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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Recital 1

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” ir 
izklāstīts, ar kādām problēmām saskarsies 
turpmākā kopējā lauksaimniecības politika 
(KLP) laikposmā pēc 2020. gada, kādi būs 
tās mērķi un orientācija. Šie mērķi cita 
starpā ir padarīt KLP vairāk orientētu uz 
rezultātiem, veicināt lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un lauku apvidu 
modernizāciju un ilgtspēju, kas aptver 
ekonomisko, sociālo, vidisko un klimatisko 
ilgtspēju, un palīdzēt samazināt saņēmēju 
slogu, kas ir saistīts ar Savienības tiesību 
aktiem.

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” ir 
izklāstīts, ar kādām problēmām saskarsies 
turpmākā kopējā lauksaimniecības politika 
(KLP) laikposmā pēc 2020. gada, kādi būs 
tās mērķi un orientācija. Šie mērķi cita 
starpā ir padarīt KLP vairāk orientētu uz 
rezultātiem, veicināt lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un lauku apvidu 
modernizāciju un ilgtspēju, kas aptver 
ekonomisko, sociālo, vidisko un klimatisko 
ilgtspēju, saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam un Parīzes 
klimata nolīgumu un palīdzēt samazināt 
saņēmēju slogu, kas ir saistīts ar Savienības 
tiesību aktiem.

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 208. pantu ES visās attiecīgajās politikas jomās ir jāņem vērā attīstības 
sadarbības mērķi.  ES attīstības sadarbības galvenie mērķi ir sekmēt vismazāk attīstīto valstu 
lauksaimniecības attīstību un uzlabot vispārējo nodrošinājumu ar pārtiku. KLP jo īpaši 
ietekmē lauksaimniecības produktu tirdzniecību. Atbilstoši principam par politikas 
saskaņotību attīstībai iespējamā ietekme uz vietējiem lauksaimniecības tirgiem un vietējiem 
ražotājiem jaunattīstības valstīs ir jāņem vērā, jāuzrauga un, kad vien iespējams, jānovērš.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tirdzniecības nolīgumu slēgšana 
gan palielina starptautisko konkurenci 
lauksaimniekiem, gan paver tiem jaunas 
perspektīvas. Lai saglabātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un nodrošinātu 
starptautiskās tirdzniecības savstarpību, 
Eiropas Savienībai ir jāpanāk, ka tiek 
ievēroti tādi ražošanas standarti, kas 
atbilst vietējiem ražotājiem 
piemērojamajiem standartiem, it īpaši 
vides un veselības jomā, ievērojot 
savstarpīgumu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 208. pantu 
KLP īstenošana notiek saskaņā ar 
attīstības sadarbības mērķiem, tostarp 
Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. 
gadam. Tas paredz, ka saskaņā ar šo 
regulu veiktie pasākumi nekaitē ne 
jaunattīstības valstu un jo īpaši vismazāk 
attīstīto valstu pārtikas ražošanas spējai 
un ilgtermiņa pārtikas nodrošinājumam, 
ne Parīzes nolīgumā paredzētajiem 
Savienības klimata pārmaiņu 
mazināšanas pienākumiem.

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 208. pantu visās ES politikās jomās, kas, ļoti iespējams, varētu iespaidot 
jaunattīstības valstis, ir jāņem vērā attīstības mērķi. ES attīstības sadarbības galvenie mērķi 
ir sekmēt jaunattīstības valstu lauksaimniecības attīstību un uzlabot vispārējo nodrošinātību 
ar pārtiku. KLP jo īpaši ietekmē lauksaimniecības produktu tirdzniecību.  Atbilstoši 
principam par politikas saskaņotību attīstībai ietekme uz vietējiem lauksaimniecības tirgiem 
un vietējiem ražotājiem jaunattīstības valstīs ir jāuzrauga un, kad vien iespējams, jānovērš.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai ražotāji varētu izmantot 
vīnogulāju šķirnes, kas ir labāk 
pielāgojušās mainīgiem klimata apstākļiem 
un ir izturīgākas pret slimībām, būtu 
jānosaka, ka cilmes vietas nosaukumus 
drīkst izmantot ne tikai produktiem, kas 
iegūti no Vitis vinifera sugas šķirņu 
vīnogulājiem, bet arī no tādu šķirņu 
vīnogulājiem, kas iegūtas no Vitis vinifera 
sugas krustojumiem ar citām Vitis ģints 
sugām.

(10) Lai ražotāji varētu izmantot 
vīnogulāju šķirnes, kas ir labāk 
pielāgojušās mainīgiem klimata apstākļiem 
un ir izturīgākas pret slimībām, būtu 
jānosaka, ka cilmes vietas nosaukumus 
drīkst izmantot ne tikai produktiem, kas 
iegūti no Vitis vinifera sugas šķirņu 
vīnogulājiem, bet arī no citām Vitis ģints 
šķirnēm, kā arī no šķirnēm, kas iegūtas 
no krustojumiem starp dažādām Vitis 
ģints sugām.

Pamatojums

Nav pamatota iemesla, lai no cilmes vietas nosaukumiem izslēgtu šķirnes, kas nav Vitis 
vinifera šķirnes. Labi pazīstamas šķirnes, piemēram, 'Uhudler' vai 'fragolino', tradicionāli 
tiek audzētas konkrētos Eiropas reģionos, kur tās ir labi iesakņojušās vietējās kultūrās un 
kurām ir liela sociāli ekonomiskā nozīme. Šīs šķirnes būtu jāaizsargā pret jebkāda veida 
ļaunprātīgu izmantošanu, sniedzot precīzas ražošanas specifikācijas, turklāt tas dotu papildus 
labumu, nodrošinot augstas kvalitātes standartus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Cilmes vietas nosaukuma 
definīcija būtu jāsaskaņo ar definīciju, 
kas sniegta Līgumā par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem12 
(“TRIPS līgums”), kurš apstiprināts ar 
Padomes Lēmumu 94/800/EK13, jo īpaši 
ar līguma 22. panta 1. punktu, proti, būtu 
jānosaka, ka nosaukumā ir jāatspoguļo, 
ka produkta izcelsme ir konkrēts reģions 
vai konkrēta vieta.

svītrots

__________________
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12 Daudzpusējo tirdzniecības sarunu 
Urugvajas kārta (1986–1994), 
1. pielikums, 1.C pielikums, Līgums par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (PTO) (OV L 336, 
23.12.1994., 214. lpp.).
13 Padomes 1994. gada 22. decembra 
Lēmums 94/800/EK par daudzpusējo 
sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada 
līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu 
slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā 
jautājumos, kas ir tās kompetencē (OV 
L 336, 23.12.1994., 1. lpp.).

Pamatojums

Tā kā ir saglabāta cilmes vietas nosaukuma definīcija, kas paredzēta ar starptautisko 
Lisabonas Vienošanos, šis apsvērums kļūst nepiemērots, jo ietver atsauci uz citu cilmes vietas 
nosaukuma definīciju, kas minēta līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem 
(TRIPS).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai nodrošinātu pietiekamu 
informāciju patērētājiem, būtu piemēroti 
noteikt paziņojumu par uzturvērtību un 
sastāvdaļu sarakstu Regulā 1169/2011 par 
obligātām ziņām vīna marķēšanai un 
noformēšanai. 

Pamatojums

Skaidrības un konsekvences labad paziņojumu par uzturvērtību un vīna sastāvdaļām pārtikā 
labāk būtu reglamentēt ar Regulu par  pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem 
(ES 1169/2011).    

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Tiklīdz Komisija ir noteikusi 
kopīgus alkoholisko dzērienu sastāvdaļu 
un uzturvērtību marķēšanas noteikumus, 
kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1169/2011 
16. pantā un Komisijas ziņojumā COM 
(2017) 58 final, visiem vīnkopības 
produktiem uz etiķetes būtu jāsatur 
informācija par sastāvdaļām un 
uzturvērtībām.   

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Attiecībā uz eksporta kredītiem, 
eksporta kredīta garantijām un 
apdrošināšanas programmām, 
lauksaimnieciskajiem eksportējošajiem 
valsts tirdzniecības uzņēmumiem un 
starptautisko pārtikas palīdzību 
dalībvalstis, ievērojot Savienības tiesību 
aktus, var pieņemt valsts pasākumus. Tā kā 
Savienība un tās dalībvalstis ir PTO 
dalībnieces, šādiem valstu pasākumiem 
būtu jāatbilst arī noteikumiem, kas 
izklāstīti minētajā PTO ministru 
2015. gada 19. decembra lēmumā, jo šajā 
jautājumā piemēro kā Savienības, tā 
starptautiskos tiesību aktus.

(27) Attiecībā uz eksporta kredītiem, 
eksporta kredīta garantijām un 
apdrošināšanas programmām, 
lauksaimnieciskajiem eksportējošajiem 
valsts tirdzniecības uzņēmumiem un 
starptautisko pārtikas palīdzību 
dalībvalstis, ievērojot Savienības tiesību 
aktus, kā arī politikas saskaņotību 
attīstībai saskaņā ar LESD 208. pantu un 
Ilgtspējīgas attīstības programma 
2030. gadam, var pieņemt valsts 
pasākumus. Tā kā Savienība un tās 
dalībvalstis ir PTO dalībnieces, šādiem 
valstu pasākumiem būtu jāatbilst arī 
noteikumiem, kas izklāstīti minētajā PTO 
ministru 2015. gada 19. decembra lēmumā, 
jo šajā jautājumā piemēro kā Savienības, tā 
starptautiskos tiesību aktus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Komisija 2017. gada marta 
ziņojumā par alkoholisko dzērienu 
obligāto marķēšanu attiecībā uz 
sastāvdaļu sarakstu un paziņojumu par 
uzturvērtību apgalvoja, ka tā nav 
konstatējusi objektīvus iemeslus, kas 
attaisnotu to, ka uz alkoholiskajiem 
dzērieniem netiek norādīta informācija 
par sastāvdaļām un uzturvērtību, un 
aicināja nozari gada laikā izstrādāt 
pašregulējuma priekšlikumu ar mērķi 
visiem alkoholiskajiem dzērieniem 
turpmāk norādīt sastāvdaļas un 
uzturvērtību. Lai nodrošinātu augstu 
patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, 
pašregulatīvajai pieejai būtu vismaz 
jānodrošina, ka uz marķējuma tiek 
iekļauta informācija par sastāvdaļām un 
uzturvērtību un ka šāda informācija 
atbilst nosacījumiem par brīvprātīgi 
sniegtu pārtikas produktu informāciju, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. 1169/2011. 
Komisijai būtu jāizvērtē nozares 
priekšlikumi un jāpublicē ziņojums, kam 
attiecīgā gadījumā pievienots tiesību akta 
priekšlikums, ar atbilstošiem izņēmumiem 
attiecībā uz mikroražotājiem.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) iekļauj šādu pantu:
“2.a pants
Politikas saskaņotība attīstībai
Saskaņā ar LESD 208. pantu šīs regulas 
īstenošanā ir jāņem vērā attīstības 
sadarbības mērķi, tostarp tie, kas 
apstiprināti saistībā ar ANO un citām 
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starptautiskajām organizācijām. Saskaņā 
ar šo regulu īstenotie pasākumi 
neapdraud jaunattīstības valstu, jo īpaši 
vismazāk attīstīto valstu (VAV), pārtikas 
ražošanas jaudu un ilgtermiņa 
nodrošinātību ar pārtiku, un tie veicina 
Savienības saistību izpildi klimata 
pārmaiņu mazināšanas jomā.”

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 208. pantu visās politikās jomās, kas, ļoti iespējams, varētu iespaidot 
jaunattīstības valstis, ir jāņem vērā attīstības mērķi. ES attīstības sadarbības galvenie mērķi 
ir sekmēt jaunattīstības valstu lauksaimniecības attīstību un uzlabot vispārējo nodrošinātību 
ar pārtiku. ES lauksaimniecības politikai ir ārēja ietekme, kas jo īpaši skar lauksaimniecības 
produktu tirdzniecību. Atbilstoši PCD principam iespējamā ietekme uz vietējiem 
lauksaimniecības tirgiem un vietējiem ražotājiem jaunattīstības valstīs ir jāuzrauga un, kad 
vien iespējams, jānovērš.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
63. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis katru gadu dara 
pieejamas stādīšanas atļaujas jauniem 
stādījumiem, kas veido vai nu:

1. Dalībvalstis katru gadu dara 
pieejamas stādīšanas atļaujas jauniem 
stādījumiem vīna ražošanai, kas veido vai 
nu:

Pamatojums

Stādīšanas atļaujas attiecas uz vīnogu šķirnēm, kas paredzētas vīna ražošanai, nevis cita 
veida lietojumam, piemēram, vīnogu sulai.  

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
63. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 1 % no faktiski apstādītajām 
kopējām vīnogulāju platībām to teritorijā; 
tas tiek noteikts iepriekšējā gada 31. jūlijā; 
vai 

a) 1 % no to teritorijā faktiski 
apstādītajām kopējām vīnogulāju platībām 
vīna ražošanai to teritorijā; tas tiek 
noteikts iepriekšējā gada 31. jūlijā; vai

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
63. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 1 % no platības, kas ietver 
2015. gada 31. jūlijā noteikto faktiski 
apstādīto vīnogulāju platību to teritorijā un 
platību, uz kuru attiecas stādīšanas tiesības, 
kas to teritorijā piešķirtas ražotājiem 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 
85.h, 85.i vai 85.k pantu un ko 2016. gada 
1. janvārī var pārveidot par atļaujām, kā 
minēts šīs regulas 68. pantā.”;

(b) 1 % no platības, kas ietver 
2015. gada 31. jūlijā noteikto faktiski 
apstādīto vīnogulāju platību vīna ražošanai 
to teritorijā un platību, uz kuru attiecas 
stādīšanas tiesības, kas to teritorijā 
piešķirtas ražotājiem saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1234/2007 85.h, 85.i vai 
85.k pantu un ko 2016. gada 1. janvārī var 
pārveidot par atļaujām, kā minēts šīs 
regulas 68. pantā.”;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
64. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5a) regulas 64. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b) platības, kur vīna dārzi veicina 
vides saglabāšanu;

"b)  platības, kur vīna dārzi veicina 
vides saglabāšanu vai vīnogulāju šķirņu 
ģenētisko resursu saglabāšanu;"

Pamatojums

Ģenētisko resursu saglabāšana būtu jāiekļauj arī kā kritērijs, pēc kura var piešķirt atļaujas, 
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ja atbilstīgie pieteikumi attiecīgajā gadā pārsniedz pieejamo platību jauniem stādījumiem.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“2. Ievērojot 3. punktu, dalībvalstis 
klasificē vīna vīnogu šķirnes, kuras vīna 
ražošanai dalībvalstu teritorijā var stādīt, 
pārstādīt vai uzpotēt.

“2. Ievērojot 3. punktu, dalībvalstis 
klasificē vīna vīnogu šķirnes, kuras vīna 
ražošanai dalībvalstu teritorijā var stādīt, 
pārstādīt vai uzpotēt. 

Dalībvalstis var klasificēt vīna vīnogu 
šķirnes, ja: 

Dalībvalstis var klasificēt vīna vīnogu 
šķirnes, ja:

a) attiecīgā šķirne pieder pie Vitis 
vinifera vai Vitis labrusca sugas; 

a) attiecīgā šķirne pieder pie Vitis 
vinifera; vai 

b) attiecīgā šķirne ir iegūta no 
krustojumiem starp Vitis vinifera sugu, 
Vitis labrusca sugu un citām Vitis ģints 
sugām.

b) attiecīgā šķirne ir iegūta no 
krustojumiem starp Vitis vinifera sugu, 
Vitis labrusca sugu un citām Vitis ģints 
sugām. 

Ja vīna vīnogu šķirne tiek svītrota no 
pirmajā daļā minētās klasifikācijas, šo 
šķirni izar 15 gados pēc svītrošanas.”;

Ja vīna vīnogu šķirne tiek svītrota no 
pirmajā daļā minētās klasifikācijas, šo 
šķirni izar 15 gados pēc svītrošanas.”;

Atkāpjoties no otrās daļas, dalībvalstis var 
atļaut Vitis labrusca pārstādīšanu 
esošajos vēsturiskajos vīna dārzos, ja vien 
nav palielināta vīnogulāju Vitis labrusca 
pašreizējā platība.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
92. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(8a) regulas 92. panta 1. punktu groza 
šādi:

1. Šajā iedaļā izklāstītos noteikumus par 
cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās 

1. Šajā iedaļā izklāstītos noteikumus par 
cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās 
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izcelsmes norādēm un tradicionālajiem 
apzīmējumiem piemēro produktiem, kas 
minēti VIII pielikuma II daļas 1., 3.līdz 6., 
8., 9., 11., 15. un 16. punktā.

izcelsmes norādēm un tradicionālajiem 
apzīmējumiem piemēro vienīgi 
produktiem, kas minēti VII pielikuma II 
daļas 1., 3. līdz 6., 8., 9., 11., 15. un 16. 
punktā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
93. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “cilmes vietas nosaukums” ir 
nosaukums, kas identificē 92. panta 
1. punktā minētu produktu:

a) “cilmes vietas nosaukums” ir 
reģiona, īpašas vietas vai — ārkārtējos un 
pienācīgi pamatojamos gadījumos — 
valsts nosaukums, ko izmanto, lai 
aprakstītu 92. panta 1. punktā minētu 
produktu, kas atbilst šādām prasībām:

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir atjaunot pašreizējās definīcijas vispārējo pieeju, uzsverot, ka ACVN vīns 
ir pamatots uz reģiona vai īpašas vietas nosaukumu un ka cilvēka faktors ir neatņemams 
ACVN koncepcijas faktors. Grozījumā ir saglabāts priekšlikums palielināt šķirņu 
izmantošanas elastīgumu ACVN vīnu ražošanai.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
93. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) kura kvalitāti vai īpašības 
galvenokārt vai vienīgi nosaka īpašā 
ģeogrāfiskā vide ar tai raksturīgajiem 
dabas un – attiecīgā gadījumā – cilvēka 
faktoriem;

i) kura kvalitāti vai īpašības ir 
radījusi galvenokārt vai vienīgi īpašā 
ģeogrāfiskā vide ar tai raksturīgo dabas un 
cilvēka faktoru;
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
96. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Attiecīgā gadījumā Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus, lai apturētu 
97. panta 2. punktā minēto pieteikuma 
pārbaudi, līdz valsts tiesa vai cita valsts 
struktūra ir pasludinājusi spriedumu lietā, 
kurā apstrīdēts aizsardzības pieteikums, 
attiecībā uz ko dalībvalsts iepriekšējā 
valsts procedūrā saskaņā ar 5. punktu ir 
atzinusi, ka tas atbilst prasībām.

svītrots

Minētos īstenošanas aktus pieņem, 
nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā 
minēto procedūru.”;

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir noraidīt Eiropas Komisijas priekšlikumu, kuram varētu būt tādas sekas, 
ka ACVN/ĢIN sistēma nokļūtu vairāk tiesu iestāžu pārziņā un tas varētu bloķēt visu sistēmu, 
ņemot vērā laiku, kas būtu nepieciešams tiesvedībai. Turklāt tas radītu juridisku nenoteiktību 
uzņēmumiem, un tas ir pretrunā principam, ka prasībai atcelt tiesību aktu valsts vai Eiropas 
tiesā nav apturoša efekta.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
119. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
“ga) paziņojums par uzturvērtību, kas 
var aprobežoties tikai ar vidējās 
enerģētiskās vērtības norādi;”

Grozījums Nr. 21
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
119. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) panta 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
“gb)  Bezalkoholiskiem vīnkopības 
produktiem, kuros alkohola saturs 
tilpumprocentos ir mazāks nekā 1,2 %, 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1169/2011 
par  pārtikas produktu informācijas 
sniegšanu patērētājiem 9. pantu jābūt uz 
etiķetes norādītai obligātajai 
informācijai.”

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
119. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pievieno šādu punktu:
“4.a Enerģētiskā vērtība ir:
a) izteikta ar skaitļiem un vārdiem vai 
simboliem;
b) aprēķināta, izmantojot Regulas 
(ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem 
XIV pielikumā uzskaitītos pārrēķina 
koeficientus;
c) izteikta uz 100 ml. Papildus tam to 
var izteikt patēriņa vienībā, ko patērētājs 
var viegli atpazīt, ar nosacījumu, ka 
izmantotā vienība ir kvantificēta uz 
etiķetes un ka ir norādīts vienību skaits 
iepakojum;.
d) izteikta vidējās vērtībās, kuru 
pamatā ir:
i) vīna ražotāja veiktā vīna analīze; 
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vai
ii) aprēķins, ko veic, pamatojoties uz 
vispārnoteiktiem un pieņemtiem datiem, 
kuru pamatā ir tipisko un raksturīgo vīnu 
vidējās vērtības.”

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
122. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – va punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
“va) noteikumi par uzturvērtības 
informācijas norādīšanu un enerģētiskās 
vērtības aprēķināšanu;”

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
149. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

22a) regulas 149. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu groza šādi:

c) ar noteikumu, ka konkrētai ražotāju 
organizācijai ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi: i) svaigpiena apjoms, par kuru 
tiek risinātas šādas sarunas, nepārsniedz 
3,5 % no kopējā Savienības ražošanas 
apjoma,

“c) ar noteikumu, ka konkrētai ražotāju 
organizācijai ir izpildīti visi šādi 
nosacījumi: i) svaigpiena apjoms, par kuru 
tiek risinātas šādas sarunas, nepārsniedz 
7,5 % no kopējā Savienības ražošanas 
apjoma,

ii) svaigpiena apjoms, par kuru tiek 
risinātas šādas sarunas un kurš tiek saražots 
kādā konkrētā dalībvalstī, nepārsniedz 
33 % no attiecīgās dalībvalsts kopējā valsts 
ražošanas apjoma, un

ii) svaigpiena apjoms, par kuru tiek 
risinātas šādas sarunas un kurš tiek saražots 
kādā konkrētā dalībvalstī, nepārsniedz 
45 % no attiecīgās dalībvalsts kopējā valsts 
ražošanas apjoma, un

iii) svaigpiena apjoms, par kuru tiek 
risinātas šādas sarunas un kurš tiek 

iii) svaigpiena apjoms, par kuru tiek 
risinātas šādas sarunas un kurš tiek 
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piegādāts kādā konkrētā dalībvalstī, 
nepārsniedz 33 % no attiecīgās dalībvalsts 
kopējā valsts ražošanas apjoma;

piegādāts kādā konkrētā dalībvalstī, 
nepārsniedz 45 % no attiecīgās dalībvalsts 
kopējā valsts ražošanas apjoma;”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=LV

Pamatojums

Uz operatoriem, kas atrodas augstāk piegādes ķēdē, neattiecas šādi stingri ierobežojumi 
attiecībā uz to koncentrāciju, un daudzās dalībvalstīs/apgabalos ir pietiekama koncentrācija, 
piemēram, pārstrādātāju vidū. Līdz ar to būtu jāļauj ražotāju organizācijām palielināt 
produkcijas procentuālo attiecību, lai nostiprinātu to pozīcijas līgumu apspriešanā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
149. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

22.b regulas 149. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu

d) ar noteikumu, ka attiecīgie 
lauksaimnieki nav citas ražotāju 
organizācijas dalībnieki, kura to vārdā arī 
risina sarunas par šādiem līgumiem; 
tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, kad 
lauksaimniekiem pieder divas atšķirīgas 
ražošanas vienības ģeogrāfiski dažādos 
apgabalos, dalībvalstis var atkāpties no šā 
nosacījuma;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=LV

Pamatojums

Nebūtu jāliedz iespējas ražotāju organizāciju biedriem apvienot savu produkciju līgumu 
apspriešanā.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.c punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 1308/2013
149. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

22.c regulas 149. panta 2. punkta 
e) apakšpunktu svītro

e) ar noteikumu, ka uz svaigpienu 
neattiecas pienākums piegādāt, kas izriet 
no lauksaimnieka līdzdalības kooperatīvā, 
saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 
kooperatīva statūtos vai noteikumos un 
lēmumos, kas paredzēti šajos statūtos vai 
pieņemti atbilstīgi šiem statūtiem; un

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=LV

Pamatojums

Savienībā ievērojamu piena produkcijas daļu saviem kooperatīviem nodod kooperatīvu 
biedri. Nebūtu jāliedz iespējas kooperatīvu biedriem apvienot savu produkciju līgumu 
apspriešanā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
152. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.d regulas 152. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“1a) Ražotāju organizācija, kas ir atzīta 
saskaņā ar šā panta 1. punktu, var plānot 
ražošanu, optimizēt ražošanas izmaksas, 
laist produktus tirgū un risināt sarunas 
par lauksaimniecības produktu piegādes 
līgumu slēgšanu savu biedru vārdā 
attiecībā uz visu to produkciju vai tās 
daļu.";
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Pamatojums

Kā likumdevējs noteica TKO un ES Tiesa norādīja lietā par cigoriņiem, praktiskajiem 
nolīgumiem un lēmumiem, kas ir daļa no ražotāju organizāciju uzdevumiem un mērķiem, 
netiek piemēroti konkurences noteikumi. Tas nozīmē izslēgšanu, kas izriet no nepieciešamās 
to uzdevumu turpināšanas, ko likumdevējs uzticējis galvenajiem TKO dalībniekiem. Atsauce 
uz 101. panta 1. punktu tiek svītrota, jo tā ir zaudējusi nozīmi. Šis grozījums un grozījums 
206. panta pirmajai daļai viens otru papildina.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.e punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
152. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – viia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.e regulas 152. panta 1. punkta 
c) apakšpunktam pievieno šādu punktu:
“viia) izstrādāt iniciatīvas, kas stimulē 
blakusproduktu un atliekvielu plūsmu 
lietderīgu izmantošanu;"

Pamatojums

Veicinot aprites ekonomiku, būtu jāpieliek pūles ne tikai, lai pārvaldītu un samazinātu 
blakusproduktus un atkritumus, bet arī lai meklētu inovatīvus to valorizācijas veidus.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.f punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
157. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – viia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22f) regulas 157. panta 1. punkta 
c) apakšpunktam pievieno šādu punktu:
“viia) sniegt informāciju un veikt 
pētījumus, kas vajadzīgi, lai ražošanā un 
vajadzības gadījumā arī pārstrādē un/vai 
tirdzniecībā ieviestu jauninājumus, to 
racionalizētu, uzlabotu, virzoties uz 
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produktiem, kuri vairāk atbilst tirgus 
prasībām un patērētāju gaumei un 
priekšstatiem, jo īpaši attiecībā uz 
produktu kvalitāti, tostarp specifiskām 
iezīmēm, kas piemīt produktiem ar 
aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, 
un vides aizsardzību; sniegt informāciju 
un veikt pētījumus, kas vajadzīgi, lai 
ražošanā un vajadzības gadījumā arī 
pārstrādē un/vai tirdzniecībā ieviestu 
jauninājumus, to racionalizētu, uzlabotu, 
virzoties uz produktiem, kuri vairāk atbilst 
tirgus prasībām un patērētāju gaumei un 
priekšstatiem, jo īpaši attiecībā uz 
produktu kvalitāti, tostarp specifiskām 
iezīmēm, kas piemīt produktiem ar 
aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai 
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, 
un vides aizsardzību, klimatu un 
dzīvnieku labturību;”

Pamatojums

Patērētāji arī arvien vairāk sagaida no ražotājiem pastāvīgus centienus uzlabot dzīvnieku 
labturību un novērst un mazināt klimata pārmaiņu sekas (piem., centienus samazināt CO2 
emisijas). Ar šo tiek koriģēts saraksts, lai papildinātu iztrūkstošo.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.g punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
157. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – xiva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22g) regulas 157. panta 1. punkta 
c) apakšpunktam pievieno šādu punktu:
“xiva) izstrādāt to izmaksu taisnīgas 
kompensācijas standartklauzulas, kuras 
lauksaimniekiem radušās, izpildot papildu 
likumiski noteiktas prasības attiecībā uz 
dzīvnieku labturību, dzīvnieku veselību, 
vides un klimata aspektu, tostarp metodes 
šo izmaksu aprēķināšanai;"
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Pamatojums

Papildus vērtību sadales standartklauzulām starpnozaru organizācijas var izstrādāt arī 
standartklauzulas, kas paredz konkrētākus elementus attiecībā uz pašreizējo standartlīgumu 
saturu, lai nodrošinātu pienācīgu un taisnīgu kompensāciju, tostarp to, kā aprēķināt pamatotu 
kompensāciju par papildu izmaksām, kas saistītas ar produktu atbilstības papildu 
juridiskajām prasībām attiecībā uz dzīvnieku labturību, dzīvnieku veselību, vidi un klimatu 
nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.h punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
157. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – xivb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22h) regulas 157. panta 1. punkta 
c) apakšpunktam pievieno šādu punktu:
“xivb) izstrādāt iniciatīvas, kas stimulē 
blakusproduktu un atliekvielu plūsmu 
lietderīgu izmantošanu;"

Pamatojums

Veicinot aprites ekonomiku, būtu jāpieliek pūles un jāpanāk, ka ir iespējams ne tikai pārvaldīt 
un samazināt blakusproduktus un atkritumus, bet arī rast inovatīvus to valorizācijas veidus.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.i punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
164. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22i) regulas 164. panta 4. punktā 
iekļauj šādu apakšpunktu:
„ca) Savienības tiesību aktiem 
atbilstīgu standartlīgumu un 
standartklauzulu izstrāde, jo īpaši 
attiecībā uz vērtības sadali un taisnīgu 
kompensāciju"
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ļaut starpnozaru organizācijām prasīt vērtību sadales 
standartklauzulu un taisnīgas kompensācijas standartklauzulu paplašināšanu, lai nodrošinātu 
lielāku pārredzamību līgumiskajās attiecībās nozarēs.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.j punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 1308/2013
188.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22j) regulas III nodaļā iekļauj šādu 
pantu:

“188.a pants
Lauksaimniecības un pārtikas produkti 
var tikt importēti no trešajām valstīm tikai 
tad, ja tie ir saskaņā ar pieņemtajiem 
ražošanas standartiem un pienākumiem, 
jo īpaši vides un veselības aizsardzības 
jomās, kas attiecas uz tādiem pašiem 
produktiem, kas ir audzēti Savienības 
teritorijā vai no šādiem produktiem 
ražotas pārtikas. Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, kas izklāsta atbilstības 
noteikumus ražotājiem attiecībā uz 
importu, ņemot vērā savstarpējības 
nolīgumus ar trešajām valstīm. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. 
panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.”

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – II daļa – 18. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Terminu “bezalkoholisks” var 
lietot kopā ar 1. un 4.–9. punktā minēto 

(18) "bezalkoholisks vīns" vai 
"bezalkoholisks (kam seko vīnkopības 
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vīnkopības produktu nosaukumu, ja: produktu kategorijas nosaukums, ko 
izmanto tā ražošanai)" ir produkts, kas:

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – II daļa – 18. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) produkts ir iegūts no vīna, kas 
definēts 1. punktā, dzirkstošā vīna, kas 
definēts 4. punktā, kvalitatīva dzirkstošā 
vīna, kas definēts 5. punktā, kvalitatīva 
aromātiskā dzirkstošā vīna, kas definēts 
6. punktā, gāzēta dzirkstošā vīna, kas 
definēts 7. punktā, pusdzirkstošā vīna, kas 
definēts 8. punktā, vai gāzēta 
pusdzirkstošā vīna, kas definēts 9. punktā;

a) produkts nav aizsargāts ar 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (GI) un ir 
iegūts no vīna, jauna vīna, kas vēl ir 
fermentācijas procesā, liķiera vīna, 
dzirkstošā vīna, kvalitatīva dzirkstošā vīna, 
kvalitatīva aromātiskā dzirkstošā vīna, 
gāzēta dzirkstošā vīna, pusdzirkstošā vīna, 
vai gāzēta pusdzirkstošā vīna, vīna no 
izžuvušām vīnogām vai no pārgatavu 
vīnogu vīna;

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir iekļaut šos inovatīvos produktus tirgus kopīgajā organizācijā kā jaunu 
kategoriju, lai nodrošinātu zināmu elastīguma pakāpi, izstrādājot detalizētākus noteikumus 
par to definēšanu, noformēšanu un apstiprinātajiem ražošanas procesiem.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – II daļa – 18. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) produktam ir ticis samazināts spirta 
saturs saskaņā ar VIII pielikuma I daļas 
E iedaļā norādītajiem procesiem; un

b) produktam ir ticis samazināts spirta 
saturs saskaņā ar VIII pielikuma I daļas 
E iedaļā norādītajiem nosacījumiem; un
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Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – II daļa – 19. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) Terminu “ar samazinātu spirta 
saturu” var lietot kopā ar 1. un 4.–
9. punktā minēto vīnkopības produktu 
nosaukumu, ja:

19) “vīns ar samazinātu spirta saturu” 
vai "ar samazinātu spirta saturu" (lieto 
kopā ar vīnkopības produktu kategorijas 
nosaukumu, ko izmanto tā ražošanai)" ir 
produkts, kas:

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – II daļa – 19. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) produkts ir iegūts no vīna, kas 
definēts 1. punktā, dzirkstošā vīna, kas 
definēts 4. punktā, kvalitatīva dzirkstošā 
vīna, kas definēts 5. punktā, kvalitatīva 
aromātiskā dzirkstošā vīna, kas definēts 
6. punktā, gāzēta dzirkstošā vīna, kas 
definēts 7. punktā, pusdzirkstošā vīna, kas 
definēts 8. punktā, vai gāzēta 
pusdzirkstošā vīna, kas definēts 9. punktā;

a) produkts nav aizsargāts ar 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (GI) un ir 
iegūts no vīna, jauna vīna, kas vēl ir 
fermentācijas procesā, liķiera vīna, 
dzirkstošā vīna, kvalitatīva dzirkstošā vīna, 
kvalitatīva aromātiskā dzirkstošā vīna, 
gāzēta dzirkstošā vīna, pusdzirkstošā vīna, 
vai gāzēta pusdzirkstošā vīna, vīna no 
izžuvušām vīnogām vai no pārgatavu 
vīnogu vīna;

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir iekļaut šos inovatīvos produktus tirgus kopīgajā organizācijā kā jaunu 
kategoriju, lai nodrošinātu zināmu elastīguma pakāpi, izstrādājot detalizētākus noteikumus 
par to definēšanu, noformēšanu un apstiprinātajiem ražošanas procesiem.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 32. punkts
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Regula (ES) Nr. 1308/2013
VII pielikums – II daļa – 19. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) produktam ir ticis samazināts spirta 
saturs saskaņā ar VIII pielikuma I daļas 
E iedaļā norādītajiem procesiem; un

b) produktam ir ticis samazināts spirta 
saturs saskaņā ar VIII pielikuma I daļas 
E iedaļā norādītajiem nosacījumiem; un

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 251/2014
3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a regulas 3. panta 1. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
„ca) aromatizēta vīna ar samazinātu 
spirta saturu produkti:";

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 251/2014
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b regulas 3. pantā pievieno šādu 
punktu:
“4.a  Aromatizēta vīna ar samazinātu 
spirta saturu produkts ir dzēriens:
a) kas iegūts 2., 3. un 4. punktā 
noteiktajos apstākļos;
b) kam ir veikta spirta satura 
samazināšanas apstrāde;
c) kam faktiskā spirta 
tilpumkoncentrācija ir mazāka par 
0,5 %.";
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 251/2014
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c regulas 4. pantam pievieno šādu 
punktu:
“4.a Komisijas Regulā (ES) 
Nr. 606/2009 noteiktā vīndarības prakse 
attiecas uz aromatizēto vīnu 
produktiem.";

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 251/2014
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a regulas 5. pantam pievieno jaunu 
punktu:
“5.a Ja aromatizētā vīna produktus ir 
paredzēts eksportēt, dalībvalstis var atļaut 
izmantot tirdzniecības nosaukumus, kas 
nav II pielikumā minētie tirdzniecības 
nosaukumi, gadījumos, kad šādi 
tirdzniecības nosaukumi ir pieprasīti 
attiecīgās trešās valsts tiesību aktos. Šādus 
datus var norādīt valodās, kas nav 
Savienības oficiālās valodas.”

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
3. pants – 4.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 251/2014
5. pants – 5.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b regulas 5. pantā pievieno šādu 
punktu: 
“5.b Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 33. pantu 
nolūkā grozīt šīs regulas II pielikumu, lai 
ņemtu vērā tehnisko attīstību, zinātnes un 
tirgus tendences, patērētāju veselību vai 
patērētāju vajadzību pēc informācijas." 

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
3. pants — 4.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 251/2014
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c regulas 6. panta 3. punktam 
pievieno šādu punktu: 
“3.a Vīnogu ražas gads var tikt norādīts 
uz produktu etiķetēm ar nosacījumu, ka 
vīnkopības produkts veido vismaz 75 % no 
kopējā tilpuma un ka vismaz 85 % vīnogu, 
kas izmantotas šo produktu izgatavošanai, 
ir ievāktas attiecīgajā gadā." 

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
3. pants — 4.d punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 251/2014
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.d iekļauj jaunu 7.a pantu:
“7.a pants

Sastāvdaļu saraksts
1. Aromatizētā vīna produktu 
sastāvdaļu saraksts tiek norādīts uz 
etiķetes vai izmantojot citus līdzekļus, 
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nevis uz iepakojuma vai uz etiķetes.
2. Ja sastāvdaļu saraksts tiek 
nodrošināts, izmantojot citus līdzekļus, 
nevis uz iepakojuma vai uz etiķetes, šī 
informācija ir viegli pieejama un 
konkrēta, kā arī vizuāli nodalīta no vīna 
pārdošanas satura.
3. Sastāvdaļas apzīmē ar to 
nosaukumiem. Izmantotais bāzes vīns 
būtu uzskatāms par atsevišķu 
pamatproduktu. Līdz ar to tā sastāvdaļu 
uzskaitīšana nav nepieciešama.
4. Komisijai ir tiesības saskaņā ar 
33. pantu pieņemt deleģētos aktus par sīki 
izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz 
aromatizētā vīna produktu sastāvdaļu 
saraksta norādi."

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
3. pants – 7.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 251/2014
I pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a) regulas I pielikuma 1. punkta 
a) apakšpunktam pievieno šādu 
iiia) punktu:
"iiia) stiprie alkoholiskie dzērieni (ne 
vairāk kā 1 % no kopējā tilpuma);" 

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
3. pants – 7.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 251/2014
II pielikums – B iedaļa – 8. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

7b) regulas II pielikuma B iedaļas 8. 
punktu aizstāj ar šādu:
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8) Glühwein “8) Glühwein

Aromatizēts vīna dzēriens: Aromatizēts vīna dzēriens:

– kas iegūts tikai no sarkanvīna vai 
baltvīna,

– kas iegūts tikai no sarkanvīna un/vai 
baltvīna,

– kas aromatizēts galvenokārt ar kanēli 
un/vai krustnagliņām, un

– kas aromatizēts galvenokārt ar kanēli 
un/vai krustnagliņām, un

– kam faktiskā spirta tilpumkoncentrācija 
nav mazāka par 7 tilp. %.

– kam faktiskā spirta tilpumkoncentrācija 
nav mazāka par 7 tilp. %.

Neskarot ūdens daudzumu, kas izriet no I 
pielikuma 2. punkta piemērošanas, ūdens 
pievienošana ir aizliegta.

Neskarot ūdens daudzumu, kas izriet no I 
pielikuma 2. punkta piemērošanas, ūdens 
pievienošana ir aizliegta.

Ja to izgatavo no baltvīna, tirdzniecības 
nosaukums “Glühwein” jāpapildina ar 
vārdiem, kuri norāda, ka tas ir baltvīns, 
piemēram, “baltvīna”.

Ja to izgatavo no baltvīna, tirdzniecības 
nosaukums "Glühwein" jāpapildina ar 
vārdiem, kuri norāda, ka tas ir baltvīns, 
piemēram, "baltvīna".";

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
3. pants — 7.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 251/2014
II pielikums – Ca iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7c) regulas II pielikumā iekļauj 
iedaļu:
“C.a AROMATIZĒTĀ VĪNA 
PRODUKTI AR SAMAZINĀTU SPIRTA 
SATURU 
1) aromatizētā vīna produkts ar 
samazinātu spirta saturu vai (lieto kopā ar 
aromatizētā vīna produkta nosaukumu, ko 
izmanto tā ražošanai) ar samazinātu 
spirta saturu” Produkti, kas atbilst 3. 
panta 5. punktā izklāstītajai definīcijai.”

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vīnu, kas laists tirgū vai marķēts 
pirms attiecīgo noteikumu piemērošanas 
un kas neatbilst šīs regulas 
specifikācijām, var tirgot, līdz beidzas 
krājumi.

Pamatojums

Grozījums attiecas uz vīnu, kas marķēts pirms jaunās regulas stāšanās spēkā, jo īpaši saistībā 
ar tās daļu par jaunajiem marķēšanas pienākumiem.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 119. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu, 119. panta 4. punktu un 
122. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
vi) punktu piemēro no [5 gadi] pēc šīs 
regulas publicēšanas.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
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