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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
78. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5a) regulas 78. pantu aizstāj ar šādu:
78. pants “78. pants

Definīcijas, apzīmējumi un tirdzniecības 
nosaukumi attiecībā uz konkrētām nozarēm 
un produktiem

Definīcijas, apzīmējumi un tirdzniecības 
nosaukumi attiecībā uz konkrētām nozarēm 
un produktiem

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; un

(f) ziežamie tauki, kas paredzēti 
lietošanai pārtikā;

(g) olīveļļa un galda olīvas. (g) olīveļļa un galda olīvas;
(h) cūkgaļa;
(i) aitas gaļa;
(j) kazas gaļa;
(k) zirga gaļa; un
(l) truša gaļa.

2. VII pielikumā sniegtās definīcijas, 2. VII pielikumā sniegtās definīcijas, 
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apzīmējumus vai tirdzniecības nosaukumus 
Savienībā var lietot tikai tāda produkta 
tirdzniecībai, kas atbilst attiecīgajām 
prasībām, kuras izklāstītas minētajā 
pielikumā.

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. 
Minētie deleģētie akti stingri attiecas tikai 
uz pierādītām vajadzībām, kas izriet no 
jauna patērētāju pieprasījuma, tehniskā 
progresa vai nepieciešamības pēc produktu 
inovācijas.

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 tā 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 
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. 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.

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 

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

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

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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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
103. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(14a) regulas 103. pantu aizstāj ar šādu:
103. pants “103. pants

Aizsardzība Aizsardzība

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

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

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

atdarināšanu vai atsaukšanos uz to, pat tad, 
ja norādīta produkta vai pakalpojuma 
patiesā izcelsme vai ja aizsargātais 
nosaukums ir tulkots, 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 
sastāvdaļa;

(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;
(da) jebkādas negodprātīgas norādes uz 
domēna nosaukumu, 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. 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 
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specifikācijās.”

Or. en

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.


