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15.10.2020 A8-0198/256

Pakeitimas 256
Anne Sander
EPP frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Eric Andrieu
S&D 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
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) siekiant užtikrinti geresnį 
dirvožemio valdymą vynuogininkystės 
srityje, reikėtų leisti pratęsti atsodinimo 
leidimus nuo trejų iki šešerių metų, kaip 
buvo numatyta ankstesniame reglamente 
dėl atsodinimo teisių. Atsodinimo leidimo 
naudojimo nukėlimas gali padaryti 
teigiamą poveikį aplinkai, nes dirvožemis 
galėtų pailsėti ir bakterijos ir virusai 
galėtų būti pašalinti vykstant natūraliems 
procesams, o ne naudojant chemines 
medžiagas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti geresnį dirvožemio valdymą vynuogininkystės srityje, 
reikėtų leisti pratęsti atsodinimo leidimus nuo trejų iki aštuonerių metų, kaip buvo numatyta 
ankstesniame reglamente dėl atsodinimo teisių. Atsodinimo leidimo naudojimo nukėlimas gali 
padaryti teigiamą poveikį aplinkai, nes dirvožemis galėtų pailsėti ir bakterijos ir virusai 
galėtų būti pašalinti vykstant natūraliam procesui, o ne naudojant chemines medžiagas.
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15.10.2020 A8-0198/257

Pakeitimas 257
Anne Sander
EPP frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW 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 4 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ba) 23 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:

3. Pagal 1 dalį nustatytoje pagalbos 
programoje (toliau – mokykloms skirta 
programa) norinčios dalyvauti ir 
atitinkamos Sąjungos pagalbos prašančios 
valstybės narės, atsižvelgdamos į 
nacionalines aplinkybes, nustato, kurios 
vienos iš toliau nurodytų produktų grupių 
arba abiejų produktų grupių paskirstymui 
jos teikia pirmenybę:

„3. Pagal 1 dalį nustatytoje pagalbos 
programoje (toliau – mokykloms skirta 
programa) norinčios dalyvauti ir 
atitinkamos Sąjungos pagalbos prašančios 
valstybės narės, atsižvelgdamos į 
nacionalines aplinkybes, numato vienos iš 
toliau nurodytų produktų grupių arba 
abiejų produktų grupių paskirstymą:

a) vaisių ir daržovių ir šviežių bananų 
sektoriaus produktų;

a) vaisių ir daržovių:

b) geriamo pieno ir pieno produktų be 
laktozės.

i) pirmumo tvarka vaisių ir daržovių ir 
šviežių bananų sektoriaus produktų;

ii) perdirbtų vaisių ir daržovių produktų;
b) pieno ir pieno produktų:
i) geriamo pieno ir pieno produktų be 
laktozės;
ii) sūrio, varškės, jogurto ir kitų 
fermentuotų arba raugintų pieno 
produktų, į kuriuos nepridėta aromatinių 
medžiagų, vaisių, riešutų ar kakavos.“;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama supaprastinti valstybių narių vaisių, daržovių, pieno ir pieno 
produktų vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimą, kad vaikai mokyklose 
galėtų atrasti Europos žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų įvairovę ir (arba) kad būtų 
tenkinami konkretūs valstybėse narėse gyvenančių vaikų mitybos poreikiai.
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15.10.2020 A8-0198/258

Pakeitimas 258
Anne Sander
PPE 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 4 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

bb) 23 straipsnio 4 dalis išbraukiama.
4. Nepaisant 3 dalies, siekdamos 
propaguoti konkrečių produktų vartojimą 
ir (arba) atsižvelgti į konkrečius vaikų 
mitybos poreikius jų teritorijoje, valstybės 
narės gali numatyti paskirstyti vienos iš 
toliau nurodytų produktų grupių arba 
abiejų produktų grupių produktus:

„“

a) perdirbtų vaisių ir daržovių produktus, 
taip pat 3 dalies a punkte nurodytus 
produktus;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pagrindimas

Šis pakeitimas tėra techninio pobūdžio pakeitimas, susijęs su siūlomu 23 straipsnio 3 dalies 
pakeitimu, kuriuo siekiama supaprastinti valstybių narių vaisių, daržovių, pieno ir pieno 
produktų vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimą, kad vaikai mokyklose 
galėtų atrasti Europos žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų įvairovę ir (arba) kad būtų 
tenkinami konkretūs valstybėse narėse gyvenančių vaikų mitybos poreikiai.
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15.10.2020 A8-0198/259

Pakeitimas 259
Anne Sander
EPP frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Eric Andrieu
S&D 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 4 punkto b c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 8a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) 23 straipsnyje įterpiama 8a dalis:
„8a. Kai tai pateisina nacionalinės 
valdžios institucijos, atsakingos už 
sveikatą ir mitybą, savo nacionalinėje 
strategijoje valstybės narės gali numatyti, 
kad šio straipsnio 3 ir 5 dalyse nurodyti 
produktai mokyklose būtų paskirstomi 
kartu su įprastu maistu.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama supaprastinti valstybių narių vaisių, daržovių, pieno ir pieno 
produktų vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimą, kad jos galėtų paskirstyti 
reikalavimus atitinkančius žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktus maitinimo metu, jeigu 
tai pateisina jų nacionalinės sveikatos ir maisto valdžios institucijos.
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15.10.2020 A8-0198/260

Pakeitimas 260
Anne Sander
EPP frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW 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 4 punkto b d papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 11 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

bd) 23 straipsnio 11 dalis pakeičiama 
taip:

11. Valstybės narės atrenka produktus, 
kurie bus paskirstomi arba įtraukiami į 
papildomas švietimo priemones, 
taikydamos objektyvius kriterijus, tarp 
kurių, be kita ko, yra vienas ar daugiau šių 
kriterijų: sveikatos ir aplinkosaugos 
aspektai, sezoniškumas, įvairovė ir 
galimybė gauti vietinių ar regioninių 
produktų, pirmenybę, kiek įmanoma, 
teikdamos Sąjungos kilmės produktams. 
Valstybės narės gali visų pirma skatinti 
pirkti vietinius ar regioninius produktus, 
propaguoti ekologiškus produktus, trumpas 
tiekimo grandines arba naudą aplinkai ir, 
jei tinkama, produktus, pripažintus pagal 
kokybės sistemas, nustatytas Reglamentu 
(ES) Nr. 1151/2012.

„11. Valstybės narės atrenka produktus, 
kurie bus paskirstomi arba įtraukiami į 
papildomas švietimo priemones, 
taikydamos objektyvius kriterijus, tarp 
kurių, be kita ko, yra vienas ar daugiau šių 
kriterijų: sveikatos ir aplinkosaugos 
aspektai, sezoniškumas, įvairovė ir 
galimybė gauti vietinių ar regioninių 
produktų, pirmenybę, kiek įmanoma, 
teikdamos Sąjungos kilmės produktams. 
Valstybės narės gali visų pirma skatinti 
pirkti vietinius ar regioninius produktus, 
propaguoti ekologiškus produktus, trumpas 
tiekimo grandines arba naudą aplinkai, 
įskaitant tvarią pakuotę, ir, jei tinkama, 
produktus, pripažintus pagal kokybės 
sistemas, nustatytas Reglamentu (ES) 
Nr. 1151/2012.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN#tocId33)

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siekiama skatinti tvarios pagal programą paskirstomų produktų pakuotės 
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naudojimą.
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15.10.2020 A8-0198/261

Pakeitimas 261
Anne Sander
EPP frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Eric Andrieu
S&D 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 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
62 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

4a) 62 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:

3. 1 dalyje nurodyti leidimai galioja trejus 
metus nuo jų išdavimo dienos. Gamintojui, 
kuris neišnaudojo jam suteikto leidimo jo 
galiojimo laikotarpiu, taikomos 
administracinės nuobaudos, numatytos 
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 89 
straipsnio 4 dalyje.

„3. 1 dalyje nurodyti leidimai galioja trejus 
metus nuo jų išdavimo dienos. Gamintojui, 
kuris neišnaudojo jam suteikto leidimo jo 
galiojimo laikotarpiu, taikomos 
administracinės nuobaudos, numatytos 
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 89 
straipsnio 4 dalyje. Tačiau valstybės narės 
gali priimti sprendimą, kad 66 straipsnio 1 
dalyje nurodyti leidimai galiotų šešerius 
metus nuo jų suteikimo datos.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti geresnį dirvožemio valdymą vynuogininkystės srityje, 
reikėtų leisti pratęsti atsodinimo leidimus nuo trejų iki aštuonerių metų, kaip buvo numatyta 
ankstesniame reglamente dėl atsodinimo teisių. Atsodinimo leidimo naudojimo nukėlimas gali 
padaryti teigiamą poveikį aplinkai, nes dirvožemis galėtų pailsėti ir bakterijos ir virusai 
galėtų būti pašalinti vykstant natūraliam procesui, o ne naudojant chemines medžiagas.
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15.10.2020 A8-0198/262

Pakeitimas 262
Anne Sander
EPP 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 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
78 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a) 78 straipsnis pakeičiamas taip:
1. Be to, kai tai svarbu taikytinų prekybos 
standartų požiūriu, VII priede pateiktos 
apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai 
pavadinimai taikomi šiems sektoriams arba 
produktams:

„1. Be to, kai tai svarbu taikytinų prekybos 
standartų požiūriu, VII priede pateiktos 
apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai 
pavadinimai taikomi šiems sektoriams arba 
produktams:

a) galvijienai; a) galvijienai;

b) vynui; b) vynui;

c) žmonėms vartoti skirtam pienui ir pieno 
produktams;

c) žmonėms vartoti skirtam pienui ir pieno 
produktams;

d) paukštienai; d) paukštienai;

e) kiaušiniams; e) kiaušiniams;

f) žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems 
riebalams ir

f) žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems 
riebalams;

g) alyvuogių aliejui ir valgomosioms 
alyvuogėms.

g) alyvuogių aliejui ir valgomosioms 
alyvuogėms;

2. VII priede nurodytos apibrėžtys, 
pavadinimai arba prekiniai pavadinimai 
Sąjungoje gali būti naudojami tik 
prekiaujant produktais, kurie atitinka tame 
priede nustatytus atitinkamus reikalavimus.

h) kiaulienai;

3. Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais keičiamos VII priede pateiktos 
apibrėžtys ir prekiniai pavadinimai, 
leidžiama nuo jų nukrypti arba taikyti su 

i) avienai;
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jais susijusias išimtis. Priimant tuos 
deleguotuosius aktus turi būti remiamasi 
išimtinai tik įrodytais poreikiais, 
atsirandančiais dėl kintančių vartotojų 
poreikių, techninės pažangos ar poreikio 
diegti produkto inovacijas.

4. Siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai ir 
valstybės narės aiškiai ir tinkamai suprastų 
VII priede pateiktas apibrėžtis ir prekinius 
pavadinimus, Komisijai pagal 227 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl jų specifikavimo 
ir taikymo taisyklių.

j) ožkienai;

5. Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius 
ir pieno produktų rinkos pokyčius, 
Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi pieno produktai, kurių 
atveju nurodoma gyvūno, iš kurio 
gaunamas pienas, rūšis, jei tai nėra 
galvijas, ir išdėstomos būtinos taisyklės.

k) arklienai ir

l) triušienai.
2. VII priede nurodytos apibrėžtys, 
pavadinimai arba prekiniai pavadinimai 
Sąjungoje gali būti naudojami tik 
prekiaujant produktais ir skatinant 
produktų, kurie atitinka tame priede 
nustatytus atitinkamus reikalavimus, 
pardavimą. VII priede gali būti nurodytos 
sąlygos, kuriomis, prekiaujant produktais 
arba skatinant tokių produktų pardavimą, 
šie pavadinimai arba prekiniai 
pavadinimai apsaugomi nuo jų neteisėto 
naudojimo komerciniais tikslais, 
netinkamo naudojimo, imitavimo ar 
mėgdžiojimo.

3. Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais, be numatytųjų Ia dalyje, 
keičiamos VII priede pateiktos apibrėžtys 
ir prekiniai pavadinimai, leidžiama nuo jų 
nukrypti arba taikyti su jais susijusias 
išimtis. Priimant tuos deleguotuosius aktus 
turi būti remiamasi išimtinai tik įrodytais 
poreikiais, atsirandančiais dėl kintančių 
vartotojų poreikių, techninės pažangos ar 
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poreikio diegti produkto inovacijas.

4. Siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai ir 
valstybės narės aiškiai ir tinkamai suprastų 
VII priede pateiktas apibrėžtis ir prekinius 
pavadinimus, Komisijai pagal 227 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl jų specifikavimo 
ir taikymo taisyklių.

4a. Siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą, 
patenkinti vartotojų lūkesčius ir atsižvelgti 
į mėsos rinkos raidą Komisijai suteikiami 
įgaliojimai pagal 227 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildoma 
VII priedo Ia dalis, nurodant mėsos, 
supjaustytos mėsos ir mėsos produktų 
prekinius pavadinimus, susijusius tik su 
valgomomis gyvūnų dalimis ir produktais, 
kurių sudėtyje yra mėsos, laikantis toje 
VII priedo dalyje nustatytų taisyklių.
5. Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius 
ir pieno produktų rinkos pokyčius, 
Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi pieno produktai, kurių 
atveju nurodoma gyvūno, iš kurio 
gaunamas pienas, rūšis, jei tai nėra 
galvijas, ir išdėstomos būtinos taisyklės.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti prekybos standartų (dėl apibrėžties, pavadinimų ir prekinių 
pavadinimų) taikymo sritį ir įgalioti Komisiją priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma 
VII priedo Ia dalis, nurodant mėsos, supjaustytos mėsos ir mėsos produktų prekinius 
pavadinimus, susijusius tik su valgomomis gyvūnų dalimis ir produktais, kurių sudėtyje yra 
mėsos, laikantis toje VII priedo dalyje nustatytų taisyklių.
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15.10.2020 A8-0198/263

Pakeitimas 263
Anne Sander
EPP frakcijos vardu
Jérémy Decerle
RENEW frakcijos vardu
Eric Andrieu
S&D 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 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
103 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

14a) 103 straipsnis pakeičiamas taip:
1. Vyną parduodantis ūkio subjektas gali 
naudoti saugomą kilmės vietos nuorodą ar 
saugomą geografinę nuorodą, jei toks 
vynas buvo pagamintas laikantis 
atitinkamos produkto specifikacijos.

„1. Vyną parduodantis ūkio subjektas gali 
naudoti saugomą kilmės vietos nuorodą ar 
saugomą geografinę nuorodą, jei toks 
vynas buvo pagamintas laikantis 
atitinkamos produkto specifikacijos.

2. Saugoma kilmės vietos nuoroda bei 
saugoma geografinė nuoroda, taip pat ir 
vynas, kuriam suteiktas tas saugomas 
pavadinimas laikantis produktų 
specifikacijų, saugomi nuo:

2. Saugoma kilmės vietos nuoroda bei 
saugoma geografinė nuoroda, taip pat ir 
vynas, kuriam suteiktas tas saugomas 
pavadinimas laikantis produktų 
specifikacijų, saugomi nuo:

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio to 
saugomo pavadinimo vartojimo 
komerciniais tikslais:

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio to 
saugomo pavadinimo vartojimo 
komerciniais tikslais:

i) panašiems produktams, neatitinkantiems 
produkto su saugomu pavadinimu 
specifikacijos; arba

i) panašiems produktams, neatitinkantiems 
produkto su saugomu pavadinimu 
specifikacijos; arba

ii) jeigu taip naudojant išnaudojamas 
kilmės vietos nuorodos ar geografinės 
nuorodos geras vardas;

ii) jeigu taip naudojant išnaudojamas, 
pabloginamas ar susilpninamas kilmės 
vietos nuorodos ar geografinės nuorodos 
geras vardas, taip pat kai registruotas 
pavadinimas naudojamas kaip 
sudedamoji dalis;

b) bet kokio netinkamo naudojimo, b) bet kokio netinkamo naudojimo, 
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imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei 
nurodoma tikroji produkto ar paslaugos 
kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra 
išverstas, transkribuotas ar transliteruotas 
arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip 
„rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas 
kaip“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar 
pan.;

imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei 
nurodoma tikroji produkto ar paslaugos 
kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra 
išverstas, transkribuotas ar transliteruotas 
arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip 
„rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas 
kaip“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar 
pan., įskaitant atvejus, kai tie registruoti 
pavadinimai naudojami kaip 
sudedamosios dalys;

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

c) bet kokios melagingos ar klaidinančios 
nuorodos į produkto kilmės vietą, kilmę, 
pobūdį ar esmines savybes, esančios ant 
produkto išorinės ar vidinės pakuotės, 
reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu 
vyno produktu susijusiuose dokumentuose, 
taip pat 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.

3. Saugomos kilmės vietos nuorodos ir 
saugomos geografinės nuorodos negali 
tapti bendriniais pavadinimais Sąjungoje, 
kaip apibrėžta 101 straipsnio 1 dalyje.

d a) bet kokios domeno vardo, kuris yra 
panašus į saugomą nuorodą arba gali būti 
visiškai arba iš dalies su ja painiojamas, 
piktavališkos nuorodos.
3. Saugomos kilmės vietos nuorodos ir 
saugomos geografinės nuorodos negali 
tapti bendriniais pavadinimais Sąjungoje, 
kaip apibrėžta 101 straipsnio 1 dalyje.

3a. 2 dalyje nurodyta apsauga taip pat 
taikoma prekėms, įvežamoms į Sąjungos 
muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą 
apyvartą toje teritorijoje, ir prekėms, 
parduodamoms Sąjungoje elektroninės 
prekybos būdu.
3b. Kai geografinei vyno vietovei, kuriai 
taikoma saugoma kilmės vietos nuoroda, 
taikoma kita saugoma kilmės vietos 
nuoroda, kurios geografinė sritis yra 
didesnė, valstybės narės gali nustatyti 
sąlygas, kuriomis atitinkamiems vynams 
gali galioti ta kita saugoma kilmės vietos 
nuoroda. Šias sąlygas reikia įtraukti į 
atitinkamų vynų produkto 
specifikacijas.“;
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama reguliuoti praktiką, kai vynams su SKVN ir SGN, kurių geografinė 
vietovė įeina į didesnę kitos SKVN ar SGN geografinę sritį, galėtų galioti toks kitos SKVN ar 
SGN arba juos būtų galima maišyti su tų kitų SKVN ar SGN vynais. Valstybės narės turėtų 
nustatyti sąlygas, kuriomis tokia praktika yra leidžiama. Šias sąlygas reikėtų įtraukti į 
atitinkamų vynų produkto specifikacijas.
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Pakeitimas 264
Anne Sander
EPP 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 31 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo Ia dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31a) VII priede įterpiama nauja Ia 
dalis:
„IA DALIS. Mėsa, mėsos produktai ir 
mėsos pusgaminiai
I. Sąvokų apibrėžtys
Pagal šio priedo šią dalį mėsa – 
Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 
1.2–1.8 punktuose nurodytos gyvūnų 
valgomosios dalys, įskaitant kraują.
Mėsos pusgaminis – šviežia mėsa, 
įskaitant smulkintą mėsą, į kurią pridėta 
maisto produktų, prieskonių arba priedų, 
arba kurios vidinė raumenų skaidulų 
struktūra dėl apdorojimo nėra 
pakankamai pakitusi, kad prarastų 
šviežios mėsos savybes.
Mėsos gaminiai – perdirbti produktai, 
gaunami iš perdirbtos mėsos arba iš 
tolesnio tokių perdirbtų produktų 
perdirbimo, taip, kad iš atpjauto 
paviršiaus matyti, jog šis produktas 
nebeturi šviežios mėsos savybių.
II. Prekiniai pavadinimai
Su mėsa susiję pavadinimai ir prekinių 
pavadinimų terminai ir pavadinimai, 
naudojami mėsai, supjaustytai mėsai ir 
mėsos produktams pavadinti, kaip 
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numatyta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 
17 straipsnyje, taikomi tik valgomoms 
gyvūnų dalims ir produktams, kurių 
sudėtyje yra mėsos.
Prekiniai pavadinimai, naudojami 
paukštienos mėsos produktams ir 
supjaustytai paukštienai pavadinti, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. 543/2008, 
kuriuo nustatomos išsamios Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo 
taisyklės, 1 straipsnyje, taikomi tik 
valgomoms gyvūnų dalims ir produktams, 
kurių sudėtyje yra paukštienos.
Tokie prekiniai pavadinimai nėra 
naudojami ar pateikiami etiketėse 
aprašant, parduodant ar reklamuojant 
maisto produktus, kurių sudėtyje yra 
daugiau nei 3 proc. daržovių baltymų.“;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti rinkos skaidrumą, patenkinti vartotojų lūkesčius ir atsižvelgti į mėsos 
rinkos raidą šiuo pakeitimu siekiama įtvirtinti sąvokų „mėsa“, „mėsos pusgaminis“ ir 
„mėsos produktai“ apibrėžtis ir apsaugoti su mėsa, supjaustyta mėsa ir mėsos produktais 
susijusius prekinius pavadinimus nuo kitokio vartojimo jais pavadinant produktus, kurių 
sudėtyje nėra mėsos arba kurie nėra pagaminti iš valgomos atitinkamo gyvūno dalies. Reikėtų 
numatyti lanksčias sąlygas maisto produktams, kurių sudėtyje yra mėsos ar valgomos 
atitinkamų gyvūnų dalies, o augalinių baltymų kiekis neviršija 3 %.


