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Predlog spremembe 275
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 5 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a) člen 78 se nadomesti z naslednjim 
:
1. poleg tržnih standardov, ki se ustrezno 
uporabljajo, se za naslednje sektorje ali 
proizvode uporabljajo opredelitve, 
poimenovanja in prodajne oznake iz 
Priloge VII:
a) goveje meso;
aa) ovčje meso;
b) vino;
c) mleko in mlečni proizvodi, namenjeni 
za prehrano ljudi;
d) perutnina;
e) jajca;
f) mazave maščobe, namenjene za 
prehrano ljudi; in
g) oljčno olje in namizne olive;
h) svinjsko meso;
i) kozje meso;
j) konjsko meso;
k) kunčje meso.
2. Opredelitve, poimenovanja ali prodajne 
oznake iz Priloge VII se lahko v Uniji 
uporabljajo samo za trženje in promocijo 
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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 zlorabo, 
komercialno uporabo, 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 VI, odstopanju 
od njih ali izjemah v zvezi z njimi. Ti 
delegirani akti so strogo omejeni na 
dokazane potrebe, ki izhajajo iz sprememb 
povpraševanja potrošnikov, tehničnega 
napredka ali potrebe po inovacijah.
4. Za zagotovitev, da izvajalci dejavnosti 
in države članice jasno in pravilno 
razumejo opredelitve in prodajne oznake 
iz Priloge 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 poimenovanj.
5. Da se upoštevajo pričakovanja 
potrošnikov in razvoj na trgu mlečnih 
izdelkov, se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 227, s katerimi se 
določijo mlečni izdelki, za katere se 
navedejo živalske vrste izvora mleka, če ne 
gre za govedo, ter potrebna zadevna 
pravila.
6. Imena iz člena 17 Uredbe (EU) št. 
1169/2011, ki se trenutno uporabljajo za 
meso, kose mesa, mesne pripravke in 
mesne izdelke, se ne smejo uporabljati za 
noben drug proizvod razen za meso ali 
proizvode, ki vsebujejo meso.
Da bi se upoštevala pričakovanja 
potrošnikov in razvoj trga mesa, kadar je 
natančna narava živila jasno razvidna iz 
njegove tradicionalne uporabe v skladu s 
členom 3 Uredbe (EU) št. 1151/2012 in/ali 
kadar so imena za povprečnega 
potrošnika očitna za opis značilnosti 
živila, se na Komisijo prenese pooblastilo 
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za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 227 za dopolnitev Priloge VII s 
posebnimi pravili glede odstopanj od 
prvega pododstavka za seznam 
opredelitev, poimenovanj ali prodajnih 
oznak mesa, kosov mesa, mesnih 
pripravkov in mesnih izdelkov iz prvega 
pododstavka.
Komisija pri sprejemanju teh delegiranih 
aktov v skladu s členom 17 Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 razlikuje med pravnimi 
imeni in običajnimi ali opisnimi imeni 
glede na to, ali gre za imena živil, ki se 
nanašajo na uporabo navedenih živil.
Za odstopanja v zvezi z rastlinskimi 
beljakovinskimi proizvodi mora prodajna 
oznaka jasno navajati „brez mesa“. 

Or. fr


