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

Komisijas ierosinātais 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:
a) liellopu gaļa;
aa) aitas gaļa;
b) vīns;
c) piens un piena produkti, kas paredzēti 
lietošanai pārtikā;
d) mājputnu gaļa;
e) olas;
f) ziežamie tauki, kas paredzēti lietošanai 
pārtikā; 
g) olīveļļa un galda olīvas;
h) cūkgaļa;
i) kazas gaļa;
j) zirga gaļa;
k) truša gaļa.
2. VII pielikumā sniegtās definīcijas, 
apzīmējumus vai tirdzniecības 
nosaukumus Savienībā var lietot tikai 
tāda produkta tirdzniecībai un noieta 
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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 piesavināšanos, 
nelikumīgu komerciālu izmantošanu, 
imitēšanu vai asociāciju izraisīšanu.
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.
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 aktus saskaņā ar 
227. pantu attiecībā uz noteikumiem to 
sagatavošanai un piemērošanai.
5. Lai ņemtu vērā patērētāju gaidas 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.
6. Regulas (ES) Nr. 1169/2011 17. pantā 
minētos nosaukumus, ko pašlaik izmanto 
gaļai, gaļas izcirtņiem, gaļas gabaliem, 
gaļas izstrādājumiem un gaļas 
produktiem, nevar izmantot produktiem, 
kas nav gaļa vai gaļu saturoši produkti.
Lai ņemtu vērā patērētāju gaidas un gaļas 
tirgus attīstību, ja pārtikas produkta 
konkrētās īpašības skaidri izriet no tā 
tradicionālās izmantošanas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1151/2012 3. pantu 
un/vai ja nosaukums nepārprotami ļauj 
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vidējam patērētajam aprakstīt pārtikas 
produkta raksturīgu īpašību, Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 227. pantu, lai papildinātu 
VII pielikumu ar īpašiem noteikumiem 
par atkāpēm no pirmās daļas attiecībā uz 
pirmajā daļā minēto gaļas, gaļas izcirtņu, 
gaļas gabalu, gaļas izstrādājumu un gaļas 
produktu definīciju, nosaukumu vai 
tirdzniecības nosaukumu sarakstu.
Komisija, pieņemot šos deleģētos aktus, 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1169/2011 
17. pantu nošķir juridisko nosaukumu un 
pieņemto vai aprakstošo nosaukumu 
atkarībā no tā, vai pārtikas produkta 
nosaukumā ir atsauce uz šā produkta 
izmantošanu.
Attiecībā uz atkāpēm saistībā ar augu 
proteīna produktiem tirdzniecības 
nosaukumam jāietver skaidra norāde “bez 
gaļas”. 

Or. fr


