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P6_TA(2006)0094 

Žemės ūkio ir maisto produktų garantuoti tradiciniai gaminiai * 

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 

žemės ūkio ir maisto produktų garantuotų tradicinių gaminių (KOM(2005)0694 – C6-

0026/2006 – 2005/0270(CNS)) 

 

(Konsultavimosi procedūra) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0694)1, 

 

– atsižvelgdamas į EB Sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 

konsultacijos (C6-0026/2006), 

 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 

 

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0033/2006), 

 

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais; 

 

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 

pasiūlymą; 

 

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketintų nukrypti nuo Parlamento patvirtinto 

teksto; 

 

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti 

Komisijos pasiūlymą; 

 

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 

 

Komisijos siūlomas tekstas 
 

Parlamento pakeitimai 

 

1 pakeitimas  

7 konstatuojamoji dalis 

(7) Žemės ūkio ir maisto produktų 

ženklinimui yra taikomos Bendrijos 

nustatytos bendrosios taisyklės, laikantis 

2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2000/13/EB dėl 

valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių 

(7) Žemės ūkio ir maisto produktams 

ženklinti yra taikomos Bendrijos nustatytos 

bendrosios taisyklės, laikantis 2000 m. kovo 

20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių 

įstatymų, reglamentuojančių maisto 

                                                 
1 Dar neskelbta OL. 
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maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir 

reklamavimą, derinimo. Todėl, atsižvelgiant 

į specifines jų savybes, garantuotiems 

tradiciniams gaminiams turėtų būti priimtos 

atskiros papildomos nuostatos. Siekiant, kad 

garantuoti Bendrijos teritorijoje pagaminti 

tradiciniai gaminiai būtų lengviau ir greičiau 

identifikuojami, reikėtų įvesti privalomą 

atitinkamų Bendrijos nuorodų ir simbolių 

naudojimą ženklinant tuos gaminius, tačiau 

tam reikėtų numatyti pakankamos trukmės 

laikotarpį, kad ūkio subjektai galėtų 

prisitaikyti prie šito naujo reikalavimo. 

produktų ženklinimą, pateikimą ir 

reklamavimą, derinimo. Todėl, atsižvelgiant 

į specialiąsias jų savybes, pripažintiems 

tradiciniams gaminiams turėtų būti priimtos 

atskiros papildomos nuostatos. Siekiant, kad 

pripažinti Bendrijos teritorijoje pagaminti 

tradiciniai gaminiai būtų lengviau ir greičiau 

identifikuojami, reikėtų įvesti privalomą 

nuorodų ir specialaus su tam tikru 

pripažintu tradiciniu gaminiu siejamo 

Bendrijos simbolio naudojimą ženklinant 

tuos gaminius, tačiau tam reikėtų numatyti 

pakankamą laikotarpį, kad ūkio subjektai 

galėtų prisitaikyti prie šito naujo 

reikalavimo. 

2 pakeitimas  

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

  (7a) Atsižvelgiant į šio reglamento taikymo 

srities išplėtimą trečiųjų šalių produktams 

ir siekiant apsaugoti vartotojus nuo rizikos 

supainioti Bendrijos simbolį ir gaminio 

kilmę, etiketėje turėtų būti nurodyta žemės 

ūkio produkto arba pripažinto tradicinio 

gaminio ženklu pažymėto į rinką pateikto 

maisto produkto kilmės ir apdorojimo vieta.  

3 pakeitimas  

2 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

b) „tradicinis“ – kurio naudojimo Bendrijos 

rinkoje trukmė, atitinkanti vieną ar 

daugiau žmonijos kartų, yra įrodyta; 

b) „tradicinis“ – produktas, kurio 

specialiosios savybės, kuriomis jis skiriasi 

nuo kitų panašių tos pačios kategorijos 

produktų, yra įrodytos ir kuris buvo 

naudojamas rinkoje jau prieš Antrąjį 

pasaulinį karą;    

4 pakeitimas  

3 straipsnio 1 dalis 

Laikydamasi šio reglamento, Komisija 

nuolatos atnaujina Bendrijos lygiu 

pripažintų garantuotų tradicinių gaminių 

registrą. 

Laikydamasi šio reglamento, Komisija 

nuolatos atnaujina Bendrijos lygiu 

pripažintų pripažintais tradiciniais laikomų 

gaminių registrą ir skelbia šį registrą 

internete. 
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5 pakeitimas  

3 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)' 

 

 Jokiomis aplinkybėmis negalima leisti 

naudoti pavadinimų, kurie buvo 

užregistruoti kaip nustatytos kilmės arba 

nustatyto geografinio regiono produktai.  

6 pakeitimas  

7 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas) 

 

  da) bet kuri kita informacija, kurią valstybė 

narė pagrįstai mano esant reikalingą.   

7 pakeitimas 

7 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa 

5. 4 dalies 2 pastraipos minimo nagrinėjimo 

metu valstybė narė vykdo užprotestavimo 

valstybės lygmeniu procedūrą, užtikrindama, 

kad apie paraišką būtų tinkamai paskelbta ir 

būtų numatytas pakankamas laikotarpis, per 

kurį toje valstybėje įsisteigęs ir teisėtų su 

įregistravimu susijusių interesų turintis 

asmuo galėtų įregistravimą užprotestuoti. 

5. 4 dalies antros pastraipos minimo 

nagrinėjimo metu valstybė narė vykdo 

užprotestavimo valstybės lygmeniu 

procedūrą, užtikrindama, kad apie paraišką 

būtų tinkamai paskelbta ir būtų nustatytas 

trijų mėnesių laikotarpis, per kurį toje 

valstybėje įsisteigęs ir teisėtų su 

įregistravimu susijusių interesų turintis 

asmuo galėtų įregistravimą užprotestuoti. 

 

17 pakeitimas  

7 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa 

 Jei paaiškėja, kad informacijos nepakanka, 

Komisija turi teisę reikalauti, kad trečiosios 

šalies susivienijimas pateiktų visą 

atitinkamą papildomą informaciją, 

įskaitant įrodymus, kad laikomasi 

Bendrijos aplinkos apsaugos, maisto ir 

gyvulių pašarų higienos, gyvūnų gerovės ir 

darbuotojų apsaugos standartų. 

 

8 pakeitimas  

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

1. Komisija nagrinėja paraišką, siekdama 

patikrinti jos pagrįstumą ir atitiktį šio 

reglamento sąlygoms. 

1. Per keturis mėnesius nuo gavimo 

Komisija nagrinėja paraišką, siekdama 

patikrinti jos pagrįstumą ir atitikimą šiame 

reglamente nustatytoms sąlygoms. 
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9 pakeitimas  

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

2. Kai nustatoma, kad šiame reglamente 

nustatytos sąlygos yra tenkinamos, Komisija 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

paskelbia 6 straipsnyje nurodytą 

specifikaciją ir 15 straipsnyje minimus 

pareiškėjų grupės ir kontrolės institucijų 

duomenis. 

2. Kai nustatoma, kad šiame reglamente 

nustatytos sąlygos yra tenkinamos, per ne 

ilgesnį kaip šešių mėnesių nuo 7 straipsnio 

6 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos 

laikotarpį Komisija Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje paskelbia 6 

straipsnyje nurodytą specifikaciją ir 15 

straipsnyje minimus pareiškėjų grupės ir 

kontrolės institucijų duomenis. 

10 pakeitimas  

9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

Apie įregistravimą skeliama Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Apie įregistravimą skelbiama Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 

internete, kartu pateikiant nuorodą, kur 

galima rasti 8 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos specifikacijos paskelbimo 

detales. 

11 pakeitimas  

12 straipsnio 2 dalis 

2. Jei žemės ūkio ar maisto produkto 

etiketėje daroma nuoroda į garantuotą 

tradicinį gaminį, pagamintą Bendrijos 

teritorijoje, joje turi būti registruotas 

gaminio pavadinimas, nuoroda „garantuotas 

tradicinis gaminys“ arbo jos santrumpa 

„GTG“ bei jam skirtas Bendrijos simbolis.  

2. Jei žemės ūkio ar maisto produkto 

etiketėje daroma nuoroda į pripažintą 

tradicinį gaminį, pagamintą Bendrijos 

teritorijoje, joje turi būti registruotas 

gaminio pavadinimas, nuoroda „pripažintas 

tradicinis gaminys“ arbo jos santrumpa 

„PTG“ bei jam skirtas specialus Bendrijos 

simbolis.  

12 pakeitimas  

12 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

  3a. Pagal šio reglamento reikalavimus ant 

etiketės aiškiai ir matomoje vietoje turi būti 

nurodoma kiekvieno specialiu Bendrijos 

sertifikatu pažymėto žemės ūkio ar maisto 

produkto kilmės ir apdorojimo vieta.  

13 pakeitimas  

15 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 
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 Egzistuojančios privačios kontrolės įstaigos 

per metus nuo šio reglamento paskelbimo 

dienos kreipiasi dėl įgaliojimo gavimo.. 

14 pakeitimas  

15 straipsnio 3 dalis 

3. Pirmoje dalyje nurodytoms valstybinėms 

ar privačioms kontrolės įstaigoms turi būti 

suteikti įgaliojimai užtikrinti, kad būtų 

laikomasi šio reglamento, įskaitant prireikus 

nuobaudų taikymą, jeigu jos nustatys, kad 

garantuotu tradiciniu gaminiu laikomas 

žemės ūkio ar maisto produktas neatitinka 

specifikacijoje nustatytų reikalavimų. 

3. Pirmoje dalyje nurodytoms valstybinėms 

kontrolės įstaigoms turi būti suteikti 

įgaliojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi šio 

reglamento, įskaitant prireikus nuobaudų 

taikymą, jeigu jos nustatys, kad pripažintu 

tradiciniu gaminiu laikomas žemės ūkio ar 

maisto produktas neatitinka specifikacijoje 

nustatytų reikalavimų 

15 pakeitimas  

17 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

  2a. Jei į apdoroto produkto sudėtį įeina 

pagal šį reglamentą užregistruotas žemės 

ūkio ar maisto produktas, pripažintas 

gamintojų susivienijimas turi išduoti 

atitinkamą leidimą naudoti tam tikrą 

nuorodą apdoroto produkto etiketėje.  

16 pakeitimas  

18 straipsnio 3 dalis 

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 

Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai. 

Išbraukta. 

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 

dalyje nustatytas laikotarpis - trys 

mėnesiai. 

 

 


