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15.10.2020 A8-0198/256

Grozījums Nr. 256
Anne Sander
EPP grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas“Renew” vārdā
Eric Andrieu
S&D 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
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8 a) Lai panāktu labāku augsnes 
apsaimniekošanu vīnkopībā, būtu jāatļauj 
pagarināt atkārtotas stādīšanas atļaujas 
no trim līdz sešiem gadiem, kā tas bija 
iepriekšējā regulā par atkārtotās 
stādīšanas tiesībām. Atkārtotas stādīšanas 
atļaujas izmantošanas atlikšanai varētu 
būt pozitīva ietekme uz vidi, jo augsne 
varētu atpūsties un tā vietā, lai izmantotu 
ķimikālijas, dabiskie procesi varētu 
iznīcināt baktērijas un vīrusus.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir panākt labāku augsnes apsaimniekošanu vīnkopībā, pagarinot 
atkārtotas stādīšanas atļaujas no trim līdz astoņiem gadiem, kā tas bija iepriekšējā regulā par 
atkārtotās stādīšanas tiesībām. Atkārtotas stādīšanas atļaujas izmantošanas atlikšanai varētu 
būt pozitīva ietekme uz vidi, jo augsne varētu atpūsties un baktērijas un vīrusus varētu likvidēt 
ar dabisku procesu, nevis izmantojot ķimikālijas.
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15.10.2020 A8-0198/257

Grozījums Nr. 257
Anne Sander
EPP grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas“Renew” 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
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
23. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(b a) regulas 23. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

3. Dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties 
atbalsta shēmā, kas izveidota saskaņā ar 
1. punktu (“skolu apgādes programma”), 
un kuras pieprasa attiecīgo Savienības 
atbalstu, ņemot vērā valsts apstākļus, 
prioritāti piešķir vienas vai abu turpmāk 
minēto grupu produktu izplatīšanai:

"3. Dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties 
atbalsta shēmā, kas izveidota saskaņā ar 
1. punktu (“skolu apgādes programma”), 
un kuras pieprasa attiecīgo Savienības 
atbalstu, ņemot vērā valsts apstākļus, 
paredz vienas vai abu turpmāk minēto 
grupu produktu izplatīšanu:

(a) augļi un dārzeņi un svaigi banānu 
nozares produkti;

(a) attiecībā uz augļiem un dārzeņiem:

(b) dzeramais piens un tā bezlaktozes 
varianti.

(i) prioritārā kārtā augļi un dārzeņi un 
svaigi banānu nozares produkti;

(ii) pārstrādātu augļu un dārzeņu 
produkti;
(b) attiecībā uz pienu un piena 
produktiem:
(i) dzeramais piens un tā bezlaktozes 
varianti.

(ii) siers, biezpiens, jogurts un citi 
fermentēti vai paskābināti piena produkti 
bez pievienotiem aromatizētājiem, 
augļiem, riekstiem vai kakao."

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

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir vienkāršot skolu programmas augļu, dārzeņu, piena un piena 
produktu jomā īstenošanu dalībvalstīs, ļaujot bērniem iepazīt Eiropas lauksaimniecības un 
lauksaimniecības pārtikas produktu daudzveidību un/vai apmierinot bērnu īpašās uztura 
vajadzības to teritorijā.
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15.10.2020 A8-0198/258

Grozījums Nr. 258
Anne Sander
PPE 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
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
23. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(b b) regulas 23. panta 4. punktu svītro.
4. Neatkarīgi no 3. punkta, lai veicinātu 
specifisku produktu patēriņu un/vai 
reaģētu uz īpašām bērnu uztura 
vajadzībām to teritorijā, dalībvalstis var 
paredzēt, ka tiek izplatīti vienas vai abu 
tālāk norādīto grupu produkti:

“

(a) pārstrādātu augļu un dārzeņu 
produkti – papildus produktiem, kas 
noteikti 3. punkta a) apakšpunktā;

Or. en

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

Pamatojums

Šis grozījums ir tikai tehnisks grozījums, kas saistīts ar 23. panta 3. punktā iesniegto 
grozījumu, kura mērķis ir vienkāršot programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem, 
pienu un piena produktiem īstenošanu dalībvalstīs, ļaujot bērniem iepazīt Eiropas 
lauksaimniecības un lauksaimniecības pārtikas produktu daudzveidību un/vai apmierinot 
bērnu īpašās uztura vajadzības to teritorijā.
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15.10.2020 A8-0198/259

Grozījums Nr. 259
Anne Sander
EPP grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas“Renew” vārdā
Eric Andrieu
S&D 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
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – bc apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
23. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b c) regulas 23. pantā iekļauj šādu 
3.a punktu:
8.a Ja to pamato kompetentās valsts 
iestādes, kas atbildīgas par veselības un 
uztura jomu, dalībvalstis savā valsts 
stratēģijā var paredzēt, ka vienlaikus ar 
parastajām skolas maltītēm skolās izdala 
šā panta 3. un 5. punktā minētos 
produktus.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir vienkāršot skolu programmas augļu, dārzeņu, piena un piena 
produktu jomā īstenošanu dalībvalstīs, ļaujot tām izdalīt atbilstīgos lauksaimniecības un 
lauksaimniecības pārtikas produktus maltīšu laikā, ja to pamato valsts veselības un pārtikas 
iestādes.
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15.10.2020 A8-0198/260

Grozījums Nr. 260
Anne Sander
EPP grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas“Renew” 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
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – bd apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
23. pants – 11. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(b d) regulas 23. panta 11. punktu 
aizstāj ar šādu:

11. Produktus, kurus paredzēts izplatīt vai 
iekļaut papildu izglītojošos pasākumos, 
dalībvalstis izvēlas, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, kas ietver vienu 
vai vairākus no šādiem aspektiem: ar 
veselību un vidi saistītus apsvērumus, 
sezonalitāti, produktu dažādību un to 
vietējo vai reģionālo pieejamību, praktisko 
iespēju robežās priekšroku dodot 
Savienības izcelsmes produktiem. 
Dalībvalstis jo īpaši var sekmēt vietējo vai 
reģionālo iepirkumu, bioloģiskās 
lauksaimniecības produktus, īsas piegādes 
ķēdes vai ieguvumus vides jomā un – 
attiecīgā gadījumā – produktus, kas atzīti 
saskaņā ar kvalitātes shēmām, kas 
izveidotas ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012.

"11. Produktus, kurus paredzēts izplatīt vai 
iekļaut papildu izglītojošos pasākumos, 
dalībvalstis izvēlas, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, kas ietver vienu 
vai vairākus no šādiem aspektiem: ar 
veselību un vidi saistītus apsvērumus, 
sezonalitāti, produktu dažādību un to 
vietējo vai reģionālo pieejamību, praktisko 
iespēju robežās priekšroku dodot 
Savienības izcelsmes produktiem. 
Dalībvalstis jo īpaši var sekmēt vietējo vai 
reģionālo iepirkumu, bioloģiskās 
lauksaimniecības produktus, īsas piegādes 
ķēdes vai ieguvumus vides jomā, tostarp 
ilgtspējīgu iepakojumu, un — attiecīgā 
gadījumā — produktus, kas atzīti saskaņā 
ar kvalitātes shēmām, kas izveidotas ar 
Regulu (ES) Nr. 1151/2012.

Or. en

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

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir veicināt ilgtspējīga iepakojuma izmantošanu produktiem, kurus izplata 
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saskaņā ar šo programmu.
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15.10.2020 A8-0198/261

Grozījums Nr. 261
Anne Sander
EPP grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas“Renew” vārdā
Eric Andrieu
S&D 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
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
62. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(4 a) regulas 62. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

3. Šā panta 1. punktā minētās atļaujas ir 
derīgas trīs gadus, sākot no dienas, kad tās 
ir piešķirtas. Ražotājam, kas nav izmantojis 
piešķirto atļauju tās derīguma termiņā, 
piemēro administratīvus sodus, kā 
paredzēts Regulas (ES) Nr. 1306/2013 89. 
panta 4. punktā.

"3. Šā panta 1. punktā minētās atļaujas ir 
derīgas trīs gadus, sākot no dienas, kad tās 
ir piešķirtas. Ražotājam, kas nav izmantojis 
piešķirto atļauju tās derīguma termiņā, 
piemēro administratīvus sodus, kā 
paredzēts Regulas (ES) Nr. 1306/2013 89. 
panta 4. punktā. Tomēr dalībvalstis var 
nolemt, ka 66. panta 1. punktā minētās 
atļaujas ir derīgas sešus gadus, sākot no 
dienas, kad tās ir piešķirtas.”

Or. en

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

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir panākt labāku augsnes apsaimniekošanu vīnkopībā, pagarinot 
atkārtotas stādīšanas atļaujas no trim līdz astoņiem gadiem, kā tas bija iepriekšējā regulā par 
atkārtotās stādīšanas tiesībām. Atkārtotas stādīšanas atļaujas izmantošanas atlikšanai varētu 
būt pozitīva ietekme uz vidi, jo augsne varētu atpūsties un baktērijas un vīrusus varētu likvidēt 
ar dabisku procesu, nevis izmantojot ķimikālijas.



AM\1215874LV.docx PE658.378v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0198/262

Grozījums Nr. 262
Anne Sander
EPP 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
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
78. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5 a) regulas 78. pantu aizstāj ar šādu:
1. Attiecīgā gadījumā papildus 
piemērojamiem tirdzniecības standartiem 
VII pielikumā sniegtās definīcijas, 
apzīmējumus un tirdzniecības nosaukumus 
piemēro šādām nozarēm vai produktiem:

"1. Attiecīgā gadījumā papildus 
piemērojamiem tirdzniecības standartiem 
VII pielikumā sniegtās definīcijas, 
apzīmējumus un tirdzniecības nosaukumus 
piemēro šādām nozarēm vai produktiem:

a) liellopu un teļa gaļa, a) liellopu un teļa gaļa,

b) vīns; b) vīns;

c) piens un piena produkti, kas paredzēti 
lietošanai pārtikā;

c) piens un piena produkti, kas paredzēti 
lietošanai pārtikā;

d) mājputnu gaļa; d) mājputnu gaļa;

e) olas; (e) olas;

f) ziežamie tauki, kas paredzēti lietošanai 
pārtikā; kā arī

f) ziežamie tauki, kas paredzēti lietošanai 
pārtikā;

g) olīveļļa un galda olīvas. g) olīveļļa un galda olīvas;
2. VII pielikumā sniegtās definīcijas, 
apzīmējumus vai tirdzniecības nosaukumus 
Savienībā var lietot tikai tāda produkta 
tirdzniecībai, kas atbilst attiecīgajām 
prasībām, kuras izklāstītas minētajā 
pielikumā.

h) cūkgaļa;

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 227. 
pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 
grozījumiem, atkāpēm vai izņēmumiem 
VII pielikumā noteiktajās definīcijās un 
tirdzniecības nosaukumos. Minētie 
deleģētie akti stingri attiecas tikai uz 

i) aitas gaļa;
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pierādītām vajadzībām, kas izriet no jauna 
patērētāju pieprasījuma, tehniskā progresa 
vai nepieciešamības pēc produktu 
inovācijas.

4. Lai nodrošinātu to, ka tirgus 
dalībniekiem un dalībvalstīm ir skaidra un 
pareiza izpratne par definīcijām un 
tirdzniecības nosaukumiem, kas paredzēti 
VII pielikumā, Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos saskaņā ar 227. pantu 
attiecībā uz noteikumiem to precizēšanai 
un piemērošanai.

j) kazas gaļa;

5. Lai ņemtu vērā patērētāju priekšstatus un 
piena produktu tirgus attīstību, Komisija 
tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 227. pantu, lai precizētu piena 
produktus, attiecībā uz kuriem jānorāda, no 
kādām dzīvnieku sugām piens ir iegūts, ja 
tas nav govs piens, un lai paredzētu 
nepieciešamos noteikumus.

k) zirga gaļa; kā arī

l) truša gaļa.

2. VII pielikumā sniegtās definīcijas, 
apzīmējumus vai tirdzniecības nosaukumus 
Savienībā var lietot tikai tāda produkta 
tirdzniecībai un noieta veicināšanai, kas 
atbilst attiecīgajām prasībām, kuras 
izklāstītas minētajā pielikumā. VII 
pielikumā var paredzēt nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem šādi apzīmējumi vai 
tirdzniecības nosaukumi tirdzniecībā un 
noieta veicināšanā tiek aizsargāti pret 
nelikumīgu komerciālu izmantošanu, 
neatļautu izmantošanu, atdarināšanu vai 
atsaukšanos uz tiem.

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 227. 
pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 
grozījumiem, atkāpēm vai izņēmumiem 
VII pielikumā noteiktajās definīcijās un 
tirdzniecības nosaukumos, neskaitot tos, 
kas paredzēti I a daļā. Minētie deleģētie 
akti stingri attiecas tikai uz pierādītām 
vajadzībām, kas izriet no jauna patērētāju 
pieprasījuma, tehniskā progresa vai 
nepieciešamības pēc produktu inovācijas.

4. Lai nodrošinātu to, ka tirgus 
dalībniekiem un dalībvalstīm ir skaidra un 
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pareiza izpratne par definīcijām un 
tirdzniecības nosaukumiem, kas paredzēti 
VII pielikumā, Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos saskaņā ar 227. pantu 
attiecībā uz noteikumiem to precizēšanai 
un piemērošanai.

4.a Lai nodrošinātu tirgus pārredzamību, 
attaisnotu patērētāju cerības un ņemtu 
vērā gaļas tirgus attīstību, Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 227. pantu, ar kuriem 
papildina VII pielikuma Ia daļu, 
precizējot gaļas, gaļas izcirtņu un gaļas 
produktu tirdzniecības nosaukumus un 
aprakstus, kas paredzēti vienīgi dzīvnieku 
ēdamajām daļām un gaļu saturošiem 
produktiem saskaņā ar minētajā VII 
pielikuma daļā paredzētajiem 
noteikumiem.
5. Lai ņemtu vērā patērētāju priekšstatus un 
piena produktu tirgus attīstību, Komisija 
tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 227. pantu, lai precizētu piena 
produktus, attiecībā uz kuriem jānorāda, no 
kādām dzīvnieku sugām piens ir iegūts, ja 
tas nav govs piens, un lai paredzētu 
nepieciešamos noteikumus.”

Or. en

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

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paplašināt tirdzniecības standartu (definīcijas, apzīmējumu un 
tirdzniecības nosaukumu) darbības jomu un piešķirt Komisijai iespēju pieņemt deleģēto aktu, 
lai papildinātu VII pielikuma Ia daļu, precizējot gaļas, gaļas izcirtņu un gaļas produktu 
tirdzniecības nosaukumus un aprakstus, kas paredzēti vienīgi dzīvnieku ēdamajām daļām un 
gaļu saturošiem produktiem saskaņā ar minētajā VII pielikuma daļā paredzētajiem 
noteikumiem.
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15.10.2020 A8-0198/263

Grozījums Nr. 263
Anne Sander
EPP grupas vārdā
Jérémy Decerle
grupas“Renew” vārdā
Eric Andrieu
S&D 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
1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
103. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(14 a) regulas 103. pantu aizstāj ar šādu:
1. Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi 
var lietot ikviens tirgus dalībnieks, kas 
tirgo vīnu, kurš ražots saskaņā ar atbilstīgo 
produkta specifikāciju.

"1. Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi 
var lietot ikviens tirgus dalībnieks, kas 
tirgo vīnu, kurš ražots saskaņā ar atbilstīgo 
produkta specifikāciju.

2. Aizsargāts cilmes vietas nosaukums un 
aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, 
kā arī vīns, kuram izmanto šo aizsargāto 
nosaukumu saskaņā ar produkta 
specifikāciju, ir aizsargāti pret:

2. Aizsargāts cilmes vietas nosaukums un 
aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, 
kā arī vīns, kuram izmanto šo aizsargāto 
nosaukumu saskaņā ar produkta 
specifikāciju, ir aizsargāti pret:

a) jebkādu tiešu vai netiešu aizsargātā 
nosaukuma komerciālu izmantošanu:

a) jebkādu tiešu vai netiešu aizsargātā 
nosaukuma komerciālu izmantošanu:

i) attiecībā uz salīdzināmiem produktiem, 
kas neatbilst aizsargāta nosaukuma 
produkta specifikācijai; vai arī

(i) attiecībā uz salīdzināmiem produktiem, 
kas neatbilst aizsargāta nosaukuma 
produkta specifikācijai; vai arī

ii) ja šādi tiek ļaunprātīgi izmantota cilmes 
vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes reputācija;

ii) ja šādi tiek ļaunprātīgi izmantota, 
vājināta vai mazināta cilmes vietas 
nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes reputācija, tostarp, ja reģistrētais 
nosaukums tiek izmantots kā sastāvdaļa;

b) ļaunprātīgu izmantošanu, atdarināšanu 
vai aplinku norādījumu, pat tad, ja norādīta 
produkta vai pakalpojuma patiesā izcelsme 
vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots, 

b) ļaunprātīgu izmantošanu, atdarināšanu 
vai atsaukšanos uz to, pat tad, ja norādīta 
produkta vai pakalpojuma patiesā izcelsme 
vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots, 
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transkribēts vai transliterēts, vai tam 
pievienoti vārdi "veids", "tips", "metode", 
"ražots kā", "atdarinājums", "buķete", 
"līdzīgs" vai tamlīdzīgi vārdi;

transkribēts vai transliterēts, vai tam 
pievienoti vārdi “veids”, “tips”, “metode”, 
“ražots kā”, “atdarinājums”, “buķete”, 
“līdzīgs” vai tamlīdzīgi vārdi, tostarp, ja 
minētie reģistrētie nosaukumi tiek 
izmantoti kā sastāvdaļas;

c) jebkuru citu nepareizu vai maldinošu 
norādi par produkta izcelsmi, cilmes vietu, 
specifiku vai būtiskām kvalitātes īpašībām 
uz iekšējā vai ārējā iepakojuma, reklāmas 
materiāla vai attiecīgā vīna produkta 
dokumentiem, kā arī tāda iepakojuma 
izmantošanu, kas varētu radīt nepareizu 
priekšstatu par produkta izcelsmi;

c) jebkuru citu nepareizu vai maldinošu 
norādi par produkta izcelsmi, cilmes vietu, 
specifiku vai būtiskām kvalitātes īpašībām 
uz iekšējā vai ārējā iepakojuma, reklāmas 
materiāla vai attiecīgā vīna produkta 
dokumentiem, kā arī tāda iepakojuma 
izmantošanu, kas varētu radīt nepareizu 
priekšstatu par produkta izcelsmi;

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

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

3. Aizsargāti cilmes vietas nosaukumi un 
aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
nevar Savienībā kļūt par sugasvārdiem 
101. panta 1. punkta nozīmē.

da) jebkura tāda domēna vārda 
ļaunprātīgu norādi, kas ir līdzīgs vai kas 
pilnīgi vai daļēji var radīt tā noturēšanu 
par aizsargātu nosaukumu.
3. Aizsargāti cilmes vietas nosaukumi un 
aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
nevar Savienībā kļūt par sugasvārdiem 
101. panta 1. punkta nozīmē.

3.a Aizsardzību, kas minēta 2. punktā, 
piemēro arī precēm, kas tiek ievestas 
Savienības muitas teritorijā, bet netiek 
laistas brīvā apgrozībā Savienības muitas 
teritorijā, un precēm, kas tiek pārdotas 
Savienībā ar elektroniskās tirdzniecības 
līdzekļiem.
3.b Ja uz vīna, kam piešķirts aizsargāts 
cilmes vietas nosaukums, ģeogrāfisko 
apgabalu attiecas cits aizsargāts cilmes 
vietas nosaukums, kura ģeogrāfiskais 
apgabals ir lielāks, dalībvalstis var 
paredzēt nosacījumus, ar kādiem 
attiecīgajiem vīniem var piešķirt šo citu 
aizsargāto cilmes vietas nosaukumu. Šiem 
nosacījumiem jābūt iekļautiem attiecīgo 
vīnu produkta specifikācijās.”

Or. en

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

Šā grozījuma mērķis ir reglamentēt praksi, saskaņā ar kuru ACVN un AĢIN vīnus, kuru 
ģeogrāfiskais apgabals aptver lielāku cita ACVN vai AĢIN ģeogrāfisko apgabalu, var 
apzīmēt ar citu ACVN vai AĢIN vai jaukt ar minētajiem ACVN vai AĢIN vīniem. 
Dalībvalstīm būtu jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem šāda prakse ir atļauta. Šie 
nosacījumi būtu jāiekļauj attiecīgo vīnu produkta specifikācijās.
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15.10.2020 A8-0198/264

Grozījums Nr. 264
Anne Sander
EPP 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
1. pants – 1. daļa – 31.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – Ia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31 a) regulas VII pielikumā iekļauj šādu 
jaunu I a daļu:
I a daļa: Gaļa, gaļas produkti un gaļas 
izstrādājumi
I. Definīcijas
Šā pielikuma šīs daļas nozīmē "gaļa" ir 
dzīvnieku ēdamās daļas, kā minēts 
Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 
1.2–1.8 punktā, tostarp asinis.
"Gaļas izstrādājumi" ir svaiga gaļa, 
tostarp gabalos sadalīta gaļa, kurai 
pievienoti pārtikas produkti, garšvielas vai 
piedevas vai kurai veikta apstrāde, kas 
nav pietiekama, lai izmainītu gaļas iekšējo 
muskuļu šķiedru struktūru un līdz ar to 
iznīcinātu svaigas gaļas īpašības.
"Gaļas produkti" ir pārstrādes produkti, 
ko iegūst, apstrādājot gaļu vai turpmāk 
apstrādājot šādus pārstrādes produktus tā, 
ka pēc cirtuma vietas ir redzams, ka šim 
produktam vairs nav svaigas gaļas 
īpašību.
II. Tirdzniecības apraksti
Ar gaļu saistītos nosaukumus un 
tirdzniecības aprakstus un nosaukumus, 
ko izmanto, lai apzīmētu gaļu, gaļas 
izcirtņus un gaļas produktus saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1169/2011 17. pantu, 
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paredz vienīgi dzīvnieku ēdamajām daļām 
un gaļu saturošiem produktiem.
Tirdzniecības apraksti, ko izmanto, lai 
apzīmētu putnu gaļas produktus un 
gabalus, kas definēti, uzskaitot 1. pantā 
Regulā (ES) Nr. 543/2008 par kārtību, 
kādā piemērojama Padomes Regula (ES) 
Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļu, 
tiek izmantoti tikai attiecībā uz dzīvnieku 
ēdamajām daļām un produktiem, kas 
satur putnu gaļu.
Šie tirdzniecības nosaukumi netiek 
izmantoti vai norādīti marķējumā, lai 
aprakstītu, tirgotu vai reklamētu pārtikas 
produktus, kas satur vairāk nekā 3 % 
augu proteīna.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu tirgus pārredzamību, attaisnotu patērētāju cerības un ņemtu vērā gaļas 
tirgus attīstību, šā grozījuma mērķis ir ieviest definīcijas saistībā ar jēdzieniem “gaļa”, 
“gaļas izstrādājums” un “gaļas produkti” un aizsargāt tirdzniecības aprakstus attiecībā uz 
gaļu, gaļas gabaliem un gaļas produktiem, lai tie netiktu atšķirīgi izmantoti attiecībā uz 
produktiem, kas nesatur gaļu vai kuru izcelsme nav attiecīgā dzīvnieka ēdama daļa. Būtu 
jāpiešķir elastība attiecībā uz pārtikai, kas satur gaļu vai attiecīgo dzīvnieku ēdamas daļas un 
ne vairāk kā 3 % augu proteīna.


