 
okoljem iz člena 5(1) ali,

(i) kar zadeva zaščiteno označbo 
porekla povezavo med kakovostjo ali 
značilnostmi proizvoda in geografskim 
okoljem iz člena 5(1) ali

(ii) kjer je to ustrezno, povezavo med 
določeno kakovostjo, slovesom ali drugo 
značilnostjo proizvoda in geografskim 
poreklom iz člena 5(2);

(ii) kar zadeva zaščiteno geografsko 
označbo, povezavo med dano kakovostjo, 
slovesom ali drugo značilnostjo proizvoda 
in geografskim poreklom iz člena 5(2);

(g) ime in naslov organov ali, če sta na 
voljo, ime in naslov organov, ki preverjajo 
upoštevanje določb iz specifikacije 
proizvoda v skladu s členom 37, ter 
njihove posebne naloge;

(g) ime in naslov organov ali, če sta na 
voljo, ime in naslov organov, ki preverjajo 
upoštevanje določb iz specifikacije 
proizvoda v skladu s členom 37, ter 
njihove posebne naloge;

(h) vsa posebna pravila o označevanju 
zadevnega proizvoda.

(h) vsa posebna pravila o označevanju 
zadevnega proizvoda.

2. Da se zagotovi, da specifikacije 
proizvodov vključujejo ustrezne in jedrnate 
informacije, se na Komisijo v skladu s 
členom 56 prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov, v katerih 
določi pravila, ki omejujejo informacije iz 
specifikacij iz odstavka 1 tega člena, kadar 

2. Da se zagotovi, da specifikacije 
proizvodov vključujejo ustrezne in jedrnate 
informacije, se na Komisijo v skladu s 
členom 56 prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov, v katerih 
določi pravila, ki omejujejo informacije iz 
specifikacij iz odstavka 1 tega člena, kadar 
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je takšna omejitev potrebna, da se 
preprečijo pretirano obsežni zahtevki za 
registracijo.

je takšna omejitev potrebna, da se 
preprečijo pretirano obsežni zahtevki za 
registracijo.

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v 
katerih določi pravila o obliki specifikacije. 
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 57(2).

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v 
katerih določi pravila o obliki specifikacije. 
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 57(2).“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/253

Predlog spremembe 253
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 13

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5) člen 13 se nadomesti z naslednjim:
Člen 13  „Člen 13

Zaščita Zaščita

1. Registrirana imena so zaščitena 
pred:

1. Registrirana imena so zaščitena 
pred:

(a) vsako neposredno ali posredno 
komercialno rabo registriranega imena za 
proizvode, ki jih registracija ne zajema, če 
so ti proizvodi primerljivi s proizvodi, 
registriranimi pod zadevnim imenom, ali 
če se z rabo imena izkorišča sloves 
zaščitenega imena, tudi kadar so ti 
proizvodi uporabljeni kot sestavine;

(a) vsako neposredno ali posredno 
komercialno rabo registriranega imena za 
proizvode, ki jih registracija ne zajema, če 
so ti proizvodi primerljivi s proizvodi, 
registriranimi pod zadevnim imenom, ali 
če se z rabo imena izkorišča, slabi ali 
zmanjšuje sloves zaščitenega imena, tudi 
kadar so ti proizvodi uporabljeni kot 
sestavine;

(b) vsako zlorabo, posnemanjem ali 
navajanjem, tudi če je navedeno pravo 
poreklo proizvodov ali storitev ali če je 

(b) vsako zlorabo, posnemanjem ali 
navajanjem, tudi če je navedeno pravo 
poreklo proizvodov ali storitev ali če je 
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zaščiteno ime prevedeno ali mu je dodan 
izraz, kot so „vrsta“, „tip“, „metoda“, „kot 
se proizvaja v“, „imitacija“ ali podobno, 
tudi kadar so ti proizvodi uporabljeni kot 
sestavine;

zaščiteno ime prevedeno ali mu je dodan 
izraz, kot so „vrsta“, „tip“, „metoda“, „kot 
se proizvaja v“, „imitacija“ ali podobno, 
tudi kadar so ti proizvodi uporabljeni kot 
sestavine;

(c) vsako drugo napačno ali zavajajočo 
označbo izvora, porekla, značaja ali 
bistvenih lastnosti proizvoda, ki se 
uporablja na notranji ali zunanji strani 
embalaže, v reklamnem gradivu ali 
dokumentih v zvezi z zadevnim 
proizvodom in pred uporabo embalaže, ki 
lahko ustvari napačen vtis o njegovem 
poreklu;

(c) vsako drugo napačno ali zavajajočo 
označbo izvora, porekla, značaja ali 
bistvenih lastnosti proizvoda, ki se 
uporablja na notranji ali zunanji strani 
embalaže, v reklamnem gradivu ali 
dokumentih v zvezi z zadevnim 
proizvodom in pred uporabo embalaže, ki 
lahko ustvari napačen vtis o njegovem 
poreklu;

(d) vsako drugo prakso, ki lahko 
potrošnike zavede glede pravega porekla 
proizvoda.

(d) vsemi drugimi praksami, ki lahko 
potrošnika zavajajo glede resničnega 
porekla proizvoda.

(da) vsakršnimi zlonamernimi 
registracijami imena domene, ki je 
podobno ali zaradi katerega bi lahko 
prišlo do delne ali popolne zamenjave z 
zaščiteno označbo.

Kadar zaščitena označba porekla ali 
zaščitena geografska označba vsebuje ime 
proizvoda, ki se šteje za generično, 
uporaba tega generičnega imena ne velja za 
nasprotno s točkama (a) ali (b) prvega 
pododstavka.

Kadar zaščitena označba porekla ali 
zaščitena geografska označba vsebuje ime 
proizvoda, ki se šteje za generično, 
uporaba tega generičnega imena ne velja za 
nasprotno s točkama (a) ali (b) prvega 
pododstavka.

2. Zaščitene označbe porekla in 
zaščitene geografske označbe ne postanejo 
generične.

2. Zaščitene označbe porekla in 
zaščitene geografske označbe ne postanejo 
generične.

3. Države članice sprejmejo ustrezne 
upravne in sodne ukrepe za preprečitev ali 
odpravo nezakonite uporabe zaščitenih 
označb porekla in zaščitenih geografskih 
označb, kot je navedeno v odstavku 1, na 
proizvodih, ki so proizvedeni ali trženi v 
tej državi članici.

3. Države članice sprejmejo ustrezne 
upravne in sodne ukrepe za preprečitev ali 
odpravo nezakonite uporabe zaščitenih 
označb porekla in zaščitenih geografskih 
označb, kot je navedeno v odstavku 1, na 
proizvodih, ki so proizvedeni ali trženi v 
tej državi članici.

3a. Zaščita iz odstavka 1 se uporablja 
tudi za blago v tranzitu v smislu točke 44 
člena 3 Uredbe (EU) 2017/625, ki vstopa 
na carinsko območje Unije, ne da bi bilo 
sproščeno v prosti promet na carinskem 
območju Unije, in za blago, ki se prodaja 
prek sredstev za komuniciranje na 
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daljavo.
Države članice v ta namen imenujejo 
organe, ki so odgovorni za sprejetje teh 
ukrepov v skladu s postopki, ki jih določi 
vsaka posamezna država članica.

Države članice v ta namen imenujejo 
organe, ki so odgovorni za sprejetje teh 
ukrepov v skladu s postopki, ki jih določi 
vsaka posamezna država članica.

Ti organi zagotavljajo ustrezno 
objektivnost in nepristranskost, pri čemer 
imajo na voljo usposobljeno osebje in 
sredstva, potrebna za izvajanje svojih 
nalog.

Ti organi zagotavljajo ustrezno 
objektivnost in nepristranskost, pri čemer 
imajo na voljo usposobljeno osebje in 
sredstva, potrebna za izvajanje svojih 
nalog.“

Or. en


