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Predlog spremembe 262/rev
Anne Sander
v imenu skupine PPE

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 5 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 78

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5a) člen 78 se nadomesti z naslednjim:
Člen 78 „Člen 78

Opredelitve, poimenovanja in prodajne 
oznake za nekatere sektorje in proizvode

Opredelitve, poimenovanja in prodajne 
oznake za nekatere sektorje in proizvode

1. Za naslednje sektorje ali proizvode 
se poleg morebitnih veljavnih tržnih 
standardov uporabljajo opredelitve, 
poimenovanja in prodajne oznake iz 
Priloge VII:

1. Za naslednje sektorje ali proizvode 
se poleg morebitnih veljavnih tržnih 
standardov uporabljajo opredelitve, 
poimenovanja in prodajne oznake iz 
Priloge VII:

(a) goveje in telečje meso; (a) goveje in telečje meso;

(b) vino; (b) vino;

(c) mleko in mlečne proizvode, 
namenjene za prehrano ljudi;

(c) mleko in mlečne proizvode, 
namenjene za prehrano ljudi;

(d) perutnino; (d) perutnino;

(e) jajca; (e) jajca;

(f) mazave maščobe, namenjene za 
prehrano ljudi ter

(f) mazave maščobe, namenjene za 
prehrano ljudi;

(g) oljčno olje in namizne oljke. (g) oljčno olje in namizne oljke;
(h) prašičje meso;
(i) ovčje meso;
(j) kozje meso;
(k) konjsko meso ter
(l) kunčje meso.
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2. Opredelitve, poimenovanja ali 
prodajne oznake iz Priloge VII se lahko v 
Uniji uporabijo le za trženje proizvoda, ki 
izpolnjuje ustrezne zahteve iz navedene 
priloge.

2. Opredelitve, poimenovanja ali 
prodajne oznake iz Priloge VII se lahko v 
Uniji uporabijo le za trženje in promocijo 
proizvoda, ki izpolnjuje ustrezne zahteve iz 
navedene priloge. V Prilogi VII so lahko 
določeni pogoji za zaščito poimenovanja 
ali prodajne oznake pri trženju ali 
promociji pred komercialno uporabo, 
zlorabo, posnemanjem in nedovoljenim 
navajanjem.

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 227 o spremembah opredelitev in 
prodajnih oznak iz Priloge VII, odstopanju 
od njih ali izjemah v zvezi z njimi Ti 
delegirani akti so strogo omejeni na 
dejanske potrebe, ki nastanejo zaradi 
razvoja potrošniškega povpraševanja, 
tehničnega napredka ali potreb po 
inovacijah pri proizvodih.

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 227 o spremembah opredelitev in 
prodajnih oznak iz Priloge VII, odstopanju 
od njih ali izjemah v zvezi z njimi, razen 
tistih iz njenega dela Ia. Ti delegirani akti 
so strogo omejeni na dejanske potrebe, ki 
nastanejo zaradi razvoja potrošniškega 
povpraševanja, tehničnega napredka ali 
potreb po inovacijah pri proizvodih.

4. Da bi zagotovili, da bodo izvajalci 
in države članice jasno in pravilno 
razumeli opredelitve in prodajne oznake, 
določene v Prilogi VII, se na Komisijo 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 227 v 
zvezi s pravili za določitev in uporabo teh 
opredelitev in oznak.

4. Da bi zagotovili, da bodo izvajalci 
in države članice jasno in pravilno 
razumeli opredelitve in prodajne oznake, 
določene v Prilogi VII, se na Komisijo 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 227 v 
zvezi s pravili za določitev in uporabo teh 
opredelitev in oznak.

4a. Da bi zagotovili preglednost trga, 
izpolnili pričakovanja potrošnikov in 
upoštevali evolucijo trga mesa, se na 
Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 27 za nadomestitev dela Ia Priloge 
VII z določitvijo prodajnih imen in opisov 
mesa, mesnih kosov in mesnih izdelkov, 
rezerviranih izključno za užitne dele živali 
in proizvodov, ki vsebujejo meso v skladu 
s pravili iz navedenega dela Priloge VII.

5. Da se upoštevajo pričakovanja 
potrošnikov in razvoj na trgu mlečnih 
proizvodov, se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 227, s katerimi se 
določijo mlečni proizvodi, za katere se 
navedejo živalske vrste izvora mleka, razen 
goveda, ter potrebna zadevna pravila.

5. Da se upoštevajo pričakovanja 
potrošnikov in razvoj na trgu mlečnih 
proizvodov, se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 227, s katerimi se 
določijo mlečni proizvodi, za katere se 
navedejo živalske vrste izvora mleka, razen 
goveda, ter potrebna zadevna pravila.“
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Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je razširiti področje uporabe tržnih standardov (opredelitev, 
poimenovanja in prodajne oznake) in na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje 
delegiranih aktov za nadomestitev dela Ia Priloge VII z določitvijo prodajnih imen in opisov 
mesa, mesnih kosov in mesnih izdelkov, rezerviranih izključno za užitne dele živali in 
proizvodov, ki vsebujejo meso v skladu s pravili iz navedenega dela Priloge VII.
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Predlog spremembe 263/rev
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D

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 14 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 103

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(14a) člen 103 se nadomesti z 
naslednjim:

Člen 103 „Člen 103

Zaščita Zaščita

1. Zaščiteno označbo porekla in 
zaščiteno geografsko označbo lahko 
uporablja vsak izvajalec, ki trži vino, ki je 
bilo pridelano v skladu z ustrezno 
specifikacijo proizvoda.

1. Zaščiteno označbo porekla in 
zaščiteno geografsko označbo lahko 
uporablja vsak izvajalec, ki trži vino, ki je 
bilo pridelano v skladu z ustrezno 
specifikacijo proizvoda.

2. Zaščitena označba porekla in 
zaščitena geografska označba ter vino, za 
katero se uporablja navedeno zaščiteno ime 
v skladu s specifikacijo proizvoda, so 
zaščiteni pred:

2. Zaščitena označba porekla in 
zaščitena geografska označba ter vino, za 
katero se uporablja navedeno zaščiteno ime 
v skladu s specifikacijo proizvoda, so 
zaščiteni pred:

(a) vsako neposredno ali posredno 
komercialno rabo navedenega zaščitenega 
imena:

(a) vsako neposredno ali posredno 
komercialno rabo navedenega zaščitenega 
imena:

(i) za primerljive proizvode, ki niso v 
skladu s specifikacijo proizvoda za 
zaščiteno ime; ali

(i) za primerljive proizvode, ki niso v 
skladu s specifikacijo proizvoda za 
zaščiteno ime; ali

(ii) kolikor bi takšna raba izkoriščala 
sloves označbe porekla ali geografske 
označbe;

(ii) kolikor bi takšna raba izkoriščala, 
oslabila ali zmanjšala sloves označbe 
porekla ali geografske označbe, tudi kadar 



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

SL Združena v raznolikosti SL

je registrirano ime uporabljeno kot 
sestavina;

(b) vsako zlorabo, posnemanjem ali 
prikazovanjem, tudi če je resnično poreklo 
proizvoda ali storitve navedeno ali če je 
zaščiteno ime prevedeno, drugače zapisano 
ali prečrkovano ali če mu je dodan izraz, 
kot so "stil", "tip", "metoda", "kot se 
proizvaja v", "imitacija", "okus", "kot" 
ali podobno;

(b) vsako zlorabo, posnemanjem ali 
prikazovanjem, tudi če je resnično poreklo 
proizvoda ali storitve navedeno ali če je 
zaščiteno ime prevedeno, drugače zapisano 
ali prečrkovano ali če mu je dodan izraz, 
kot so „stil“, „tip“, „metoda“, „kot se 
proizvaja v“, „imitacija“, „okus“, „kot“ 
ali podobno, tudi kadar je registrirano ime 
uporabljeno kot sestavina;

(c) vsako drugo napačno ali zavajajočo 
navedbo izvora, porekla, vrste ali bistvenih 
lastnosti proizvoda na notranji ali zunanji 
embalaži, v reklamnem gradivu ali 
dokumentih, ki se nanašajo na zadevni 
vinski proizvod, in pred uporabo embalaže, 
ki lahko ustvari napačen vtis o poreklu 
proizvoda;

(c) vsako drugo napačno ali zavajajočo 
navedbo izvora, porekla, vrste ali bistvenih 
lastnosti proizvoda na notranji ali zunanji 
embalaži, v reklamnem gradivu ali 
dokumentih, ki se nanašajo na zadevni 
vinski proizvod, in pred uporabo embalaže, 
ki lahko ustvari napačen vtis o poreklu 
proizvoda;

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

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

(da) vsakršnimi zlonamernimi 
navedbami podobnega imena domene ali 
zaradi katerih bi lahko prišlo do delne ali 
popolne zamenjave z zaščiteno označbo.

3. Zaščitene označbe porekla in 
zaščitene geografske označbe v Uniji ne 
postanejo generične v smislu člena 101(1).

3. Zaščitene označbe porekla in 
zaščitene geografske označbe v Uniji ne 
postanejo generične v smislu člena 101(1).

3a. Zaščita iz odstavka 2 se uporablja 
tudi za blago, ki vstopa na carinsko 
območje Unije, brez da bi bilo sproščeno v 
prosti promet na carinskem območju 
Unije, in za blago, prodano prek 
elektronskega trgovanja v Uniji.
3b. Kadar geografsko območje vina z 
zaščitene označbo porekla pokriva druga 
zaščitena označba porekla, katerega 
geografsko območje je večje, lahko države 
členice določijo pogoje, pod katerimi so 
lahko zadevna vina upravičena do te 
druge zaščitene označbe. Te pogoje je 
treba vključiti v specifikacije proizvoda za 
zadevna vina.“
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Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je urediti prakso, kjer lahko vina z ZOP in ZGO, katerih 
geografsko območje pokriva večje geografsko območje druge ZOP ali ZGO, uživajo koristi 
druge ZOP ali ZGO ali se mešajo z vini s to ZOP ali ZGO. Države članice bi morale določiti 
pogoje, pod katerimi je ta praksa dovoljena. Te pogoje bi morale vključiti v specifikacije 
proizvoda za zadevna vina.


