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Pakeitimas 262/rev
Anne Sander
EPP frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
78 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

5a) 78 straipsnis pakeičiamas taip:
78 straipsnis „78 straipsnis

Tam tikriems sektoriams ir produktams 
taikomos apibrėžtys, pavadinimai ir 
prekiniai pavadinimai

Tam tikriems sektoriams ir produktams 
taikomos apibrėžtys, pavadinimai ir 
prekiniai pavadinimai

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;
h) kiaulienai;
i) avienai;
j) ožkienai;
k) arklienai; ir
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l) triušienai.
2. VII priede nurodytos apibrėžtys, 
pavadinimai arba prekiniai pavadinimai 
Sąjungoje gali būti naudojami tik 
prekiaujant produktais, kurie atitinka tame 
priede nustatytus atitinkamus reikalavimus.

2. VII priede nurodytos apibrėžtys, 
pavadinimai arba prekiniai pavadinimai 
Sąjungoje gali būti naudojami tik 
prekiaujant produktais arba skatinant 
tokių produktų pardavimą, kurie atitinka 
tame priede nustatytus atitinkamus 
reikalavimus. 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 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 poreikio 
diegti produkto inovacijas.

3. Komisijai pagal 227 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais keičiamos 
VII priede pateiktos apibrėžtys ir prekiniai 
pavadinimai, išskyrus pateiktus jo Ia 
dalyje, 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 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.

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 pagal 227 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais papildoma VII priedo Ia dalis 
nurodant mėsos, kapotos mėsos ir mėsos 
produktų, tik iš valgomųjų gyvūnų dalių, 
ir produktų, kurių sudėtyje yra mėsos, 
prekinius pavadinimus ir aprašymus 
pagal toje VII priedo dalyje numatytas 
taisykles.

5. Siekiant atsižvelgti į vartotojų 5. Siekiant atsižvelgti į vartotojų 
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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.

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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti prekybos standartų (apibrėžties, pavadinimų ir prekinių 
pavadinimų) taikymo sritį ir suteikti Komisijai galimybę priimti deleguotąjį aktą, kuriuo 
papildoma VII priedo Ia dalis nurodant mėsos, kapotos mėsos ir mėsos produktų, tik iš 
valgomųjų gyvūnų dalių, ir produktų, kurių sudėtyje yra mėsos, prekinius pavadinimus ir 
aprašymus pagal toje VII priedo dalyje numatytas taisykles.
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Pakeitimas 263/rev
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 dalies 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
103 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

14a) 103 straipsnis pakeičiamas taip:
103 straipsnis „103 straipsnis

Apsauga Apsauga

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 
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pavadinimas naudojamas kaip 
sudedamoji dalis;

b) bet kokio netinkamo naudojimo, 
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.;

b) bet kokio netinkamo naudojimo, 
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;
da) 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.

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 vyno, kuriam suteikta 
saugoma kilmės vietos nuoroda, 
geografinė vietovė apima kitą saugomą 
kilmės vietos nuorodą, kurios geografinė 
vietovė yra didesnė, valstybės narės gali 
nustatyti sąlygas, kuriomis atitinkamiems 
vynams gali būti suteikta ši kita saugoma 



AM\1215976LT.docx PE658.378v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

kilmės vietos nuoroda. Šios sąlygos turi 
būti įtrauktos į atitinkamų vynų 
specifikacijas.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama reglamentuoti praktiką, kai SKVN ir SGN žymimiems vynams, kurių 
geografinė vietovė apima didesnę kitos SKVN ar SGN geografinę vietovę, gali būti taikoma 
kita SKVN ar SGN arba žymėjimas gali būti derinamas su tų vynų SKVN ar SGN. Valstybės 
narės turėtų nustatyti sąlygas, kuriomis tokia praktika yra leidžiama. Šios sąlygos turėtų būti 
įtrauktos į atitinkamų vynų specifikacijas.


