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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų 
kokybės schemų
(COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0733),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
43 straipsnio 2 dalį ir 118 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0423/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl žemės ūkio produktų kokybės schemų dėl žemės ūkio ir maisto produktų
kokybės schemų

Or. en

                                               
1 ... m. ... ... d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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Pagrindimas

Derinama atsižvelgiant į dalinius straipsnių pakeitimus. Maisto produktai turėtų būti įtraukti į 
reglamentą, kaip ir šiuo metu galiojančių reglamentų Nr. 509/2006 ir 510/2006 atvejais.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamosios dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nuostatos dėl Reglamente (EB) 
Nr. 1234/2007 ir Direktyvoje 2001/110/EB 
nurodytų savanoriškų ženklinimo
taisyklių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Derinama atsižvelgiant į dalinius straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Atsižvelgiant į specifinį saugomų 
kilmės vietos nuorodų ir saugomų 
geografinių nuorodų pobūdį, turėtų būti 
priimtos specialios nuostatos dėl tokių 
nuorodų ženklinimo, kuriomis gamintojai 
būtų įpareigojami ant pakuočių pateikti 
atitinkamus Sąjungos simbolius ar 
nuorodas. Naudoti tokius simbolius ar 
nuorodas rašant Sąjungos kilmės produktų 
pavadinimus turėtų būti privaloma, kad, 
viena vertus, šios kategorijos produktai ir 
su jais susijusios garantijos taptų žinomesni 
vartotojams, ir, kita vertus, kad tokius 
produktus būtų paprasčiau atpažinti rinkoje 
ir taip palengvinti kontrolę. Atsižvelgiant į 
Pasaulio prekybos organizacijos 
reikalavimus, tokių simbolių ar nuorodų 

(28) Atsižvelgiant į specifinį saugomų 
kilmės vietos nuorodų ir saugomų 
geografinių nuorodų pobūdį, turėtų būti 
priimtos specialios nuostatos dėl tokių 
nuorodų ženklinimo, kuriomis gamintojai 
būtų įpareigojami ant pakuočių pateikti 
atitinkamus Sąjungos simbolius ar 
nuorodas. Naudoti tokius simbolius ar 
nuorodas rašant Sąjungos kilmės produktų 
pavadinimus turėtų būti privaloma, kad, 
viena vertus, šios kategorijos produktai ir 
su jais susijusios garantijos taptų žinomesni 
vartotojams, ir, kita vertus, kad tokius 
produktus būtų paprasčiau atpažinti rinkoje 
ir taip palengvinti kontrolę. Atsižvelgiant į 
Pasaulio prekybos organizacijos 
reikalavimus, tokius simbolius ar 
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naudojimas turėtų būti savanoriškas
nurodant trečiųjų valstybių kilmės 
produktų geografines nuorodas ir kilmės 
vietos nuorodas.

nuorodas turėtų būti leista taikyti tik šio 
reglamento V antraštinės dalies 
IV skyriuje išdėstytas procedūras 
atitinkantiems produktams, nurodant 
trečiųjų valstybių kilmės produktų 
geografines nuorodas ir kilmės vietos 
nuorodas.

Or. en

Pagrindimas

Derinama atsižvelgiant į dalinius straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Siekiant užtikrinti, kad autentiškų 
tradicinių gaminių pavadinimai būtų 
registruojami pagal schemą, turėtų būti 
peržiūrėti kiti pavadinimo registravimo 
kriterijai ir sąlygos, visų pirma susiję su 
sąvokos „tradicinis“ apibrėžtimi, kuri 
turėtų būti pakeista taip, kad aprėptų išties 
ilgą laiką gaminamus produktus. Siekiant 
pagerinti Sąjungos kulinarinio paveldo 
apsaugą, garantuotų tradicinių gaminių 
schemos taikymo sritis nuo šiol turėtų būti 
gerokai labiau siejama su paruoštais 
vartoti gaminiais ir perdirbtais produktais.

(36) Siekiant užtikrinti, kad autentiškų 
tradicinių gaminių pavadinimai būtų 
registruojami pagal schemą, turėtų būti 
peržiūrėti kiti pavadinimo registravimo 
kriterijai ir sąlygos, visų pirma susiję su 
sąvokos „tradicinis“ apibrėžtimi, kuri 
turėtų būti pakeista taip, kad aprėptų išties 
ilgą laiką gaminamus produktus.

Or. en

Pagrindimas

Derinama atsižvelgiant į dalinius straipsnių pakeitimus.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Kalbant apie prekybos standartus, 
turėtų būti aiškiai skiriamos 
privalomosios taisyklės, nustatytos bendro 
rinkos organizavimo teisės aktais, ir 
neprivalomi kokybės terminai, kurie 
turėtų būti įtraukti į kokybės schemas. 
Neprivalomi kokybės terminai turėtų ir 
toliau padėti siekti prekybos standartų 
tikslų ir turėtų būti taikomi tik Sutarties 
I priede išvardytiems produktams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Specialios nuostatos, susijusios su neprivalomais terminais, kuriems nustatyta išimtinė 
naudojimo teisė, taip pat visi su šiais terminais ir prekybos standartais susiję straipsniai ir 
konstatuojamosios dalys bei II priedas perkelti į pasiūlymą dėl Reglamento dėl prekybos 
standartų (2010/0354 COD), kad visi neprivalomi terminai, kuriems nustatyta išimtinė 
naudojimo teisė, būtų įtraukti į Bendrą bendros žemės ūkio rinkos organizavimo reglamentą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) Atsižvelgiant į šio reglamento tikslus 
ir siekiant aiškumo, esami neprivalomi 
kokybės terminai turėtų būti 
reglamentuojami šiuo reglamentu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Specialios nuostatos, susijusios su neprivalomais terminais, kuriems nustatyta išimtinė 
naudojimo teisė, taip pat visi su šiais terminais ir prekybos standartais susiję straipsniai ir 
konstatuojamosios dalys bei II priedas perkelti į pasiūlymą dėl Reglamento dėl prekybos 
standartų (2010/0354 COD), kad visi neprivalomi terminai, kuriems nustatyta išimtinė 
naudojimo teisė, būtų įtraukti į Bendrą bendros žemės ūkio rinkos organizavimo reglamentą.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) Turėtų būti įgyvendinta antroji 
grupė kokybės sistemų, kurios būtų 
grindžiamos kokybės terminais ir todėl 
juos taikant būtų užtikrinta pridėtinė 
vertė, apie kuriuos būtų galima 
informuoti vidaus rinkos dalyvius ir kurie 
būtų taikomi savanoriškai. Šie 
neprivalomi kokybės terminai turėtų būti 
siejami su specifinėmis produkto, 
ūkininkavimo ar perdirbimo būdo 
savybėmis. Neprivalomas kokybės 
terminas „kalnų ūkyje pagamintas 
produktas“ dabar jau atitinka sąlygas ir 
užtikrins pridėtinę vertę rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Derinama atsižvelgiant į pakeitimus dėl neprivalomų kokybės terminų nustatymo.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Grupių vaidmenį reikėtų apibrėžti 
aiškiau ir jį pripažinti. Grupės atlieka itin 
svarbų vaidmenį rengiant kilmės vietos 
nuorodų ir geografinių nuorodų, taip pat 
garantuotų tradicinių gaminių registravimo 
paraiškas, taip pat specifikacijų pakeitimus 
ir panaikinimo prašymus. Be to, grupės 
gali vykdyti veiklą, susijusią su registruotų 
pavadinimų apsaugos įgyvendinimo 
stebėjimu, produkcijos atitikties produktų 
specifikacijoms užtikrinimu, registruotų 
pavadinimų viešinimu ir populiarinimu, 
taip pat bet kuria kita veikla, kurios tikslas 

(57) Grupių vaidmenį reikėtų apibrėžti 
aiškiau ir jį pripažinti. Grupės atlieka itin 
svarbų vaidmenį rengiant kilmės vietos 
nuorodų ir geografinių nuorodų, taip pat 
garantuotų tradicinių gaminių registravimo 
paraiškas, taip pat specifikacijų pakeitimus 
ir panaikinimo prašymus. Be to, grupės 
gali vykdyti veiklą, susijusią su registruotų 
pavadinimų apsaugos įgyvendinimo 
stebėjimu, produkcijos atitikties produktų 
specifikacijoms užtikrinimu, registruotų 
pavadinimų viešinimu ir populiarinimu, 
taip pat bet kuria kita veikla, kurios tikslas 
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– didinti registruotų pavadinimų vertę ir 
kokybės schemų veiksmingumą. Tačiau 
visa ši veikla neturėtų nei skatinti, nei lemti 
antikonkurencinio elgesio, nesuderinamo 
su Sutarties 101 ir 102 straipsniais.

– didinti registruotų pavadinimų vertę ir 
kokybės schemų veiksmingumą. Grupėms 
turėtų būti suteikta teisė teikti paraiškas 
siekiant gauti leidimą taikyti tiekimo 
valdymo sistemas. Tačiau visa ši veikla 
neturėtų nei skatinti, nei lemti 
antikonkurencinio elgesio, nesuderinamo 
su Sutarties 101 ir 102 straipsniais, be to, ji 
neturėtų pažeisti smulkiųjų gamintojų ir 
naujų rinkos dalyvių teisių.

Or. en

Pagrindimas

Derinama atsižvelgiant į dalinius straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) Komisija turėtų būti įgaliota priimti 
deleguotuosius aktus pagal Sutarties 290 
straipsnį, kad galėtų papildyti ar iš dalies 
keisti tam tikras neesmines šio reglamento 
nuostatas. Reikėtų nustatyti nuostatas, 
kurių atžvilgiu tokie įgaliojimai gali būti 
taikomi, taip pat sąlygas, kuriomis galima 
pasinaudoti suteiktais įgaliojimais.

(62) Siekiant užtikrinti tinkamą pagal šį 
reglamentą nustatytos tvarkos veikimą, 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kuriais 
remiantis būtų papildytos ar iš dalies 
pakeistos tam tikros neesminės 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
nuostatos. Yra ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija rengtų 
atitinkamas konsultacijas, taip pat ir 
ekspertų lygmeniu. Komisija, rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius teisės aktus, 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų vienu metu punktualiai ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiamą į bendrą institucijų susitarimą dėl deleguotųjų teisės aktų.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
62 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62a) Siekiant, kad būtų užtikrintos 
vienodos šio reglamento įgyvendinimo 
sąlygos, Komisijai turėtų būti patikėti 
įgyvendinimo įgaliojimai sukurti ir 
prižiūrėti nuolat atnaujinamą saugomų 
kilmės vietos nuorodų (SKVN), saugomų 
geografinių nuorodų (SGN) ir garantuotų 
tradicinių gaminių (GTG) registrą, 
nustatyti registro pobūdį ir turinį, 
apibrėžti, kokiomis priemonėmis turi būti 
viešai skelbiamas produktų sertifikavimo 
įstaigų pavadinimas ir adresas, viešai 
skelbti pavadinimų, kurių registracijos 
paraiškas ji gavo, sąrašą, užtikrinti 
konkrečių dokumentų paskelbimą 
Oficialiajame leidinyje, priimti 
sprendimus dėl sąlygų neatitinkančių 
paraiškų atmetimo, registruoti 
pavadinimą, kai tam niekas 
neprieštarauja, ir tvirtinti arba atmesti 
dalinius produkto specifikacijų 
pakeitimus, jeigu jie nežymūs.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais Komisija gali veikti be komiteto pagalbos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) Kad šis reglamentas būtų taikomas 
vienodai visose valstybėse narėse, 
Komisija turėtų būti įgaliota priimti 

(63) Įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
kai kurių pereinamųjų laikotarpių 
pratęsimu, su GTG apsauga, su 
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įgyvendinimo aktus pagal Sutarties 
291 straipsnį. Komisija turėtų priimti tuos 
įgyvendinimo aktus pagal ... m. ... ... d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. XX/XXXX dėl ... 
nuostatas, nebent aiškiai numatyta kitaip,

neprivalomų kokybės terminų naudojimu, 
su vienoda nuorodų, kokybės schemą 
žyminčių sutrumpinimų ir simbolių 
apsauga, su sprendimų dėl pavadinimų 
registracijos priėmimu, kai Žemės ūkio 
produktų kokybės komitetas nėra pasiekęs 
jokio susitarimo, su SKVN, SGN ir GTG 
registracijos panaikinimu turėtų būti 
vykdomi vadovaujantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai1.
1 OL L 55, 2011 02 28, p. 13.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi straipsnių dėl įgyvendinimo įgaliojimų pavyzdžiais.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas skirtas tam, kad žemės 
ūkio produktų gamintojai galėtų 
veiksmingiau pranešti pirkėjams ir 
vartotojams apie savo produktų ypatumus 
ir ūkininkavimo būdo nulemtas savybes, 
taip užtikrinant:

1. Šis reglamentas skirtas tam, kad žemės 
ūkio ir maisto produktų gamintojai galėtų 
veiksmingiau pranešti pirkėjams ir 
vartotojams apie savo produktų ypatumus 
ir ūkininkavimo būdo nulemtas savybes, 
taip užtikrinant:

Or. en

Pagrindimas

Norėta paaiškinti, kad maisto produktai įtraukti į reglamentą, kaip ir šiuo metu galiojančių 
reglamentų Nr. 509/2006 ir 510/2006 atvejais.
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Pakeitimas13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau šio reglamento III antraštinėje 
dalyje nustatyta kokybės schema 
netaikoma neperdirbtiems žemės ūkio 
produktams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pradinės tradicinės gamybos sistemos neturėtų būti pašalintos iš GTG schemos. Jeigu į GTG 
schemą bus įtraukiami tik perdirbti produktai, bus apribotos galimybės į ją įtraukti 
kokybiškos tradicinės augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos sistemas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad šio reglamento 
taikymo sričiai priskiriami produktai būtų 
glaudžiai susiję su žemės ūkio produktais 
arba su kaimo ekonomika, Komisija gali 
deleguotaisiais aktais keisti šio reglamento 
I priedą.

Siekdama užtikrinti, kad šio reglamento 
taikymo sričiai priskiriami produktai būtų 
glaudžiai susiję su žemės ūkio produktais 
arba su kaimo ekonomika, Komisija gali 
deleguotaisiais aktais papildyti šio 
reglamento I priedą.

Or. en

Pagrindimas

Taip užtikrinamas didesnis Komisijos įgaliojimo įtraukti naujus produktus į I priedo taikymo 
sritį, skaidrumas.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas vynuogių 
produktams, išskyrus vyno actą, 
spiritiniams gėrimams ir aromatizuotam 
vynui.

2. Šis reglamentas netaikomas vynuogių 
produktams, išskyrus vyno actą ir 
vynuogių sultis, spiritiniams gėrimams ir 
aromatizuotam vynui.

Or. en

Pagrindimas

Vynuogių sultys, kaip SKVN ar SGN žymimas produktas, neįtrauktas nei į Bendrą bendros 
žemės ūkio rinkos organizavimo reglamentą, nei į Reglamentą Nr. 510/2006. Šio pakeitimo 
tikslas – išspręsti šį neatitikimą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) grupė – bet kokios teisinės formos 
daugiausia gamintojų arba perdirbėjų, 
susijusių su tuo pačiu produktu, 
susivienijimas;

(2) grupė – bet kokios teisinės formos 
daugiausia gamintojų arba perdirbėjų, ūkio 
subjektų, gaminančių, perdirbančių ar 
gaminančių ir perdirbančių produktą, 
susivienijimas;

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – išsamiau paaiškinti grupių sudėtį ir nurodyti, kad jas sudaro 
perdirbėjai ir gamintojai.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) gamybos etapas – tai viena iš šių 
veiklos rūšių: gamyba, perdirbimas arba 
paruošimas. Pakavimas nėra dalis 
gamybos etapo;

Or. en

Pagrindimas

Vykstant konsultacijoms paaiškėjo, kad būtina išsamiau paaiškinti, kas turima galvoje kalbant 
apie nurodytus gamybos etapus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 b) perdirbtas produktas: šios apibrėžties 
reikšmė ta pati, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 852/2004 
2 straipsnio 1 dalies o punkte.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti didesnį aiškumą ir teisinį nuoseklumą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii) kurio visi gamybos etapai vyksta toje 
pačioje apibrėžtoje geografinėje vietovėje;

(iii) visi gamybos etapai, t. y. gamyba, 
perdirbimas ar paruošimas, vyksta toje 
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pačioje apibrėžtoje geografinėje vietovėje;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išsaugota dabartinė pagal Reglamentą Nr. 510/2006 nustatyta SKVN apibrėžtis, 
kadangi ji aprėpia ne tik produkto gamybą, bet ir jo gamybą, perdirbimą ir paruošimą, taigi 
gali būti, kad siūloma formuluotė aiškesnė.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant neklaidinti vartotojų, siūlomas 
registruoti pavadinimas, kuris yra visiškai 
arba iš dalies homonimiškas pavadinimui, 
jau įrašytam į 11 straipsnyje nustatyta 
tvarka sudarytą registrą, gali būti 
registruojamas tik jei galima aiškiai ir 
pagrįstai atskirti vėliau įregistruoto 
homonimo ir pavadinimo, kuris jau buvo 
įrašytas į registrą, naudojimo ir pateikimo 
sąlygas.

3. Siekiant neklaidinti vartotojų ir 
neskatinti jų manyti, kad produktai kilę iš 
kitos teritorijos, net jeigu faktinės 
susijusių žemės ūkio ar maisto produktų 
teritorijos, regiono ar kilmės vietos 
požiūriu pavadinimas teisingas, siūlomas 
registruoti pavadinimas, kuris yra visiškai 
arba iš dalies homonimiškas pavadinimui, 
jau įrašytam į 11 straipsnyje nustatyta 
tvarka sudarytą registrą, negali būti 
registruojamas, nebent galima aiškiai ir 
pagrįstai atskirti vėliau įregistruoto 
homonimo ir pavadinimo, kuris jau buvo 
įrašytas į registrą, vietos ir tradicinio 
naudojimo ir pateikimo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – užtikrinti daugiau nuoseklumo atsižvelgiant į Bendrą bendros žemės 
ūkio rinkos organizavimo reglamentą (vynas). Jis atitinka papildytas nuostatas dėl vyno 
apsaugos remiantis PPO susitarimu dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su 
prekyba (TRIPs).
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) produkto apibūdinimas, įskaitant 
žaliavas, jei taikytina, ir pagrindines 
fizines, chemines, mikrobiologines ir 
organoleptines produkto savybes;

b) produkto apibūdinimas, įskaitant 
žaliavas, jei taikytina, taip pat ir 
pagrindines fizines, chemines, 
mikrobiologines arba organoleptines 
produkto savybes;

Or. en

Pagrindimas

Šiame punkte svarbu išsaugoti šiuo metu galiojančias Reglamento Nr. 510/2006 nuostatas, 
pagal kurias atsižvelgiama į genetiškai nemodifikuotų (GN) produktų ir analizuojamų savybių 
skirtumus.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) produkto gaminimo būdo ir autentiškų 
nekintančių vietos gamybos būdų 
apibūdinimas ir, jei taikytina, informacija 
apie pakavimą, jei pareiškėjų grupė taip 
nustato ir pagrindžia, kodėl produktas turi 
būti pakuojamas nustatytoje geografinėje 
vietovėje, siekiant išsaugoti kokybę ar 
užtikrinti kilmę ar kontrolę;

e) produkto gaminimo būdo ir autentiškų 
nekintančių vietos gamybos būdų 
apibūdinimas ir, jei tinkama, informacija 
apie pakavimą, jei pareiškėjų grupė taip 
nustato ir pagrindžia, kodėl produktas turi 
būti pakuojamas nustatytoje geografinėje 
vietovėje, siekiant išsaugoti kokybę ar 
užtikrinti kilmę ar kontrolę;

Or. en

Pagrindimas

Taip užtikrinamas didesnis teksto teisinis aiškumas.
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Pakeitimas23

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tuo atveju, kai prekiaujama Sąjungos 
kilmės produktais, kurių pavadinimai 
šiame reglamente nustatyta tvarka įrašyti į 
registrą kaip saugomos kilmės vietos 
nuorodos arba saugomos geografinės 
nuorodos, nuorodos „saugoma kilmės 
vietos nuoroda“ arba „saugoma 
geografinė nuoroda“ arba su jomis susiję 
Sąjungos simboliai pateikiami etiketėje. Be 
to, etiketėje gali būti pateikiamos ir 
atitinkamos santrumpos – SKVN arba 
SGN.

3. Tuo atveju, kai prekiaujama Sąjungos 
kilmės produktais, kurių pavadinimai 
šiame reglamente nustatyta tvarka įrašyti į 
registrą kaip saugomos kilmės vietos 
nuorodos arba saugomos geografinės 
nuorodos, su jomis susiję Sąjungos 
simboliai pateikiami etiketėje. Be to, 
etiketėje gali būti pateikiamos ir 
atitinkamos santrumpos – SKVN arba 
SGN.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama skatinti Europos logotipo matomumą – tai turėtų būti 
privaloma, kaip ir ekologinio ženklo atveju. Šis tikslas atitinka informavimo ir skatinimo 
veiksmus, kuriuos Komisija vykdo siekdama išsamiau informuoti Europos vartotojus apie 
kokybės schemas.

Pakeitimas24

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tuo atveju, kai prekiaujama trečiųjų 
valstybių kilmės produktais, kurių 
pavadinimai įrašyti į registrą, 3 dalyje 
nurodytos nuorodos ir su jomis susiję 
Sąjungos simboliai taip pat gali būti 
nurodomi etiketėje.

4. Tuo atveju, kai prekiaujama trečiųjų 
valstybių kilmės produktais, kurių 
pavadinimai įrašyti į registrą remiantis šio 
reglamento V antraštinės dalies 
IV skyriaus nuostatomis, 3 dalyje 
nurodytos nuorodos ir su jomis susiję 
Sąjungos simboliai taip pat gali būti 
nurodomi etiketėje.

Or. en
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Pagrindimas
Tais pačiais simboliais ir nuorodomis turėtų būti leista žymėti tik tuos trečiųjų šalių ir ES 
valstybių produktus, kurie buvo patikrinti pagal šiame reglamente nustatytą procedūrą 
(„Abipusiškumas“).

Pakeitimas25

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bet kokio netinkamo naudojimo, 
imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei 
nurodoma tikroji produkto ar paslaugos 
kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra 
išverstas arba prie jo rašomi tokie žodžiai 
kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, 
„pagamintas kaip“, „imitacija“ ar pan.;

b) bet kokio netinkamo naudojimo, 
imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei 
nurodoma tikroji produkto ar paslaugos 
kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra 
išverstas arba prie jo rašomi tokie žodžiai 
kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, 
„pagamintas kaip“, „imitacija“ ar pan., jei 
šie produktai ar paslaugos panašūs į šiuo 
pavadinimu registruotus produktus arba 
jei netinkamai naudojant, imituojant ar 
mėgdžiojant pavadinimą naudojamasi 
saugomo pavadinimo produkto – taip pat 
ir tada, kai jis naudojamas kaip sudėtinė 
dalis – reputacija;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti griežtesnę pagal SKVN/SGN schemas 
registruotų pavadinimų apsaugą, taip pat ir tada, kai SKVN/SGN produktai naudojami kaip 
sudėtinės dalys.

Pakeitimas26

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pavadinimas tinkamas registruoti kaip 
garantuotas tradicinis gaminys, jei juo 
apibūdinamas konkretus perdirbtas
produktas:

1. Pavadinimas tinkamas registruoti kaip 
garantuotas tradicinis gaminys, jei juo 
apibūdinamas konkretus produktas:
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Or. en

Pagrindimas
Šio pakeitimo tikslas – užtikrinti nuoseklumą atsižvelgiant į kitus pakeitimus, kuriais siekiama 
neapsiriboti vien perdirbtais maisto produktais. Be to, laikomasi nuomonės, kad, kai tai susiję 
su GTG, šis apribojimas nereikalingas.

Pakeitimas27

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurio gamybos metodas ir sudėtis 
atitinka to produkto gaminimo tradicijas ir

a) kurio gamybos metodas ar sudėtis 
atitinka to produkto gaminimo tradicijas 
arba

Or. en

Pakeitimas28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turi nurodyti tradicinį produkto pobūdį. b) turi nurodyti tradicinį produkto pobūdį 
ar specifiką.

Or. en

Pakeitimas29

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) produkto aprašymas, įskaitant 
pagrindines jo fizines, chemines, 
mikrobiologines arba organoleptines 
savybes, kuriomis pagrindžiamas to 
produkto specifiškumas;

b) produkto aprašymas, įskaitant, jei 
tinkama, pagrindines jo fizines, chemines, 
mikrobiologines arba organoleptines 
savybes, kuriomis pagrindžiamas to 
produkto specifiškumas;

Or. en
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Pakeitimas30

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neprivalomų kokybės terminų schema 
parengta siekiant, kad pridėtinės vertės 
suteikiančiais ypatumais ar savybėmis 
pasižyminčių žemės ūkio produktų 
gamintojai galėtų veiksmingiau informuoti 
vidaus rinkos vartotojus apie tuos 
ypatumus ar savybes, o svarbiausia –
siekiant patobulinti ir papildyti 
specialiuosius prekybos standartus.

Neprivalomų kokybės terminų schema 
parengta siekiant, kad pridėtinės vertės 
suteikiančiais ypatumais ar savybėmis 
pasižyminčių žemės ūkio produktų 
gamintojai galėtų veiksmingiau informuoti 
vidaus rinkos vartotojus apie tuos 
ypatumus ar savybes.

Or. en

Pagrindimas

Specialios nuostatos, susijusios su neprivalomais terminais, kuriems nustatyta išimtinė 
naudojimo teisė, taip pat visi su šiais terminais ir prekybos standartais susiję straipsniai ir 
konstatuojamosios dalys bei II priedas perkelti į pasiūlymą dėl Reglamento dėl prekybos 
standartų (2010/0354 COD), kad visi neprivalomi terminai, kuriems nustatyta išimtinė 
naudojimo teisė, būtų įtraukti į Bendrą bendros žemės ūkio rinkos organizavimo reglamentą.

Pakeitimas31
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis
Galiojantys neprivalomi kokybės terminai

Išbraukta.

1. Šio reglamento įsigaliojimo dieną pagal 
šią schemą taikytini neprivalomi kokybės 
terminai išvardyti šio reglamento 
II priede; jame taip pat išvardyti teisės 
aktai, kuriais nustatyti aptariamieji 
terminai ir jų naudojimo sąlygos.
2. 1 dalyje nurodyti neprivalomi kokybės 
terminai galioja tol, kol bus pakeisti ar 
panaikinti pagal 28 straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

Specialios nuostatos, susijusios su neprivalomais terminais, kuriems nustatyta išimtinė 
naudojimo teisė, taip pat visi su šiais terminais ir prekybos standartais susiję straipsniai ir 
konstatuojamosios dalys bei II priedas perkelti į pasiūlymą dėl Reglamento dėl prekybos 
standartų (2010/0354 COD), kad visi neprivalomi terminai, kuriems nustatyta išimtinė 
naudojimo teisė, būtų įtraukti į Bendrą bendros žemės ūkio rinkos organizavimo reglamentą.

Pakeitimas32

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija atsižvelgia į visus susijusius 
tarptautinius standartus. 

Komisija atsižvelgia į visus susijusius 
tarptautinius standartus ir į esamus 
terminus, kuriems nustatyta išimtinė 
naudojimo teisė ir kurie šiuo metu 
taikomi susijusiems produktams ar 
sektoriams.

Or. en

Pagrindimas

Taip siekiama apsaugoti esamus terminus, kuriems nustatyta išimtinė naudojimo teisė, ir 
išvengti kartojimosi.

Pakeitimas33

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis
Kalnų ūkyje pagamintas produktas

1. Apibrėžiama sąvoka „kalnų ūkyje 
pagamintas produktas“. Ši sąvoka gali 
būti naudojama tik apibrėžti produktams, 
kurie skirti vartoti žmonėms, kaip 
nurodyta Sutarties I priede, ir kurių 
žaliavos kildinamos iš kalnų vietovių. Be 
to, norint, kad terminas būtų taikomas 
perdirbtiems produktams, jie turi būti 
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perdirbami taip pat kalnų vietovėse. 

2. Šio straipsnio tikslais Europos 
Sąjungos kalnų vietovės apibrėžiamos 
taip, kaip nustatyta pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1257/1999 18 straipsnio 1 dalį. 
Kai tai susiję su trečiųjų šalių produktais, 
kalnų vietovės – tai vietovės, atitinkančios 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 
18 straipsnio 1 dalį nustatytus kriterijus.

3. Komisija įgaliota priimti deleguotuosius 
teisės aktus remdamasi [...] straipsniu, 
pagal kurį tinkamai pagrįstais atvejais ir 
siekiant atsižvelgti į natūralius 
suvaržymus, turinčius poveikį žemės ūkio 
produktų gamybai kalnų vietovėse, 
nustatomos 1 dalyje nurodyto termino 
naudojimo sąlygų išimtys.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja įsitikinusi, kad turi būti sukurta kalnų ūkiuose gaminamų produktų schema. 
Surengus išsamias konsultacijas paaiškėjo, kad ši schema aktuali ne tik sektoriaus atstovams: 
akivaizdu, kad ją taikant būtų užtikrinta pridėtinė vertė vartotojui ir būtų apibrėžta produktų 
vertė.

Pakeitimas34

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad produkto 
ženklinimas nekeltų painiavos, susijusios 
su neprivalomais kokybės terminais.

2. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad produkto 
ženklinimas nekeltų painiavos, susijusios 
su kitomis kokybės nuorodomis.

Or. en

Pagrindimas

Taip siekiama išvengti teisinio nekonkretumo tuo atveju, jei skirtingose valstybėse narėse būtų 
susidurta su įvairiausiomis kokybės nuorodomis.
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Pakeitimas35

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės administracinėmis 
priemonėms skatina savo teritorijoje kurti 
ir veikti grupes. Valstybės narės, 
nepažeisdamos 3 straipsnio 2 dalyje 
pateiktos grupės apibrėžties ir 
vadovaudamosi atitinkamomis 
nacionalinės teisės nuostatomis, skatina 
šias grupes veikti kaip juridinius asmenis.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – remti grupių kūrimąsi, nes tai itin svarbu norint užtikrinti kokybės 
schemų veikimą.

Pakeitimas36

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) teikti paraišką, siekdama savo 
valstybėje narėje gauti leidimą, kurį 
įgijusi ji galėtų kurti savo produkcijos 
valdymo sistemą. 
Kai tai susiję su šia sistema, valstybės 
narės, siekdamos užtikrinti geresnes 
SKVN ir SGN produktų rinkos stabilumo 
ir veiklos sąlygas, gali nustatyti taisykles 
dėl pasiūlos derinimo atsižvelgdamos į 
paklausą tais atvejais, kai už SKVN ir 
SGN atsakingos grupės oficialiai šiuo 
tikslu planuoja paklausą. Taikant šias 
pasiūlos valdymo sistemas neturi būti 
trikdoma konkurencija vidaus rinkoje, 
sudaromos kliūtys naujiems rinkos 
dalyviams ar daromas neigiamas poveikis 
smulkiems gamintojams. Komisija turi 
būti apie tai informuota ir gali bet kuriuo 
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metu panaikinti valstybės narės išduotą 
leidimą. 

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrais kontroliuojamais atvejais pareiga nustatyti gamybos valdymo priemones atidžiai 
stebint valstybėms narėms ir Komisijai turėtų būti suteikta gamintojų grupėms. Gali būti, kad 
taikant šias sistemas itin vertingų SKVN ir SGN produktų gamintojams bus užtikrintas 
didesnis stabilumas ir išvengta didžiulio kainų svyravimo šiame sektoriuje.

Pakeitimas37

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis
Gairių taikymo ataskaitos

Kai tai susiję su geriausios patirties 
gairėmis savanoriško sertifikavimo 
sistemų (2010/C 341/04) ir produktų, 
pagamintų naudojant SKVN ir SGN 
sudėtines dalis, ženklinimo 
(2010/C 341/03) srityse, Komisija, 
siekdama nustatyti, ar būtina rengti 
teisines nuostatas, praėjus 3 metams po 
šio reglamento įsigaliojimo parengia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
ir, jei būtina, kartu su ja pateikia bet 
kokius susijusius pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos parengtos gairės, kaip ir rekomendacijos, yra tik orientacinė priemonė. Praėjus 
3 metams nuo jų taikymo pradžios būtų naudinga sužinoti, ar vietoj jų turėtų būti taikomos 
privalomos teisinės priemonės.
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Pakeitimas38

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei prieštaravimo pareiškimas yra 
priimtinas, Komisija pakviečia 
prieštaravimą pateikusią instituciją ar 
asmenį ir paraišką pateikusią instituciją ar 
asmenį dalyvauti atitinkamose 
konsultacijose pakankamą laikotarpį, kuris 
neviršija trijų mėnesių.

3. Jei prieštaravimo pareiškimas yra 
priimtinas, Komisija pakviečia 
prieštaravimą pateikusią instituciją ar 
asmenį ir paraišką pateikusią instituciją ar 
asmenį dalyvauti atitinkamose 
konsultacijose pakankamą laikotarpį, kuris 
neviršija trijų mėnesių. Komisija gali vieną 
kartą pratęsti šį laikotarpį dalyvių 
prašymu, o išimtiniais atvejais – jeigu 
manoma, kad pratęsus terminą būtų 
prisidėta siekiant susitarimo.

Or. en

Pagrindimas

Išimtiniais atvejais būtina užtikrinti daugiau lankstumo nedarant neigiamo poveikio sistemai.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deleguotieji aktai Deleguotų įgaliojimų vykdymas
1. Įgaliojimai priimti šiame reglamente 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai
suteikiami neribotam laikui.

1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiamas atsižvelgiant į 
šiame straipsnyje nustatytas sąlygas.

Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija iškart 
vienu metu apie jį praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
2. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 1 dalyje 
nurodytus įgaliojimus.

2. Komisijai penkerių metų laikotarpiu, 
kuris prasideda ...*, suteikiami 
įgaliojimai, nurodyti 2 straipsnio 1 dalyje, 
5 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 
12 straipsnio 5 dalyje, 16 straipsnio 
2 dalyje, 18 straipsnio 4 dalyje, 
19 straipsnio 2 dalyje, 23 straipsnio 
4 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 
28 straipsnyje, 29 straipsnio 3 dalyje, 
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38 straipsnio 4 dalyje, 39 straipsnio 
2 dalyje, 46 straipsnio 1 ir 7 dalyse, 
48 straipsnio 6 dalyje, 50 straipsnio 
3 dalyje ir 51 straipsnio 2 dalyje. Ne 
vėliau kaip likus devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia deleguotų įgaliojimų 
vykdymo ataskaitą. Įgaliojimų 
delegavimas pagal nutylėjimą pratęsiamas 
tokios pat trukmės laikotarpiams, nebent 
vėliausiai likus trims mėnesiams iki 
kiekvieno laikotarpio pabaigos Europos 
Parlamentas arba Taryba pareikštų, kad 
nepritaria šiam pratęsimui.

Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšaukti deleguotus 
įgaliojimus, ne vėliau kaip likus vienam 
mėnesiui iki galutinio sprendimo 
priėmimo informuoja kitą teisės aktų 
leidėją ir Komisiją, nurodydama, kurie 
deleguoti įgaliojimai galėtų būti atšaukti, 
ir galimas jų atšaukimo priežastis.
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 
Jis skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.
3. Europos Parlamentas ir Taryba 
prieštaravimą dėl deleguotojo akto gali 
pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiams.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti deleguotus 
įgaliojimus. Priėmus sprendimą dėl 
panaikinimo, panaikinamas šiame 
sprendime nurodyto įgaliojimo 
delegavimas. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi įtakos jokių 
kitų jau įsigaliojusių deleguotųjų aktų 
galiojimui.

Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimo dėl deleguotojo 
akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nurodytą dieną.



PE460.980v01-00 28/34 PR\863468LT.doc

LT

Deleguotasis aktas gali būti skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioti dar nesibaigus šiam 
laikotarpiui, jeigu ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informuoja 
Komisiją, kad prieštaravimo nepareikš.
Jei Europos Parlamentas ar Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimą 
pareiškusi institucija išdėsto 
prieštaravimo priežastis.

4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
iškart vienu metu apie jį informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą.
5. Deleguotasis teisės aktas, priimtas 
remiantis šiuo reglamentu, įsigalioja tik 
jeigu Europos Parlamentas arba Taryba 
per du mėnesius nuo šio akto priėmimo 
dienos nepareiškia jokių prieštaravimų 
arba jeigu prieš baigiantis šiam 
laikotarpiui Europos Parlamentas ir 
Taryba informuoja Komisiją, kad 
neketina prieštarauti. Šis laikotarpis 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva gali būti pratęstas dar dviems 
mėnesiams.
* Šio reglamento įsigaliojimo data.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė suderinta vadovaujantis bendru institucijų susitarimu dėl praktinės deleguotųjų 
aktų taikymo tvarkos (SESV 290 straipsnis).

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo aktai Komiteto procedūra
[Jei įgyvendinimo aktai priimami pagal šį 
reglamentą, Komisijai padeda Žemės ūkio 
produktų kokybės politikos komitetas ir 
taikoma Reglamento (ES) Nr. [xxxx/yyyy] 

1. Komisijai padeda Žemės ūkio produktų 
kokybės komitetas. Šis komitetas – tai 
komitetas, apibrėžtas remiantis 
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(įterpti, kai bus priimtas dabar Europos
Parlamente ir Taryboje svarstomas 
reglamentas dėl kontrolės mechanizmų, 
kaip nurodyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 291 straipsnio 2 dalyje) 
[5] straipsnyje numatyta tvarka.]

Reglamentu (ES) Nr. 182/2011.

2. Nuorodą į šią dalį teikiama 
vadovaujantis Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011 5 straipsniu.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujamasi valstybių narių kontroliuojamų įgyvendinimo aktų nuostatų pavyzdžiais ir 
siūlomu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu, pagal kurį nustatomos Komisijos 
vykdomų įgyvendinimo įgaliojimų kontrolės, kurią atlieka valstybės narės, mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I punkto paskutinė įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– oda. 

Or. en

Pagrindimas

Jeigu būtų leista svarstyti galimybę įtraukti odą į SKVN ir SGN registrą, šis produktas taip 
pat galėtų sukurti papildomą vertę.

Pakeitimas42

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II punkto paskutinė įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– druska. 

Or. en

Pagrindimas

Esama tradicinių, beveik vien amatininkų taikomų, jūros druskos gamybos metodų. Šie 
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gamybos metodai turi būti pripažinti pagal GTG schemą.

Pakeitimas43

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visas II priedo turinys. Išbraukta. 

Or. en

Pagrindimas

Specialios nuostatos, susijusios su neprivalomais terminais, kuriems nustatyta išimtinė 
naudojimo teisė, taip pat visi su šiais terminais ir prekybos standartais susiję straipsniai ir 
konstatuojamosios dalys bei II priedas perkelti į pasiūlymą dėl Reglamento dėl prekybos 
standartų (2010/0354 COD), kad visi neprivalomi terminai, kuriems nustatyta išimtinė 
naudojimo teisė, būtų įtraukti į Bendrą bendros žemės ūkio rinkos organizavimo reglamentą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios pastabos

Pagal metodiką, kurią taikant saugoma aplinka ir atsižvelgiama į kaimo bendruomenių 
reikmes, Europos žemės ūkyje pagaminama įvairiausių maisto produktų. Regionuose 
pagaminamų maisto produktų įvairovė, tradiciniai kartais šimtmečių senumo gamybos 
metodai, dėmesys saugai ir geroms aplinkos sąlygoms – visa tai liudija, kad Europos maisto 
kokybės standartai – vieni aukščiausių pasaulyje.

Tiek ūkininkai, tiek vartotojai turi būti informuoti apie šias ypatingas jų šalyje pagaminamo 
maisto savybes. Be to, vadovaujantis šiuo į kokybę orientuotu principu, galėtų būti skatinama 
aukščiausios kokybės produktų paklausa vidaus ir tarptautinėje rinkose. ES, įgyvendindama 
savo maisto kokybės politiką, pradėjo taikyti ženklus ir kokybės schemas, pagal kurias 
atkreipiamas dėmesys į itin vertingas produktų savybes ir regioninę produktų specifiką.

Dabar taikomos saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN), saugomos geografinės nuorodos 
(SGN), garantuoto tradicinio gaminio (GTG), ekologiškai ūkininkaujant ir atokiausiuose 
regionuose pagamintų produktų kokybės schemos ir atitinkami jų visų logotipai.

Nauji Komisijos pasiūlymai

Šiuo metu Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas nagrinėja naują Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl kokybės ir prekybos standartų.

Komisija pateikė teisės aktų dėl kokybės užtikrinimo rinkinį, siekdama tobulinti Sąjungos 
teisės aktus kokybės, taip pat nacionalinių ir privačių sertifikavimo sistemų taikymo srityje, 
kad jie būtų paprastesni, skaidresni ir lengviau suprantami, kad juos būtų galima taikyti 
atsižvelgiant į naujoves ir kad sumažėtų našta gamintojams ir valdžios institucijoms.

Šį teisės aktų pasiūlymų rinkinį Komisija pateikė praėjusį gruodį, pasibaigus išsamioms 
viešosioms konsultacijoms, kurios buvo surengtos 2009 m. paskelbus Žaliąją knygą kokybės 
klausimais. Į rinkinį įtraukti du pasiūlymai dėl reglamentų: vienas iš jų susijęs su žemės ūkio 
produktų kokybės schemomis, kitas – su prekybos standartais. Be to, pateiktos dvejos –
sertifikavimo sistemų ir produktų, gaminamų naudojant sudedamąsias dalis, kurioms 
taikomos saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) ir saugomos geografinės nuorodos 
(SGN) schemos, ženklinimo – gairės. Pasiūlymai išsamūs; juose svarstoma nemažai klausimų, 
į kuriuos Parlamentas atkreipė dėmesį EP nario Giancarlo Scottà savo iniciatyva parengtame 
pranešime. Be esminių klausimų ypatingas dėmesys turėtų būti atkreiptas į nuostatas dėl 
deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, kurie nepaprastai svarbūs atsižvelgiant į tai, kaip ateityje 
bus praktiškai įgyvendinama politika.

Pranešėjos pasiūlymai

Apskritai pranešėja laikosi nuomonės, kad vienas iš prioritetų turėtų būti teikiamas siekiui 
supaprastinti ir plėtoti esamas schemas, taip pat įtraukti naujus kokybės terminus, kuriuos 
taikant būtų užtikrinta geriausių Europos produktų vertė. Kadangi Komisijos pasiūlymas –
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girtinas ir geras atspirties taškas, pranešėja įsitikinusi, kad įmanoma užtikrinti daugiau 
aiškumo ir sukurti universalesnę Europos kokybės sistemą.

Rengdama pranešimo projektą, pranešėja išsamiai konsultavosi su kolegomis ir šešėliniais 
pranešėjais, teisės aktų pasiūlymus du kartus atskirai aptarė komitete ir vadovavo praktiniam 
seminarui, kuriame dalyvavo šios srities politikos ekspertai. Be to, siekiant gauti patarimų ir 
paaiškinimų, buvo nuolat kreipiamasi į Komisiją. Pagaliau pranešėja surengė nemažai 
posėdžių su pramonės, suinteresuotųjų šalių, susijusių nacionalinių ir Europos institucijų 
atstovais.
  
Pranešėja stengėsi, kad visas tekstas būtų aiškesnis ir, jei būtina, paprastesnis. Šiuo požiūriu 
svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad įtrauktos aiškesnės apibrėžtys, dėl kurių tekstas tapo 
suprantamesnis ir gamintojams, ir vartotojams. Be to, kai kuriais atvejais turėjo būti 
užtikrintas didesnis teisinis konkretumas. Toliau pranešėja pateikia kiekvienos reglamento 
antraštinės dalies pakeitimus.

I antraštinė dalis

 Garantuotų tradicinių gaminių kokybės sistema turėtų būti taikoma ir neperdirbtiems 
produktams, kadangi esama tradicinių augalininkystės ir gyvulininkystės produktų 
gamybos metodų, kurie būdingi ne vienai konkrečiai geografinei teritorijai ir kuriuos 
taikant pagaminami produktai, turintys pridėtinę vertę užtikrinančių savybių arba 
ypatumų, sukuriančių pridėtinę vertę dėl naudojamų žemės ūkio metodų. Tai idealiai 
atitinka pasiūlymo dalyką, kuris išdėstytas 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose.

 Be to, atsižvelgiant į tai, kaip 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos apibrėžiamas produkto 
virsmas, tebėra atvejų, kai neaišku, ar produktas perdirbtas, nes turi būti įvertinta, ar 
apdorojant buvo iš esmės pakito pradinis produktas. Todėl prašoma į garantuotų 
tradicinių gaminių kokybės sistemos taikymo sritį įtraukti druską.

 Šiuo atveju aktuali gamybos etapų apibrėžtis.

II antraštinė dalis

 Į 3 straipsnį siūloma įtraukti gamybos etapų apibrėžtį, kadangi taip būtų užtikrinta 
daugiau aiškumo – taip pat ir kalbant apie gamybos etapus 5 straipsnio 1 dalies 
b punkto iii papunktyje.

 Siūloma keisti 6 straipsnio formuluotę, kadangi, jeigu Komisijai vykdant 
įsipareigojimus, kuriuos ES prisiėmė pagal TRIPs susitarimą, maisto produktai ir 
vynas traktuojami vienodai, į šį straipsnį atsižvelgiant į visus su papildomos apsaugos, 
kuri, remiantis minėtuoju susitarimu, užtikrinama vynui, aspektus turėtų būti įtraukti ir 
maisto produktai.

 7 straipsnio 1 dalies b punkte siūloma pritarti formuluotei „mikrobiologines arba
organoleptines“ produkto savybes.
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 Kai tai susiję su 12 straipsnio 3 dalimi, pranešėja įsitikinusi, kad ant etiketės turėtų 
būti aiškiai nurodyti Europos simboliai, sukurti ir patvirtinti siekiant atkreipti dėmesį į 
SKV ir SG nuorodas. Antra vertus, pranešėja laikosi nuomonės, kad ES logotipu ir 
nuorodomis gali būti žymimi tik tie produktai, kuriems taikoma ta pati registracijos 
procedūra ir tos pačios sąlygos, kaip ir bendrosios rinkos produktams, o ne tie, dėl 
kurių sudaryti dvišaliai susitarimai.

III antraštinė dalis 

 Šių pakeitimų tikslas – užtikrinti nuoseklumą atsižvelgiant į kitus pakeitimus, pagal 
kuriuos skatinama neapsiriboti vien perdirbtais maisto produktais. Be to, laikomasi 
nuomonės, kad, kai tai susiję su GTG, šis apribojimas nereikalingas.

IV antraštinė dalis

 Pranešėjos nuomone, neprivalomi terminai, kuriems nustatyta išimtinė naudojimo 
teisė (išvardyti II priede), turėtų likti Bendrame bendros žemės ūkio rinkos 
organizavimo reglamente ir todėl turėtų būti įtraukti į reglamentą dėl prekybos 
standartų, nes pagal jį geriau atsižvelgiama į šių neprivalomų politikos priemonių 
pobūdį. Tačiau būtinas neprivalomų kokybės terminų, kuriuos ateityje gali pateikti 
Komisija, teisinis pagrindas. Todėl pranešėja įsitikinusi, kad šis teisinis pagrindas 
turėtų būti išsaugotas. Pranešėja siūlo pirmąjį neprivalomą kokybės terminą – „kalnų 
ūkyje pagamintas produktas“.

 Pranešėja įsitikinusi, kad turi būti sukurta kalnų ūkiuose gaminamų produktų
schema. Surengus išsamias konsultacijas paaiškėjo, kad ši schema aktuali ne tik 
sektoriaus atstovams: akivaizdu, kad ją taikant būtų užtikrinta pridėtinė vertė 
vartotojui ir apibrėžta produktų vertė.

 Be to, tikimasi, kad Komisija analizuos ir netrukus galės pateikti pasiūlymus dėl naujų 
neprivalomų kokybės terminų, pvz., susijusių su salose ar Antarkties regione 
gaminamais produktais. Remiantis siūlomu reglamentu taip pat raginama toliau 
svarstyti savanoriško jautienos ženklinimo sistemą.

V antraštinė dalis

 Kai tai susiję su gamintojų grupių vaidmeniu taikant SKVN ir SGN schemas, 
pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymams ir tikisi, kad jie bus kuo skubiau 
įgyvendinti. Be to, pranešėja įsitikinusi, kad užtikrinamos tinkamos sąlygos tolesniam 
grupių atliekamam vaidmeniui stiprinti. Todėl tam tikrais reguliuojamais atvejais 
siūloma leisti gamintojų grupėms nustatyti gamybos valdymo priemones atidžiai 
stebint valstybėms narėms ir Komisijai. Šis siūlymas grindžiamas tuo, kad buvo 
įsitikinta, jog taikant šias sistemas gali būti užtikrintas didesnis stabilumas itin 
vertingų SKVN ir SGN produktų gamintojams ir išvengta didžiulio kainų svyravimo 
šiame sektoriuje.

 Kalbant apie (savarankiško sertifikavimo sistemų) gairių taikymą SKVN ir SGN 
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produktų sudėtinėms dalims, Komisija raginama praėjus 3 metams po šio reglamento 
įsigaliojimo pateikti teisės akto kūrėjui ataskaitą, kurioje būtų paaiškinta, ar esama 
galimybių šioje srityje rengti privalomus teisės aktus.

 Pranešėja taip pat įtraukė keletą patikslinimų, susijusių su prieštaravimo procedūra: 
numatyta galimybė pratęsti nustatytą laikotarpį tiems atvejams, kai manoma, kad 
susitarimas greičiausiai bus pasiektas.

Priedai

 Pranešėja siūlo į priedus, kuriuose išvardyti pagal SKVN, SGN ir GTG schemas 
saugomi produktai, įtraukti papildomus produktus.

 II priedas (šiuo metu jame išvardyti neprivalomi terminai, kuriems nustatyta išimtinė 
naudojimo teisė) turi būti perkeltas į reglamentą dėl prekybos standartų.

Derinimas

Kai tai susiję su derinimu, pranešėja įsitikinusi, kad turi būti užtikrinta veiksmingos ir 
racionalios Komisijos veiklos ir teisėkūros įgaliojimų, kurie Parlamentui ir Tarybai suteiki 
pagal Lisabonos sutartį, pusiausvyra. Apskritai pranešėja pritaria daugumai pasiūlymų dėl 
deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų ir laikosi nuomonės, kad Komisija pateikė optimalų 
pasiūlymą šiuo klausimu.


