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

Komisijos siūlomas 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:
a) galvijienai;
aa) avienai;
b) vynui;
c) žmonėms vartoti skirtam pienui ir pieno 
produktams;
d) paukštienai;
e) kiaušiniams;
f) žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems 
riebalams; ir
g) alyvuogių aliejui ir valgomosioms 
alyvuogėms;
h) kiaulienai;
i) ožkienai;
j) arklienai;
k) triušienai.
2. VII priede nurodytos apibrėžtys, 
pavadinimai arba prekiniai pavadinimai 
Sąjungoje gali būti naudojami tik 



AM\1215930LT.docx PE658.378v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

prekiaujant produktais, kurie atitinka 
tame priede nustatytus atitinkamus 
reikalavimus, arba juos reklamuojant. 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 
VI 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.
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.
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.
6. Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 17 
straipsnyje nurodyti pavadinimai, šiuo 
metu vartojami mėsai, mėsos gabalams, 
mėsos gabalams, mėsos pusgaminiams ir 
mėsos produktams apibūdinti, negali būti 
vartojami jokiems kitiems produktams, 
išskyrus mėsą arba produktus, kurių 
sudėtyje yra mėsos, apibūdinti.
Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir 
mėsos rinkos raidą, kai tikslus maisto 
produkto pobūdis aiškiai matyti iš jo 
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tradicinio vartojimo pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1151/2012 3 straipsnį ir (arba) 
kai vidutiniam vartotojui akivaizdu, kad 
pavadinimai apibūdina būdingą maisto 
produkto kokybę, Komisijai pagal 227 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais VII priedas 
papildomas konkrečiomis taisyklėmis, 
leidžiančiomis nukrypti nuo pirmosios 
pastraipos nuostatų dėl mėsos produktų, 
mėsos pusgaminių ir mėsos gabalų 
apibrėžčių, pavadinimų ar prekinių 
pavadinimų sąrašo.
Priimdama tuos deleguotuosius aktus, 
Komisija pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1169/2011 17 straipsnį atskiria 
teisinius pavadinimus ir įprastus ar 
aprašomuosius pavadinimus pagal tai, ar 
jie yra maisto produktų pavadinimai, 
nurodantys tų maisto produktų vartojimą.
Nukrypti leidžiančių nuostatų, susijusių 
su augalinių baltymų produktais, atveju 
prekiniame pavadinime turi būti aiškiai 
nurodyta „be mėsos“.
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