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EIROPAS

PARLAMENTA UN PADOMES
Nr. 1151/2012

REGULA

(ES)

(2012. gada 21. novembris)
par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes
shēmām

I SADAĻA
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants
Mērķi
1.
Šīs regulas mērķis ir palīdzēt lauksaimniecības produktu un
pārtikas produktu ražotājiem paziņot pircējiem un patērētājiem informā
ciju par produkta īpašībām un minēto produktu un pārtikas produktu
lauksaimniecības pazīmēm, tādējādi nodrošinot:
a) godīgu konkurenci lauksaimniekiem un ražotājiem, kas ražo lauk
saimniecības produktus un pārtikas produktus ar īpašībām un
pazīmēm, kas paaugstina to pievienoto vērtību;
b) uzticamu informāciju, kas patērētājiem ir pieejama par šādiem
produktiem;
c) intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu; un
d) iekšējā tirgus integritāti.
Šajā regulā izklāstīto pasākumu mērķis ir atbalstīt lauksaimnieciskos un
pārstrādes pasākumus, kā arī lauksaimniecības sistēmas, kas saistītas ar
augstas kvalitātes produktiem, tādējādi sekmējot lauku attīstības poli
tikas mērķu sasniegšanu.
2.
Ar šo regulu izveido kvalitātes shēmas, kas kalpo par pamatu tādu
nosaukumu un apzīmējumu identificēšanai un vajadzības gadījumā
aizsardzībai, kuri jo īpaši norāda vai apraksta lauksaimniecības
produktus, kam piemīt:
a) pievienoto vērtību paaugstinošas īpašības; vai
b) pievienoto vērtību paaugstinošas pazīmes, pateicoties to ražošanā
izmantotajām lauksaimniecības vai pārstrādes metodēm vai arī to
ražošanas vai tirdzniecības vietai.

2. pants
Darbības joma
1.
Šī regula attiecas uz lietošanai pārtikā paredzētajiem lauksaimnie
cības produktiem, kas uzskaitīti Līguma I pielikumā, un citiem lauk
saimniecības produktiem un pārtikas produktiem, kas uzskaitīti šīs
regulas I pielikumā.
Lai ņemtu vērā starptautiskās saistības vai jaunas ražošanas metodes vai
materiālus, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar
56. pantu, lai papildinātu šīs regulas I pielikumā sniegto produktu
sarakstu. Šādi produkti ir cieši saistīti ar lauksaimniecības produktiem
vai lauku ekonomiku.
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2.
Šo regulu nepiemēro stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem,
aromatizētajiem vīniem vai vīnkopības produktiem, kas definēti
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIb pielikumā, izņemot vīna etiķus.
3.
Šo regulu piemēro, neskarot citus īpašus Savienības noteikumus,
kas saistīti ar produktu laišanu tirgū, un jo īpaši ar vienotu tirgu kopīgo
organizāciju, un ar pārtikas marķēšanu.
4.
Ar šo regulu izveidotajām kvalitātes shēmām nepiemēro Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), kas
nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu
un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā (1).

3. pants
Definīcijas
Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:
1) “kvalitātes shēmas” ir saskaņā ar II, III un IV sadaļu izveidotās
shēmas;
2) “grupa” ir jebkura apvienība neatkarīgi no tās juridiskās formas, kuru
galvenokārt veido tādi ražotāji vai pārstrādātāji, kuri strādā ar vienu
un to pašu produktu;
3) “tradicionāls” nozīmē pierādītu izmantošanu iekšzemes tirgū laik
posmā, kas pieļauj nodošanu no vienas paaudzes nākamajai; šim
laikposmam jābūt vismaz 30 gadiem;
4) “marķējums” nozīmē jebkuru tekstu, norādi, preču zīmi, tirdzniecības
nosaukumu, attēlu vai simbolu, kas ir saistībā ar pārtikas produktu
un atrodas uz jebkura iesaiņojuma, dokumentā, uzrakstā, uz etiķetes,
gredzena vai uzlīmes, kas ir pievienots šādam pārtikas produktam vai
attiecas uz to;
5) “specifiskās iezīmes” saistībā ar produktu ir raksturīgās ražošanas
pazīmes, kas produktu skaidri nošķir no citiem līdzīgiem tās pašas
kategorijas produktiem;
6) “sugas vārdi” ir tie produktu nosaukumi, kas, lai gan attiecas uz
vietu, reģionu vai valsti, kurā produkts tika sākotnēji ražots vai
pārdots, ir kļuvuši par produkta vispārpieņemtu nosaukumu Savie
nībā;
7) “ražošanas posms” nozīmē ražošanu, pārstrādi vai sagatavošanu;
8) “pārstrādes produkti” ir pārtikas produkti, ko iegūst pēc neapstrādātu
produktu pārstrādes. Pārstrādes produktos var būt sastāvdaļas, kas
vajadzīgas, lai tos ražotu vai tiem piešķirtu specifiskas īpašības.
(1) OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.
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II SADAĻA
AIZSARGĀTI CILMES VIETAS NOSAUKUMI UN AIZSARGĀTAS
ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀDES

4. pants
Mērķis
Tiek izveidota aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un aizsargātām
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm paredzēta shēma, lai palīdzētu ar
ģeogrāfisku apgabalu saistītu produktu ražotājiem:
a) nodrošinot taisnīgu atlīdzību par to produktu kvalitāti;
b) nodrošinot nosaukumu kā intelektuālā īpašuma tiesību vienotu
aizsardzību Savienības teritorijā;
c) sniedzot patērētājiem skaidru informāciju par produkta pievienoto
vērtību paaugstinošajām pazīmēm.
5. pants
Prasības attiecībā uz cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās
izcelsmes norādēm
1.
Šajā regulā “cilmes vietas nosaukums” ir nosaukums, kas identi
ficē produktu, kura:
a) izcelsme ir reģionā vai izņēmuma gadījumos – valstī, vai konkrētā
vietā;
b) kvalitāti vai īpašības ir radījusi galvenokārt vai vienīgi īpašā ģeogrā
fiskā vide ar tai raksturīgo dabas un cilvēka faktoru; un
c) visi ražošanas posmi notiek definētajā ģeogrāfiskajā apgabalā.
2.
Šajā regulā “ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” ir nosaukums, kas
identificē produktu, kura:
a) izcelsme ir reģionā vai valstī, vai konkrētā vietā;
b) konkrētā kvalitāte, reputācija vai cita īpašība ir galvenokārt saistāma
ar tā ģeogrāfisko izcelsmi; un
c) vismaz viens ražošanas posms notiek definētajā ģeogrāfiskajā apga
balā.
3.
Neatkarīgi no 1. punkta dažus nosaukumus uzskata par cilmes
vietas nosaukumiem, pat ja attiecīgo produktu izejvielas ir no ģeogrā
fiskā apgabala, kas ir plašāks par definēto ģeogrāfisko apgabalu vai
atšķiras no tā, ar noteikumu, ka:
a) ir definēts izejvielu ražošanas apgabals;
b) pastāv īpaši izejvielu ražošanas nosacījumi;
c) pastāv kontroles pasākumi, lai nodrošinātu b) apakšpunktā minēto
nosacījumu ievērošanu; un
d) attiecīgie cilmes vietas nosaukumi ir atzīti kā cilmes vietas nosau
kumi izcelsmes valstī līdz 2004. gada 1. maijam.
Šajā punktā par izejvielām var uzskatīt tikai dzīvus dzīvniekus, gaļu un
pienu.

02012R1151 — LV — 14.12.2019 — 001.001 — 5
▼B
4.
Lai ņemtu vērā dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas specifi
skās iezīmes, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā
ar 56. pantu par ierobežojumiem un atkāpēm attiecībā uz barības iegū
šanas avotu cilmes vietas nosaukuma gadījumā.
Turklāt, lai ņemtu vērā dažu produktu vai apgabalu specifiskās iezīmes,
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 56. pantu
par ierobežojumiem un atkāpēm attiecībā uz dzīvnieku kaušanu vai
izejvielu iegūšanas avotu.
Šajos ierobežojumos un atkāpēs, pamatojoties uz objektīviem kritēri
jiem, ņem vērā kvalitāti vai lietošanu un atzītu zinātību vai dabas
faktorus.

6. pants
Sugas vārdi, konflikti ar augu šķirņu un dzīvnieku sugu
nosaukumiem, homonīmiem un preču zīmēm
1.
Sugas vārdus nereģistrē kā aizsargātus cilmes vietas nosaukumus
vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.
2.
Nosaukumu nedrīkst reģistrēt kā cilmes vietas nosaukumu vai
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ja rodas konflikts ar augu šķirnes vai
dzīvnieku sugas nosaukumu un ja tas var patērētāju maldināt attiecībā
uz produkta patieso izcelsmi.
3.
Reģistrēšanai ierosinātu nosaukumu, kurš ir pilnīgs vai daļējs tāda
nosaukuma homonīms, kas jau ierakstīts saskaņā ar 11. pantu izveido
tajā reģistrā, nedrīkst reģistrēt, ja vien praksē ir pietiekama atšķirība
starp vēlāk reģistrētā homonīma un reģistrā jau ierakstītā nosaukuma
vietējas un tradicionālas lietošanas un noformēšanas nosacījumiem,
ņemot vērā vajadzību nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret attiecīgajiem
ražotājiem un lai nemaldinātu patērētājus.
Homonīmu, kas maldina patērētāju, liekot ticēt, ka produkti nāk no citas
teritorijas, nereģistrē, pat ja nosaukums ir pareizs, ciktāl tiek skarta
attiecīgo produktu faktiskā teritorija, reģions vai izcelsmes vieta.
4.
Ierosināto cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes
norādi nereģistrē, ja, ņemot vērā preču zīmes reputāciju, atpazīstamību
un lietošanas ilgumu, ierosinātā cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfi
skās izcelsmes norādes reģistrēšana varētu patērētāju maldināt attiecībā
uz produkta patieso identitāti.

7. pants
Produkta specifikācija
1.
Aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai aizsargāta ģeogrāfiskās
izcelsmes norāde atbilst specifikācijai, kurā ietilpst vismaz:
a) nosaukums, kurš jāaizsargā kā cilmes vietas nosaukums vai ģeogrā
fiskās izcelsmes norāde, kā to lieto tirdzniecībā vai sarunvalodā, un
tikai valodās, kuras izmanto vai vēsturiski izmantoja, lai aprakstītu
konkrētu produktu noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā;
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b) produkta apraksts, tostarp vajadzības gadījumā izejvielu apraksts, kā
arī produkta galvenās fizikālās, ķīmiskās, mikrobioloģiskās vai orga
noleptiskās īpašības;
c) ģeogrāfiskā apgabala definīcija, kas noteikta saistībā ar šā punkta f)
apakšpunkta i) vai ii) punktā minēto saikni, un vajadzības gadījumā
ziņas, kas liecina par atbilstību 5. panta 3. punkta prasībām;
d) pierādījumi, ka produkta izcelsme ir noteiktais ģeogrāfiskais apga
bals, kas minēts 5. panta 1. vai 2. punktā;
e) apraksts par produkta iegūšanas metodi un vajadzības gadījumā par
autentiskajām un nemainīgajām vietējām metodēm, kā arī informā
cija par iesaiņojumu, ja pieteikuma iesniedzēju grupa tā nosaka un
sniedz pietiekamu ar konkrēto produktu saistītu pamatojumu par to,
kāpēc iesaiņošanai jānotiek noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, lai
saglabātu kvalitāti, garantētu izcelsmi vai nodrošinātu kontroli,
ņemot vērā Savienības tiesību aktus, jo īpaši aktus par preču brīvu
apriti un pakalpojumu brīvu sniegšanu;
f) sīka informācija, kas nosaka:
i) saikni starp produkta kvalitāti vai īpašībām un ģeogrāfisko vidi,
kas minēta 5. panta 1. punktā; vai
ii) attiecīgā gadījumā saikni starp produkta konkrēto kvalitāti, repu
tāciju vai citām īpašībām un ģeogrāfisko izcelsmi, kas minēta
5. panta 2. punktā;
g) to iestāžu nosaukums un adrese vai, ja pieejams, to struktūru nosau
kums un adrese, kuras pārbauda produkta specifikācijas noteikumu
ievērošanu saskaņā ar 37. pantu, un to konkrētie pienākumi;
h) jebkādi attiecīgā produkta īpašie marķēšanas noteikumi.
2.
Lai nodrošinātu, ka produkta specifikācijas sniedz būtisku un
kodolīgu informāciju, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos
aktus saskaņā ar 56. pantu, paredzot noteikumus, ar kuriem ierobežo
šā panta 1. punktā minētajā specifikācijā iekļaujamo informāciju, ja šāda
ierobežošana ir nepieciešama, lai izvairītos no pārlieku liela reģistrācijas
pieteikumu skaita.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz noteikumus
par specifikācijas formu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar
57. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

8. pants
Reģistrācijas pieteikuma saturs
1.
Cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes
reģistrācijas pieteikumā saskaņā ar 49. panta 2. vai 5. punktu iekļauj
vismaz:
a) pieteikuma iesniedzējas grupas nosaukumu un adresi un to iestāžu
vai, ja pieejams, struktūru nosaukumu un adresi, kuras pārbauda
produkta specifikācijas noteikumu ievērošanu;
b) šīs regulas 7. pantā paredzēto produkta specifikāciju;
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c) vienotu dokumentu, kurā ietvertas šādas ziņas:
i) produkta specifikācijas galvenie punkti – nosaukums, produkta
apraksts, tostarp attiecīgā gadījumā īpaši noteikumi attiecībā uz
iesaiņojumu un marķējumu, un ģeogrāfiskā apgabala kodolīga
definīcija;
ii) apraksts par produkta saikni ar ģeogrāfisko vidi vai ģeogrāfisko
izcelsmi, kā minēts attiecīgi 5. panta 1. vai 2. punktā, tostarp
attiecīgā gadījumā produkta apraksta vai ražošanas metodes īpašie
elementi, kas pamato šo saikni.
Turklāt 49. panta 5. punktā minētajā pieteikumā iekļauj pierādījumus, ka
produkta nosaukums ir aizsargāts tā izcelsmes valstī.
2.

Pieteikuma dokumentācijā, kas minēta 49. panta 4. punktā, ietver:

a) pieteikuma iesniedzējas grupas nosaukumu un adresi;
b) šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto vienoto dokumentu;
c) dalībvalsts paziņojumu par to, ka tā pieteikuma iesniedzējas grupas
iesniegto pieteikumu, par ko var pieņemt labvēlīgu lēmumu, uzskata
par atbilstīgu šīs regulas nosacījumiem un saskaņā ar to pieņemta
jiem noteikumiem;
d) atsauci uz produkta specifikācijas publikāciju.

9. pants
Valsts pagaidu aizsardzība
Dalībvalsts – vienīgi pārejas laikā – var nosaukumam piešķirt šajā
regulā paredzēto aizsardzību valsts līmenī, sākot ar dienu, kad pietei
kums iesniegts Komisijai.
Šāda valsts pagaidu aizsardzība beidzas dienā, kad pieņem lēmumu par
reģistrāciju saskaņā ar šo regulu vai atsauc pieteikumu.
Ja nosaukums netiek reģistrēts saskaņā ar šo regulu, šādas valsts
pagaidu aizsardzības radītās sekas ir vienīgi attiecīgās dalībvalsts atbil
dība.
Pasākumi, ko dalībvalstis veic saskaņā ar šā panta pirmo daļu, rada
sekas tikai valsts līmenī, un tie neietekmē Savienības iekšējo tirdznie
cību vai starptautisko tirdzniecību.

10. pants
Iebildumu pamatojums
1.
Šīs regulas 51. panta 2. punktā minētais pamatotais iebildumu
paziņojums ir pieņemams tikai tad, ja Komisija to ir saņēmusi minētajā
punktā noteiktajā termiņā un ja tas:
a) liecina, ka nav ievēroti 5. pantā un 7. panta 1. punktā minētie nosa
cījumi;
b) liecina, ka ierosinātā nosaukuma reģistrācija būtu pretrunā 6. panta
2., 3. vai 4. punktam;
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c) liecina, ka ierosinātā nosaukuma reģistrācija apdraudētu pilnīgi vai
daļēji identiska nosaukuma vai preču zīmes pastāvēšanu vai tādu
produktu pastāvēšanu, kas likumīgi tirgoti vismaz piecus gadus
pirms 50. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētās publicēšanas
dienas; vai
d) sniedz informāciju, kas ļauj secināt, ka nosaukums, ko lūdz reģistrēt,
ir sugas vārds.
2.

Iebildumu pamatojumu novērtē saistībā ar Savienības teritoriju.

11. pants
Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu reģistrs
1.
Komisija, nepiemērojot 57. panta 2. punktā minēto procedūru,
pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido un uztur publiski pieejamu
atjauninātu tādu aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistru, kuras ir atzītas saskaņā ar šo
shēmu.
2.
Reģistrā var ierakstīt ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuras
attiecas uz trešo valstu produktiem, kas tiek aizsargāti Savienībā saskaņā
ar starptautisku nolīgumu, kura līgumslēdzēja puse ir Savienība. Ja vien
minētajā nolīgumā tie nav īpaši norādīti kā aizsargāti cilmes vietas
nosaukumi saskaņā ar šo regulu, šādus nosaukumus ieraksta reģistrā
kā aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.
3.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz sīki
izstrādātus noteikumus par reģistra formu un saturu. Minētos īstenošanas
aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. punktā minēto pārbaudes proce
dūru.
4.
Komisija dara pieejamu un regulāri atjaunina 2. punktā minēto
starptautisko nolīgumu sarakstu, kā arī saskaņā ar minētajiem nolīgu
miem aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sarakstu.

12. pants
Nosaukumi, simboli un norādes
1.
Aizsargātus cilmes vietas nosaukumus un aizsargātas ģeogrāfiskās
izcelsmes norādes var izmantot jebkurš uzņēmējs, kas tirgo attiecīgajai
specifikācijai atbilstošu produktu.
2.
Izveido Savienības simbolus, kas domāti aizsargāta cilmes vietas
nosaukuma un aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes publiskošanai.
3.
Tādu Savienības izcelsmes produktu gadījumā, kurus tirgo ar atbil
stīgi šajā regulā noteiktajām procedūrām reģistrētu aizsargātas cilmes
vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, marķē
jumā ir ar tiem saistītie Savienības simboli. Turklāt tajā pašā redze
slaukā būtu jāatrodas produkta reģistrētajam nosaukumam. Marķējumā
var parādīties norādes “aizsargāts cilmes vietas nosaukums” vai “aizsar
gāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” vai attiecīgie saīsinājumi “ACVN”
vai “AĢIN”.
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4.
Turklāt marķējumā var būt arī ģeogrāfiskās izcelsmes apgabala
attēlojumi, kā minēts 5. pantā, un teksts, grafisks attēlojums vai simboli,
kas norāda uz dalībvalsti un/vai reģionu, kurā atrodas minētais ģeogrā
fiskās izcelsmes apgabals.
5.
Neskarot Direktīvu 2000/13/EK, marķējumā kopā ar aizsargātu
cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi
var izmantot Direktīvas 2008/95/EK 15. pantā minētās kolektīvās
ģeogrāfiskās zīmes.
6.
Ja trešo valstu izcelsmes produktus tirgo ar reģistrā ierakstītu
nosaukumu, marķējumā var būt 3. punktā minētās norādes vai ar tām
saistītie Savienības simboli.
7.
Lai nodrošinātu, ka patērētājam tiek nodota atbilstoša informācija,
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 56. pantu,
ar kuriem izveido Savienības simbolus.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem definē Savienības
simbolu un norāžu tehniskos parametrus, kā arī noteikumus par to
izmantošanu tādiem produktiem, kurus tirgo ar aizsargātu cilmes vietas
nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, tostarp notei
kumus par lietojamo atbilstīgo valodas versiju. Šādus īstenošanas aktus
pieņem saskaņā ar 57. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

13. pants
Aizsardzība
1.

Reģistrētos nosaukumus aizsargā pret:

a) jebkādu reģistrēta nosaukuma tiešu vai netiešu komerciālu izmanto
šanu produktiem, uz kuriem reģistrācija neattiecas, ja minētie
produkti ir salīdzināmi ar tiem produktiem, kuri reģistrēti ar šo
nosaukumu, vai ja, lietojot nosaukumu, tiek izmantota aizsargātā
nosaukuma reputācija, tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti kā
sastāvdaļa;
b) jebkādu neatļautu izmantošanu, atdarināšanu vai atsaukšanos uz
tiem, pat ja ir norādīta produktu vai pakalpojumu patiesā izcelsme
vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu izteicienu
kā “veids”, “tips”, “metode”, “kā ražots”, “imitācija” vai līdzīgu
izteicienu, tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti kā sastāvdaļa;
c) jebkādu citu nepatiesu vai maldinošu norādi attiecībā uz produkta
izcelsmi, cilmi, būtību vai būtiskām īpašībām, kura ir uz iekšējā vai
ārējā iesaiņojuma, reklāmas materiālos vai dokumentos par attiecīgo
produktu, kā arī pret tādas taras izmantošanu produkta iesaiņojumam,
kas rada nepatiesu iespaidu par produkta izcelsmi;
d) jebkuru citu praksi, kas var maldināt patērētāju par produkta patieso
izcelsmi.
Ja aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai aizsargāta ģeogrāfiskās
izcelsmes norāde ietver produkta nosaukumu, kas tiek uzskatīts par
sugas vārdu, tad minētā nosaukuma, kas ir sugas vārds, izmantošanu
neuzskata par tādu, kas ir pretrunā pirmās daļas a) vai b) apakšpunktam.
2.
Aizsargāti cilmes vietas nosaukumi un aizsargātas ģeogrāfiskās
izcelsmes norādes nekļūst par sugas vārdiem.

02012R1151 — LV — 14.12.2019 — 001.001 — 10
▼B
3.
Dalībvalstis veic atbilstošus administratīvus un tiesību aizsardzības
pasākumus, lai novērstu vai apturētu aizsargātu cilmes vietas nosau
kumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nelikumīgu lietošanu,
kā minēts 1. punktā, kas ir ražoti vai laisti tirgū minētajā dalībvalstī.
Šajā nolūkā dalībvalstis izraugās iestādes, kas ir atbildīgas par šo pasā
kumu īstenošanu saskaņā ar katras atsevišķas dalībvalsts noteiktajām
procedūrām.
Šīs iestādes sniedz piemērotas objektivitātes un taisnīguma garantijas,
un to rīcībā ir kvalificēti darbinieki un resursi, kas vajadzīgi to pienā
kumu veikšanai.

14. pants
Sakarības starp preču zīmēm, cilmes vietas nosaukumiem un
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm
1.
Ja cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir
reģistrēta saskaņā ar šo regulu, tad preču zīmes reģistrāciju, kuras lieto
jums būtu pretrunā 13. panta 1. punktam un kura attiecas uz tā paša tipa
produktu, noraida, ja preču zīmes reģistrācijas pieteikumu iesniedz pēc
dienas, kad Komisijai iesniegts reģistrācijas pieteikums attiecībā uz
cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.
Preču zīmes, kas reģistrētas, pārkāpjot pirmo daļu, atzīst par nederīgām.
Šā punkta noteikumus piemēro neatkarīgi no Direktīvas 2008/95/EK
noteikumiem.
2.
Neskarot 6. panta 4. punktu, tādu preču zīmi, kuras lietojums ir
pretrunā 13. panta 1. punktam un kura pirms cilmes vietas nosaukuma
vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzības pieteikuma iesniegšanas
Komisijai labā ticībā Savienības teritorijā ir pieteikta, reģistrēta vai
nodibināta lietošanas ceļā, ja minēto iespēju paredz attiecīgie tiesību
akti, minētajam produktam var izmantot un atjaunot arī turpmāk neat
karīgi no cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes
reģistrācijas ar noteikumu, ka nav pamata preču zīmes atzīšanai par
nederīgu vai tās atsaukšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK)
Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (1)
vai Direktīvu 2008/95/EK. Šādos gadījumos ir atļauta aizsargāta cilmes
vietas nosaukuma vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kā arī
attiecīgo preču zīmju lietošana.

15. pants
Pārejas laiks aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lietošanai
1.
Neskarot 14. pantu, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar
kuriem nosaka pārejas laiku līdz pieciem gadiem, lai attiecībā uz
produktiem, kuru izcelsme ir dalībvalstī vai trešā valstī un kuru apzī
mējums ietver vai satur nosaukumu, kas ir pretrunā 13. panta 1.
punktam, atļautu turpināt lietot nosaukumu, ar kuru attiecīgais produkts
tika tirgots, ar nosacījumu, ka pieņemams iebildumu paziņojums
saskaņā ar 49. panta 3. punktu vai 51. pantu liecina, ka:
a) nosaukuma reģistrēšana apdraudētu pilnībā vai daļēji identiska
nosaukuma esību; vai
(1) OV L 78, 24.3.2009., 1. lpp.
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b) šādi produkti ir likumīgi tirgoti ar minēto nosaukumu attiecīgajā
teritorijā vismaz piecus gadus pirms 50. panta 2. punkta a) apakš
punktā paredzētās publikācijas dienas.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. punktā minēto
pārbaudes procedūru.
2.
Neskarot 14. pantu, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar
kuriem pagarina šā panta 1. punktā minēto pārejas laiku līdz 15 gadiem
pietiekami pamatotos gadījumos, kad ir parādīts, ka:
a) šā panta 1. punktā minētais nosaukums konsekventi un taisnīgi ir
likumīgi izmantots vismaz 25 gadus, pirms reģistrācijas pieteikums
tika iesniegts Komisijai;
b) šā panta 1. punktā minētā nosaukuma izmantošanas mērķis nekad
nav bijis gūt labumu no reģistrēta nosaukuma reputācijas un ka
patērētāji nav un nevarēja būt maldināti par produkta patieso
izcelsmi.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. punktā minēto
pārbaudes procedūru.
3.
Izmantojot 1. un 2. punktā minēto nosaukumu, marķējumā skaidri
un redzami norāda izcelsmes valsti.
4.
Lai pārvarētu īslaicīgas grūtības saistībā ar mērķi ilgtermiņā nodro
šināt, lai visi ražotāji attiecīgajā apgabalā ievērotu specifikācijas, dalīb
valsts var paredzēt pārejas laiku līdz desmit gadiem, kas stājas spēkā no
dienas, kurā pieteikums iesniegts Komisijā, ar nosacījumu, ka attiecīgie
uzņēmēji ir likumīgi tirgojuši attiecīgos produktus, izmantojot attiecīgos
nosaukumus bez pārtraukuma vismaz piecus gadus pirms pieteikuma
iesniegšanas dalībvalsts iestādēs, un šo faktu ir precizējuši valsts iebil
dumu procedūrā, kas minēta 49. panta 3. punktā.
Pirmo daļu mutatis mutandis piemēro aizsargātai ģeogrāfiskās izcelsmes
norādei vai aizsargātam cilmes vietas nosaukumam, kas attiecas uz kādu
ģeogrāfisko apgabalu trešā valstī, izņemot iebildumu procedūru.
Šādu pārejas laiku norāda 8. panta 2. punktā minētajā pieteikuma doku
mentācijā.

16. pants
Pārejas noteikumi
1.
Nosaukumus, kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. panta 6.
punktā paredzētajā reģistrā, automātiski iekļauj šīs regulas 11. pantā
minētajā reģistrā. Atbilstošās specifikācijas uzskata par šīs regulas 7.
pantā minētajām specifikācijām. Turpina piemērot visus īpašos pārejas
noteikumus, kas saistīti ar šādām reģistrācijām.
2.
Lai aizsargātu attiecīgo ražotāju vai ieinteresēto personu tiesības
un likumīgās intereses, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus
saskaņā ar 56. pantu attiecībā uz papildu pārejas noteikumiem.
3.
Šo regulu piemēro, neskarot jebkādas tiesības uz līdzāspastāvē
šanu, kas attiecībā uz cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās
izcelsmes norādēm, no vienas puses, un preču zīmēm, no otras puses,
ir atzīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 510/2006.
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III SADAĻA
GARANTĒTAS TRADICIONĀLĀS ĪPATNĪBAS

17. pants
Mērķis
Tiek izveidota garantētām tradicionālajām īpatnībām paredzēta shēma,
lai aizsargātu tradicionālās ražošanas metodes un receptes, palīdzot
tradicionālo produktu ražotājiem piedāvāt tirgū un nodot patērētājiem
informāciju par viņu tradicionālo recepšu un produktu pievienoto
vērtību paaugstinošām pazīmēm.

18. pants
Kritēriji
1.
Nosaukums atbilst reģistrēšanai kā garantēta tradicionālā īpatnība,
ja tas apraksta īpašu produktu vai pārtikas produktu, kurš:
a) radies, izmantojot minētajam produktam vai pārtikas produktam
paredzētajai tradicionālajai praksei atbilstošu ražošanas veidu,
pārstrādi vai sastāvu; vai
b) ražots no tradicionāli izmantotām izejvielām vai sastāvdaļām.
2.

Lai nosaukumu reģistrētu kā garantētu tradicionālo īpatnību, tam:

a) jābūt tradicionāli lietotam attiecībā uz īpašo produktu; vai
b) jāidentificē produkta tradicionālais raksturs vai specifiskās iezīmes.
3.
Ja iebildumu procedūrā saskaņā ar 51. pantu ir pierādīts, ka nosau
kums tiek izmantots arī citā dalībvalstī vai trešā valstī, lai atšķirtu salī
dzināmus produktus vai produktus, kuriem ir identisks vai līdzīgs nosau
kums, lēmumā par reģistrēšanu, ko pieņem saskaņā ar 52. panta 3.
punktu, var noteikt, ka garantētas tradicionālās īpatnības nosaukums
jāpapildina ar apgalvojumu “gatavots atbilstīgi … tradīcijai”, kurā
ietilpst attiecīgās valsts vai reģiona nosaukums.
4.
Nosaukumu nevar reģistrēt, ja tas attiecas tikai uz vispārēja
rakstura prasībām, ko piemēro produktu kopumam, vai prasībām, kas
paredzētas īpašos Savienības tiesību aktos.
5.
Lai nodrošinātu shēmas netraucētu darbību, Komisija tiek pilnva
rota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 56. pantu attiecībā uz papildu
informāciju par šajā pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem.

19. pants
Produkta specifikācija
1.

Garantēta tradicionālā īpatnība atbilst specifikācijai, kurā ietverts:

a) reģistrācijai ieteiktais nosaukums atbilstošajās valodu versijās;
b) produkta apraksts, tostarp tā galvenās fizikālās, ķīmiskās, mikrobio
loģiskās vai organoleptiskās īpašības, kas parāda produkta specifi
skās iezīmes;
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c) apraksts par ražošanas metodi, kas ražotājiem jāievēro, tostarp vaja
dzības gadījumā par izmantoto izejvielu vai sastāvdaļu raksturu un
īpašībām, un par produkta sagatavošanas metodi; un
d) galvenie elementi, kas nosaka produkta tradicionālās īpašības.
2.
Lai nodrošinātu, ka produkta specifikācijas sniedz būtisku un
kodolīgu informāciju, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos
aktus saskaņā ar 56. pantu, paredzot noteikumus, ar kuriem ierobežo
šā panta 1. punktā minētajā specifikācijā iekļaujamo informāciju, ja šāda
ierobežošana ir nepieciešama, lai izvairītos no pārlieku liela reģistrācijas
pieteikumu skaita.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz noteikumus
par specifikācijas formu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar
57. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

20. pants
Reģistrācijas pieteikuma saturs
1.
Garantētās tradicionālās īpatnības nosaukuma reģistrācijas pietei
kumā, kas minēts 49. panta 2. vai 5. punktā, ietver:
a) pieteikuma iesniedzējas grupas nosaukumu un adresi;
b) regulas 19. pantā paredzēto produkta specifikāciju.
2.

Pieteikuma dokumentācijā, kas minēta 49. panta 4. punktā, ietver:

a) šā panta 1. punktā minētos elementus; un
b) dalībvalsts paziņojumu par to, ka tā grupas iesniegto pieteikumu, par
ko var pieņemt labvēlīgu lēmumu, uzskata par atbilstīgu šīs regulas
nosacījumiem un saskaņā ar to pieņemtajiem noteikumiem.

21. pants
Iebildumu pamatojums
1.
Regulas 51. panta 2. punktā minētais pamatotais iebildumu pazi
ņojums ir pieņemams tikai tad, ja Komisija to ir saņēmusi pirms termiņa
beigām un ja tas:
a) sniedz pietiekami pamatotus iemeslus, kāpēc ierosinātā reģistrācija
nav saderīga ar šīs regulas noteikumiem; vai
b) liecina, ka nosaukuma izmantošana ir likumīga, atzīta un ekonomiski
nozīmīga līdzīgiem lauksaimniecības produktiem vai pārtikas
produktiem.
2.
Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos kritērijus izvērtē attie
cībā uz Savienības teritoriju.

22. pants
Garantētu tradicionālo īpatnību reģistrs
1.
Komisija, nepiemērojot 57. panta 2. punktā minēto procedūru,
pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido un uztur publiski pieejamu
atjauninātu tādu garantētu tradicionālo īpatnību reģistru, kuras ir atzītas
saskaņā ar šo shēmu.
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2.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz sīki
izstrādātus noteikumus par reģistra formu un saturu. Minētos īstenošanas
aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. punktā minēto pārbaudes proce
dūru.

23. pants
Nosaukumi, simbols un norādes
1.
Nosaukumu, kas reģistrēts kā garantēta tradicionālā īpatnība, var
izmantot jebkurš uzņēmējs, kurš tirgo produktu, kas atbilst attiecīgajai
specifikācijai.

2.
Garantētu tradicionālo īpatnību publiskošanas nolūkā izveido
Savienības simbolu.

3.
Neskarot 4. punkta noteikumus, 2. punktā minētais simbols ir tādu
Savienības izcelsmes produktu marķējumā, kurus tirgo kā atbilstīgi šai
regulai reģistrētu garantētu tradicionālo īpatnību. Turklāt tajā pašā redze
slaukā būtu jāatrodas produkta nosaukumam. Marķējumā var būt arī
norāde “garantēta tradicionālā īpatnība” vai atbilstīgais saīsinājums
“GTĪ”.

Simbols ir fakultatīvs tādu garantēto tradicionālo īpatnību produktu
marķējumā, kuri ražoti ārpus Savienības.

4.
Lai nodrošinātu, ka patērētājam tiek nodota atbilstoša informācija,
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 56. pantu,
ar kuriem izveido Savienības simbolu.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem definē Savienības
simbola un norādes tehniskos parametrus, kā arī noteikumus par to
izmantošanu produktiem ar garantētas tradicionālās īpatnības nosau
kumu, tostarp attiecībā uz lietojamo atbilstošo valodas versiju. Minētos
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. punktā minēto
pārbaudes procedūru.

24. pants
Ierobežojumi reģistrēto nosaukumu lietošanā
1.
Reģistrētie nosaukumi ir aizsargāti pret jebkādu neatļautu izman
tošanu, atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, kā arī pret jebkuru citu
praksi, kas var maldināt patērētāju.

2.
Dalībvalstis nodrošina, ka valsts līmenī izmantotie preču apraksti
nerada iespēju tos sajaukt ar reģistrētajiem nosaukumiem.

3.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz notei
kumus tradicionālo garantēto īpatnību aizsardzībai. Minētos īstenošanas
aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. punktā minēto pārbaudes proce
dūru.
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25. pants
Pārejas noteikumi
1.
Nosaukumus, kas reģistrēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 509/2006
13. panta 2. punktu, automātiski ieraksta šīs regulas 22. pantā minētajā
reģistrā. Atbilstošās specifikācijas uzskata par šīs regulas 19. pantā
minētajām specifikācijām. Turpina piemērot visus īpašos pārejas notei
kumus, kas saistīti ar šādām reģistrācijām.

2.
Nosaukumus, kas reģistrēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 509/2006
13. panta 1. punktā izklāstītajām prasībām, tostarp nosaukumus, kas
reģistrēti, pamatojoties uz šīs regulas 58. panta 1. punkta otrajā daļā
minētajiem pieteikumiem, var turpināt izmantot saskaņā ar Regulā (EK)
Nr. 509/2006 paredzētajiem nosacījumiem līdz 2023. gada 4. janvārim,
ja vien dalībvalstis neizmanto šīs regulas 26. pantā paredzēto procedūru.

3.
Lai aizsargātu attiecīgo ražotāju vai ieinteresēto personu tiesības
un likumīgās intereses, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus
saskaņā ar 56. pantu, ar kuriem paredz papildu pārejas noteikumus.

26. pants
Vienkāršota procedūra
1.
Pēc grupas pieprasījuma dalībvalsts ne vēlāk kā 2016. gada
4. janvārī var iesniegt Komisijai garantēto tradicionālo īpatnību nosau
kumus, kas ir reģistrēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. panta
1. punktu un kas atbilst šai regulai.

Pirms nosaukuma iesniegšanas dalībvalsts sāk 49. panta 3. un 4. punktā
noteikto iebildumu procedūru.

Ja šajā procedūrā ir pierādīts, ka nosaukums tiek izmantots arī attiecībā
uz salīdzināmiem produktiem vai produktiem, kuriem ir identisks vai
līdzīgs nosaukums, nosaukumu var papildināt ar jēdzienu, kas identificē
tā tradicionālo īpašību vai specifiskās iezīmes.

Grupa no trešās valsts šādus nosaukumus Komisijai var iesniegt tiešā
veidā vai izmantojot trešās valsts iestādes.

2.
Komisija 1. punktā minētos nosaukumus kopā ar specifikācijām
attiecībā uz katru šādu nosaukumu publicē Eiropas Savienības Oficiā
lajā Vēstnesī divos mēnešos pēc saņemšanas.

3.

Piemēro 51. un 52. pantu.

4.
Tiklīdz iebildumu procedūra ir pabeigta, Komisija vajadzības gadī
jumā koriģē ierakstus 22. pantā noteiktajā reģistrā. Atbilstošās specifi
kācijas uzskata par 19. pantā minētajām specifikācijām.
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IV SADAĻA
FAKULTATĪVIE KVALITĀTES APZĪMĒJUMI

27. pants
Mērķis
Tiek izveidota fakultatīviem kvalitātes apzīmējumiem paredzēta shēma,
lai iekšējā tirgū veicinātu informācijas nodošanu par lauksaimniecības
produktu pievienoto vērtību paaugstinošām īpašībām vai pazīmēm, ko
veic šo produktu ražotāji.

28. pants
Valstu noteikumi
Dalībvalstis var saglabāt valstu noteikumus par fakultatīviem kvalitātes
apzīmējumiem, uz kuriem neattiecas šī regula, ar noteikumu, ka šādi
noteikumi atbilst Savienības tiesību aktiem.

29. pants
Fakultatīvie kvalitātes apzīmējumi
1.

Fakultatīvie kvalitātes apzīmējumi atbilst šādiem kritērijiem:

a) apzīmējums attiecas uz vienas vai vairāku produktu kategoriju
īpašību vai uz lauksaimnieciskās ražošanas vai pārstrādes pazīmi,
ko piemēro konkrētos apgabalos;
b) apzīmējuma lietošana paaugstina produkta vērtību salīdzinājumā ar
līdzīga veida produktiem; un
c) apzīmējumam ir Eiropas dimensija.
2.
Fakultatīvi kvalitātes apzīmējumi, kas apraksta produktu tehniskās
īpašības, lai stātos spēkā obligāti tirdzniecības standarti, un kas nav
domāti, lai informētu patērētājus par minēto produktu īpašībām, tiek
izslēgti no šīs shēmas.
3.
Fakultatīvie kvalitātes apzīmējumi izslēdz fakultatīvos rezervētos
apzīmējumus, kas atbalsta un papildina īpašus tirdzniecības standartus,
kuri noteikti attiecībā uz nozari vai produktu kategoriju.
4.
Lai ņemtu vērā dažu nozaru specifiskās iezīmes, kā arī patērētāju
vēlmes, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 56.
pantu, nosakot sīki izstrādātus noteikumus par šā panta 1. punktā minē
tajiem kritērijiem.
5.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka visus
pasākumus attiecībā uz formu, procedūrām un citiem tehniskiem
elementiem, kas vajadzīgi šīs sadaļas piemērošanai. Minētos īstenošanas
aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. punktā minēto pārbaudes proce
dūru.
6.
Pieņemot deleģētos aktus un īstenošanas aktus saskaņā ar šā panta
4. un 5. punktu, Komisija ņem vērā visus attiecīgos starptautiskos
standartus.
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30. pants
Rezervēšana un grozījumi
1.
Lai ņemtu vērā patērētāju cerības, zinātnisko un tehnisko zināšanu
attīstību, tirgus situāciju un tirdzniecības standartu un starptautisko stan
dartu attīstību, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā
ar 56. pantu, rezervējot papildu fakultatīvu kvalitātes apzīmējumu un
nosakot tā lietošanas nosacījumus.

2.
Pienācīgi pamatotos gadījumos un lai ņemtu vērā papildu fakulta
tīva kvalitātes apzīmējuma atbilstīgu lietojumu, Komisija tiek pilnvarota
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 56. pantu, veicot grozījumus
šā panta 1. punktā minētajos lietošanas nosacījumos.

31. pants
Produkts no kalnu rajoniem
1.
Kā fakultatīvs kvalitātes apzīmējums tiek ieviests apzīmējums
“produkts no kalnu rajoniem”.

Šo apzīmējumu izmanto vienīgi nolūkā aprakstīt lietošanai cilvēku
pārtikā paredzētus produktus, kuri ir uzskaitīti Līguma I pielikumā un
attiecībā uz kuriem:

a) gan izejvielas, gan lauksaimniecības dzīvnieku barība galvenokārt
iegūta kalnu rajonos;

b) pārstrādātu produktu gadījumā arī pārstrāde notiek kalnu rajonos.

2.
Šajā pantā kalnu rajoni Savienībā ir tie rajoni, kas noteikti
Regulas (EK) Nr. 1257/1999 18. panta 1. punktā. Attiecībā uz trešo
valstu produktiem kalnu rajoni ietver rajonus, kurus trešā valsts oficiāli
ir atzinusi par kalnu rajoniem vai kuri atbilst kritērijiem, kas ir līdzvēr
tīgi Regulas (EK) Nr. 1257/1999 18. panta 1. punktā noteiktajiem.

3.
Pienācīgi pamatotos gadījumos un lai ņemtu vērā dabiskos ierobe
žojumus, kas ietekmē lauksaimniecisko ražošanu kalnu rajonos, Komi
sija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 56. pantu,
nosakot atkāpes no šā panta 1. punktā minētajiem lietošanas nosacīju
miem. Komisija jo īpaši tiek pilnvarota pieņemt deleģētu aktu, nosakot
nosacījumus, saskaņā ar kuriem var atļaut izejvielas vai barību, kas
iegūta ārpus kalnu rajoniem, nosacījumus, saskaņā ar kuriem var atļaut
veikt produktu pārstrādi ārpus kalnu rajoniem ģeogrāfiskā apgabalā, kas
vēl ir jādefinē, kā arī minētā ģeogrāfiskā apgabala definīciju.

4.
Lai ņemtu vērā dabiskos ierobežojumus, kas ietekmē lauksaimnie
cisko ražošanu kalnu rajonos, Komisija tiek pilnvarota pieņemt dele
ģētos aktus saskaņā ar 56. pantu attiecībā uz ražošanas metožu un
citu ar šā panta 1. punktā minētā fakultatīvā kvalitātes apzīmējuma
piemērošanu saistīto kritēriju noteikšanu.
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32. pants
Salu lauksaimniecības produkts
Komisija ne vēlāk kā 2014. gada 4. janvārī Eiropas Parlamentam un
Padomei iesniedz ziņojumu saistībā ar jaunu apzīmējumu “salu lauk
saimniecības produkts”. Šo apzīmējumu drīkst izmantot vienīgi nolūkā
aprakstīt lietošanai cilvēku pārtikā paredzētus produktus, kuri ir uzskai
tīti Līguma I pielikumā un kuru izejvielas iegūtas salās. Turklāt, lai šo
apzīmējumu piemērotu pārstrādātiem produktiem, arī pārstrādei jānotiek
salās – gadījumos, ja tas būtiski ietekmē galaprodukta īpašās īpatnības.
Vajadzības gadījumā minētajam ziņojumam pievieno atbilstīgus likum
došanas priekšlikumus, lai rezervētu fakultatīvu kvalitātes apzīmējumu
“salu lauksaimniecības produkts”.

33. pants
Lietošanas ierobežojumi
1.
Fakultatīvu kvalitātes apzīmējumu var lietot tikai, lai aprakstītu
produktus, kas atbilst attiecīgajiem lietošanas nosacījumiem.
2.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz fakulta
tīvo kvalitātes apzīmējumu lietošanas noteikumus. Minētos īstenošanas
aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. punktā minēto pārbaudes proce
dūru.

34. pants
Pārraudzība
Dalībvalstis, pamatojoties uz riska analīzi, veic pārbaudes, lai nodroši
nātu šīs sadaļas prasību ievērošanu, un pārkāpuma gadījumā piemēro
atbilstošus administratīvos sodus.

V SADAĻA
KOPĒJI NOTEIKUMI
I NODAĻA

Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu, aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu un garantētu tradicionālo īpatnību oficiālās
kontroles
35. pants
Darbības joma
Šīs nodaļas noteikumus piemēro attiecībā uz II un III sadaļā paredzē
tajām kvalitātes shēmām.

36. pants
▼M1
Oficiālo kontroļu saturs
__________
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3.
Oficiālās kontroles, ko veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu ►C1 (ES) 2017/625 ◄ (1), aptver:
▼B
a) pārbaudi par to, vai produkts atbilst attiecīgajai produkta specifikā
cijai; un
b) tādu reģistrēto nosaukumu, kas apraksta tirgū laisto produktu, lieto
šanas pārraudzību atbilstīgi 13. pantam attiecībā uz nosaukumiem,
kuri reģistrēti saskaņā ar II sadaļu, un atbilstīgi 24. pantam attiecībā
uz nosaukumiem, kuri reģistrēti saskaņā ar III sadaļu.

37. pants
Atbilstības produkta specifikācijai pārbaude
▼M1
1.
Attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, aizsargātām
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un garantētām tradicionālām īpatnībām,
ar ko apzīmē produktus, kuru izcelsme ir Savienības teritorijā, atbilstību
produkta specifikācijai pirms produkta laišanas tirgū pārbauda:
a) kompetentās iestādes, kas nozīmētas saskaņā ar Regulu ►C1 (ES)
2017/625 ◄ 4. pantu; vai
b) deleģētās institūcijas, kā definēts Regulas ►C1 (ES) 2017/625 ◄
3. panta 5) punktā.
▼B
Šādas atbilstības specifikācijām pārbaudes izmaksas var segt uzņēmēji,
attiecībā uz kuriem notiek minētās kontroles. Dalībvalstis arī var pieda
līties šo izmaksu segšanā.
2.
Attiecībā uz cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes
norādēm un garantētām tradicionālām īpatnībām, kas apzīmē trešās
valsts izcelsmes produktus, atbilstības specifikācijām pārbaudi pirms
produkta laišanas tirgū veic:
a) viena vai vairākas valsts iestādes, ko izraudzījusies trešā valsts;
un/vai
b) viena vai vairākas produktu sertificēšanas struktūras.
3.

►M1 __________ ◄

Komisija publisko šā panta 2. punktā minēto iestāžu un struktūru nosau
kumus un adreses un šo informāciju periodiski atjaunina.
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula ►C1 (ES) 2017/625 ◄ (2017. gada
15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras
veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti,
noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsar
dzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK)
Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429
un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK)
Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK,
2008/119/EK un 2008/120/EK, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas
89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK,
97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula)
(►C1 OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp. ◄).
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4.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, nepiemērojot 57. panta 2.
punktā minēto procedūru, lai noteiktu līdzekļus, ar kuriem publisko
šā panta ►M1 2. punktā ◄ minēto produktu sertifikācijas struktūru
nosaukumus un adreses.
▼M1

__________

39. pants
Deleģētās institūcijas, kas veic kontroles trešās valstīs
Deleģētās institūcijas, kas veic kontroles trešās valstīs un kas minētas
2. punkta b) apakšpunktā vai 37. pantā, akreditē saskaņā ar attiecīgo
saskaņoto standartu “Atbilstības novērtēšana. Prasības struktūrām, kas
veic produktu, procesu un pakalpojumu sertifikāciju”. Šīs deleģētās
institūcijas var akreditēt vai nu valsts akreditācijas iestāde Savienībā
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008, vai akreditācijas iestāde ārpus
Savienības, kas ir parakstījusi daudzpusēju atzīšanas vienošanos Starp
tautiskā akreditācijas foruma aizbildnībā.
▼B
40. pants
Kontroles pasākumu plānošana un ziņojumi
1.
Dalībvalstis nodrošina, ka pasākumus pienākumu kontrolei
saskaņā ar šo nodaļu īpaši paredz atsevišķā valsts daudzgadu kontroles
plānu iedaļā atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 882/2004 41., 42. un 43.
pantam.
2.
Gada ziņojumos par šajā regulā noteikto pienākumu kontroli
iekļauj atsevišķu iedaļu, kurā ietverta Regulas (EK) Nr. 882/2004 44.
pantā noteiktā informācija.

II NODAĻA

Izņēmumi attiecībā uz dažiem iepriekšējiem lietojumiem
41. pants
Sugas vārdi
1.
Neskarot 13. pantu, šī regula neietekmē to apzīmējumu lietojumu,
kas Savienībā ir sugas vārdi, pat tad, ja sugas vārds ir saskaņā ar
kvalitātes shēmu aizsargāta nosaukuma daļa.
2.
Lai konstatētu, vai nosaukums ir vai nav kļuvis par sugas vārdu,
ņem vērā visus būtiskos faktorus, jo īpaši:
a) esošo stāvokli patēriņa apgabalos;
b) attiecīgos valsts vai Savienības tiesību aktus.
3.
Lai pilnībā aizsargātu ieinteresēto personu tiesības, Komisija tiek
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 56. pantu, paredzot
papildu noteikumus, lai noteiktu šā panta 1. punktā minēto apzīmējumu
sugas vārda statusu.
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42. pants
Augu šķirnes un dzīvnieku sugas
1.
Šī regula nekavē tādu produktu laišanu tirgū, kuru marķējumā
ietilpst nosaukums vai apzīmējums, kas ir aizsargāts vai rezervēts
saskaņā ar II, III vai IV sadaļā aprakstīto kvalitātes shēmu un kas
satur vai ietver augu šķirnes vai dzīvnieku sugas nosaukumu, ar notei
kumu, ka tiek izpildīti šādi nosacījumi:
a) attiecīgais produkts ietver norādīto šķirni vai sugu vai ir no tās
iegūts;
b) patērētāji netiek maldināti;
c) šķirnes vai sugas nosaukuma lietošana rada godīgu konkurenci;
d) lietošana neizmanto aizsargāta apzīmējuma reputāciju; un
e) šīs regulas II sadaļā aprakstītās kvalitātes shēmas gadījumā produkta
ražošana un tirgošana ārpus produkta izcelsmes apgabala ir sākusies
pirms dienas, kurā iesniegts ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrā
cijas pieteikums.
2.
Lai turpmāk precizētu pārtikas uzņēmumu tiesību un brīvību
apmēru attiecībā uz šā panta 1. punktā minēto augu šķirņu vai dzīvnieku
sugu nosaukumu lietošanu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos
aktus saskaņā ar 56. pantu attiecībā uz noteikumiem šādu nosaukumu
lietošanai.

43. pants
Saistība ar intelektuālo īpašumu
Šīs regulas III un IV sadaļā aprakstītās kvalitātes shēmas piemēro,
neskarot Savienības vai dalībvalstu noteikumus, kas reglamentē intelek
tuālo īpašumu, un jo īpaši noteikumus par cilmes vietas nosaukumiem
un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un par preču zīmēm, un tiesības, kas
piešķirtas saskaņā ar minētajiem noteikumiem.

III NODAĻA

Kvalitātes shēmu norādes un simboli un ražotāju loma
44. pants
Norāžu un simbolu aizsardzība
1.
Norādes, saīsinājumus un simbolus, kuros ir atsauces uz kvalitātes
shēmām, var lietot tikai attiecībā uz produktiem, kas ir ražoti saskaņā ar
tiem piemērojamās kvalitātes shēmas noteikumiem. Tas jo īpaši attiecas
uz šādām norādēm, saīsinājumiem un simboliem:
a) “aizsargāts cilmes vietas nosaukums”, “aizsargāta ģeogrāfiskās
izcelsmes norāde”, “ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”, “ACVN”,
“AĢIN” un saistītie simboli, kā noteikts II sadaļā;
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b) “garantēta tradicionālā īpatnība”, “GTĪ” un ar to saistītais simbols, kā
noteikts III sadaļā;
c) “produkts no kalnu rajoniem”, kā noteikts IV sadaļā.
2.
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 5. pantu Eiropas Lauk
saimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) var pēc Komisijas inicia
tīvas vai tās vārdā centralizēti finansēt administratīvo atbalstu attiecībā
uz izstrādi, sagatavošanas darbu, pārraudzību, administratīvo un juri
disko atbalstu, tiesisko aizsardzību, reģistrācijas maksu, atjaunošanas
maksu, preču zīmju uzraudzības maksu, tiesu izdevumiem un jebkuriem
citiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai aizsargātu uz kvalitātes shēmu
attiecināmo norāžu, saīsinājumu un simbolu lietošanu pret neatļautu
lietošanu, imitēšanu, atdarināšanu vai jebkuru citu praksi, kas var
maldināt patērētāju, Savienībā un trešās valstīs.
3.
Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem paredz noteikumus
par šā panta 1. punktā minēto norāžu, saīsinājumu un simbolu vienotu
aizsardzību. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2.
punktā minēto pārbaudes procedūru.

45. pants
Grupu loma
1.
Neskarot Regulā (EK) Nr. 1234/2007 paredzētos īpašos notei
kumus par ražotāju organizācijām un starpnozaru organizācijām, grupai
ir tiesības:
a) palīdzēt nodrošināt to, lai to produktu kvalitāte, reputācija un auten
tiskums tirgū tiktu garantēts, pārraugot nosaukuma lietošanu tirdznie
cībā un vajadzības gadījumā informējot kompetentās iestādes, kā
minēts 36. pantā, vai jebkuru citu kompetento iestādi saskaņā ar
13. panta 3. punktu;
b) īstenot rīcību, lai nodrošinātu aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai
aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes pienācīgu tiesisko aizsar
dzību un ar tiem tieši saistīto intelektuālā īpašuma tiesību aizsar
dzību;
c) izstrādāt informācijas un reklāmas pasākumus, kuru mērķis ir nodot
patērētājiem informāciju par produktu pievienoto vērtību paaugstino
šajām pazīmēm;
d) izstrādāt pasākumus saistībā ar produkta atbilstības specifikācijai
nodrošināšanu;
e) īstenot rīcību, lai uzlabotu shēmas darbību, tostarp attīstīt zinātību
ekonomikas jomā, veikt ekonomiskās analīzes, izplatīt ekonomisko
informāciju par shēmu un sniegt konsultācijas ražotājiem;
f) veikt pasākumus, lai paaugstinātu produktu vērtību, un vajadzības
gadījumā īstenot darbības, lai novērstu vai apkarotu jebkādus pasā
kumus, kas kaitē vai var kaitēt minēto produktu reputācijai.
2.
Dalībvalstis ar administratīviem līdzekļiem var veicināt grupu
veidošanu un darbību savā teritorijā. Turklāt dalībvalstis paziņo Komi
sijai 3. panta 2. punktā minēto grupu nosaukumus un adreses. Komisija
šo informāciju publisko.
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46. pants
Shēmu izmantošanas tiesības
1.
Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram uzņēmējam, kas ievēro II un
III sadaļas noteikumus par kvalitātes shēmām, ir tiesības izmantot 37.
pantā paredzēto atbilstības pārbaudi.

2.
Šīs sadaļas I nodaļā paredzēto kontroli piemēro arī uzņēmējiem,
kas gatavo un uzglabā produktus, ko pārdod saskaņā ar garantētas tradi
cionālās īpatnības, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai aizsargātas
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes shēmu, vai kas šādus produktus laiž
tirgū.

3.
Dalībvalstis gādā par to, lai uzņēmēji, kas vēlas ievērot III un IV
sadaļā izklāstītos kvalitātes shēmas noteikumus, to varētu darīt un lai to
dalībai nebūtu diskriminējošu vai citādu objektīvi nepamatotu šķēršļu.

47. pants
Nodevas
Neskarot Regulu (EK) Nr. 882/2004 un jo īpaši tās II sadaļas VI
nodaļas noteikumus, dalībvalstis var iekasēt nodevas, lai segtu kvalitātes
shēmu pārvaldības izmaksas, tostarp izmaksas, kas rodas, izskatot šajā
regulā paredzētos reģistrācijas pieteikumus, iebildumu paziņojumus,
grozījumu pieteikumus un anulēšanas pieteikumus.

IV NODAĻA

Cilmes vietas nosaukumu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un garantētu
tradicionālo īpatnību pieteikuma un reģistrācijas process
48. pants
Pieteikuma procesa joma
Šīs nodaļas noteikumus piemēro attiecībā uz II un III sadaļā izklāstī
tajām kvalitātes shēmām.

49. pants
Nosaukumu reģistrācijas pieteikums
1.
Attiecībā uz 48. pantā minētajām kvalitātes shēmām nosaukumu
reģistrācijas pieteikumus var iesniegt tikai grupas, kas strādā ar produk
tiem, kuru nosaukumi ir jāreģistrē. Attiecībā uz “aizsargātiem cilmes
vietas nosaukumiem” vai “aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes
norādēm”, kas apzīmē pārrobežu ģeogrāfisku apgabalu, vai “garantētu
tradicionālo īpatnību” gadījumā vairākas grupas no dažādām dalībval
stīm vai trešām valstīm var iesniegt kopēju reģistrācijas pieteikumu.
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Pret vienu fizisku vai juridisku personu var attiekties kā pret grupu, ja
tiek pierādīts, ka ir izpildīti šādi divi nosacījumi:
a) attiecīgā persona ir vienīgais ražotājs, kas vēlas iesniegt pieteikumu;
b) aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu gadījumā – definētajam ģeogrāfiskajam apgabalam
ir īpašības, kas ievērojami atšķiras no kaimiņu apgabalu īpašībām,
vai produkta īpašības atšķiras no kaimiņu apgabalā ražoto produktu
īpašībām.
2.
Ja pieteikums saskaņā ar II sadaļā noteikto shēmu ir saistīts ar
ģeogrāfisko apgabalu dalībvalstī vai ja pieteikumu saskaņā ar III sadaļā
noteikto shēmu ir sagatavojusi dalībvalstī izveidota grupa, pieteikumu
adresē minētās dalībvalsts iestādēm.
Dalībvalsts, izmantojot piemērotus līdzekļus, rūpīgi izskata pieteikumu,
lai pārbaudītu, vai tas ir pamatots un atbilst attiecīgās shēmas nosacīju
miem.
3.
Veicot šā panta 2. punkta otrajā daļā minēto izskatīšanu, dalīb
valsts sāk valsts iebildumu procedūru, kas nodrošina pieteikuma atbil
stīgu publicēšanu un paredz pieņemamu laikposmu, kurā jebkura liku
mīgi ieinteresēta fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību
šīs dalībvalsts teritorijā vai ir šīs dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs, var
iesniegt iebildumus pret pieteikumu.
Dalībvalsts pārbauda saskaņā ar II sadaļā noteikto shēmu iesniegto
iebildumu pieņemamību, ņemot vērā 10. panta 1. punktā minētos kritē
rijus, vai saskaņā ar III sadaļā noteikto shēmu iesniegto iebildumu
pieņemamību, ņemot vērā 21. panta 1. punktā minētos kritērijus.
4.
Ja pēc saņemto iebildumu izvērtēšanas dalībvalsts uzskata, ka šīs
regulas prasības ir izpildītas, tā var pieņemt labvēlīgu lēmumu un
iesniegt pieteikuma dokumentāciju Komisijā. Šādā gadījumā tā informē
Komisiju par pieņemamiem iesniegtajiem iebildumiem, kuri saņemti no
fiziskām vai juridiskām personām, kas vismaz piecus gadus ilgā nepār
trauktā laikposmā pirms 3. punktā minētās publicēšanas dienas, izman
tojot attiecīgos nosaukumus, ir likumīgi tirgojušas attiecīgos produktus.
Dalībvalsts nodrošina, ka tās labvēlīgais lēmums tiek publiskots un ka
jebkurai likumīgi ieinteresētai fiziskajai vai juridiskajai personai ir
iespēja to pārsūdzēt.
Dalībvalsts nodrošina, ka tiek publiskota produkta specifikācijas versija,
uz ko pamatojas tās labvēlīgais lēmums, un nodrošina elektronisku
piekļuvi produkta specifikācijai.
Attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un aizsargātām
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm dalībvalsts arī nodrošina, ka tiek publi
cēta tā produkta specifikācijas versija, par kuru Komisija pieņem
lēmumu saskaņā ar 50. panta 2. punktu.
5.
Ja pieteikums saskaņā ar II sadaļā noteikto shēmu ir saistīts ar
ģeogrāfisko apgabalu trešā valstī vai ja pieteikumu saskaņā ar III sadaļā
noteikto shēmu sagatavojusi grupa, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī,
pieteikumu Komisijai iesniedz vai nu tieši, vai ar attiecīgās trešās valsts
iestāžu starpniecību.
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6.
Šajā pantā minētie dokumenti, kas tiek nosūtīti Komisijai, ir vienā
no Savienības oficiālajām valodām.

7.
Lai atvieglotu pieteikuma procesu, Komisija tiek pilnvarota
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 56. pantu, ar kuriem paredz notei
kumus par valstu iebildumu procedūras īstenošanu attiecībā uz kopējiem
pieteikumiem, kas skar vairāk nekā vienas valsts teritoriju, un papildina
pieteikuma procesa noteikumus.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz sīki izstrā
dātus noteikumus par pieteikumu procedūrām, formu un noformējumu,
tostarp par pieteikumiem, kas skar vairāk nekā vienas valsts teritoriju.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. punktā minēto
pārbaudes procedūru.

50. pants
Komisijas veiktā izskatīšana un publikācija iebildumu sniegšanai
1.
Komisija, izmantojot piemērotus līdzekļus, rūpīgi izskata ikvienu
pieteikumu, ko tā saņem saskaņā ar 49. pantu, lai pārbaudītu, vai tas ir
pamatots un vai tas atbilst attiecīgās shēmas nosacījumiem. Šai izskatī
šanai nevajadzētu būtu ilgākai par sešiem mēnešiem. Ja šis laikposms
tiek pārsniegts, Komisija pieteikuma iesniedzējam rakstveidā norāda
aizkavēšanās iemeslus.

Komisija vismaz reizi mēnesī publisko to nosaukumu sarakstu, par
kuriem tai ir iesniegti reģistrācijas pieteikumi, kā arī datumus, kad tie
iesniegti.

2.
Ja, pamatojoties uz 1. punkta pirmajā daļā paredzēto izskatīšanu,
Komisija uzskata, ka ir izpildīti šajā regulā paredzētie nosacījumi, tā
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē:

a) pieteikumiem saskaņā ar II sadaļā noteikto shēmu – vienoto doku
mentu un atsauci uz produkta specifikācijas publikāciju;

b) pieteikumiem saskaņā ar III sadaļā noteikto shēmu – specifikāciju.

51. pants
Iebildumu procedūra
1.
Trīs mēnešos pēc publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiā
lajā Vēstnesī dalībvalsts vai trešās valsts iestādes vai arī likumīgi iein
teresēta fiziska vai juridiska persona, kura veic uzņēmējdarbību trešā
valstī, var iesniegt Komisijai paziņojumu par iebildumu.

Jebkura likumīgi ieinteresēta fiziskā vai juridiskā persona, kura veic
uzņēmējdarbību vai ir pastāvīgais iedzīvotājs dalībvalstī, kas nav tā
dalībvalsts, no kuras tika iesniegts pieteikums, termiņā, kurā saskaņā
ar pirmo daļu pieļaujams iesniegt iebildumus, var iesniegt paziņojumu
par iebildumu dalībvalstij, kurā tā veic uzņēmējdarbību.
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Paziņojumā par iebildumu iekļauj deklarāciju, ka pieteikums varētu
pārkāpt šajā regulā izklāstītos nosacījumus. Paziņojums par iebildumu,
kurā nav iekļauta šī deklarācija, ir nederīgs.

Komisija nekavējoties nosūta paziņojumu par iebildumu tai iestādei vai
struktūrai, kas iesniedza pieteikumu.

2.
Ja paziņojumu par iebildumu iesniedz Komisijai un divos mēnešos
pēc tam tiek iesniegts pamatots iebildumu paziņojums, Komisija
pārbauda šā pamatotā iebildumu paziņojuma pieņemamību.

3.
Divos mēnešos pēc pieņemama pamatota iebildumu paziņojuma
saņemšanas Komisija aicina iebildumus iesniegušo iestādi vai personu
un pieteikumu iesniegušo iestādi vai struktūru saprātīgā laikposmā, kas
nepārsniedz trīs mēnešus, veikt pienācīgu apspriešanos.

Iebildumu iesniegusī iestāde vai persona un pieteikumu iesniegusī
iestāde vai struktūra bez liekas kavēšanās uzsāk šādu pienācīgu apsprie
šanos. Tās viena otrai iesniedz būtisku informāciju, lai izvērtētu, vai
reģistrācijas pieteikums atbilst šīs regulas nosacījumiem. Ja netiek
panākta vienošanās, šo informāciju iesniedz arī Komisijai.

Jebkurā brīdī šo trīs mēnešu laikā Komisija var pēc pieteikuma iesnie
dzēja pieprasījuma pagarināt apspriešanās termiņu ne vairāk kā par trim
mēnešiem.

4.
Ja pēc šā panta 3. punktā minētās pienācīgās apspriešanās saskaņā
ar 50. panta 2. punktu publicētā informācija ir būtiski grozīta, Komisija
atkārto 50. pantā minēto izskatīšanu.

5.
Paziņojums par iebildumu, pamatots iebildumu paziņojums un
saistītie dokumenti, kas Komisijai nosūtīti saskaņā ar šā panta 1.līdz
4. punktu, ir vienā no Savienības oficiālajām valodām.

6.
Lai noteiktu skaidras procedūras un iebildumu celšanas termiņus,
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 56. pantu,
papildinot iebildumu procedūras noteikumus.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz sīki izstrā
dātus noteikumus par iebildumu procedūrām, formu un noformējumu.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. punktā minēto
pārbaudes procedūru.

52. pants
Lēmums par reģistrāciju
1.
Ja, pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju pēc 50. panta
1. punkta pirmajā daļā paredzētās izskatīšanas, Komisija uzskata, ka nav
izpildīti reģistrācijas nosacījumi, tā pieņem īstenošanas aktus, ar ko
noraida pieteikumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar
57. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
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2.
Ja Komisija nesaņem paziņojumu par iebildumu vai pieņemamus
pamatotus iebildumu paziņojumus saskaņā ar 51. pantu, tā pieņem īste
nošanas aktus, ar kuriem reģistrē nosaukumu, nepiemērojot 57. panta 2.
punktā minēto procedūru.
3.
Ja Komisija saņem pieņemamu pamatotu iebildumu paziņojumu, tā
pēc 51. panta 3. punktā minētās pienācīgās apspriešanās un ņemot vērā
tās rezultātus vai nu:
a) ja ir panākta vienošanās – reģistrē nosaukumu, izmantojot īsteno
šanas aktus, kas pieņemti, nepiemērojot 57. panta 2. punktā minēto
procedūru, un vajadzības gadījumā groza saskaņā ar 50. panta
2. punktu publicēto informāciju ar noteikumu, ka šie grozījumi nav
būtiski; vai arī
b) ja vienošanās nav panākta – pieņem īstenošanas aktus, izdarot
lēmumu par reģistrāciju. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā
ar 57. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
4.
Reģistrācijas aktus un lēmumus par noraidīšanu publicē Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

53. pants
Produkta specifikācijas grozījums
1.
Grupa, kurai ir likumīgas intereses, var iesniegt pieteikumu
produkta specifikācijas grozījuma apstiprināšanai.
Pieteikumā apraksta un pamato pieprasītos grozījumus.
2.
Ja grozījums ietver vienu vai vairākus tādus grozījumus specifikā
cijā, kas nav maznozīmīgi, uz grozījuma pieteikumu attiecas 49. līdz 52.
pantā noteiktā procedūra.
Tomēr, ja ierosinātie grozījumi ir maznozīmīgi, Komisija apstiprina vai
noraida pieteikumu. Gadījumā, ja tiek apstiprināti grozījumi, kas izraisa
50. panta 2. punktā minēto elementu grozīšanu, Komisija minētos
elementus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Attiecībā uz II sadaļā aprakstīto kvalitātes shēmu – lai grozījumu uzska
tītu par maznozīmīgu, tas:
a) nav saistīts ar produkta būtiskajām īpašībām;
b) nemaina saikni, kas minēta 7. panta 1. punkta f) apakšpunkta i) vai
ii) punktā;
c) neietver izmaiņas produkta nosaukumā vai jebkurā produkta nosau
kuma daļā;
d) neietekmē definēto ģeogrāfisko apgabalu; vai
e) nepalielina produkta vai tā izejvielu tirdzniecības ierobežojumus.
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Attiecībā uz III sadaļā aprakstīto kvalitātes shēmu – lai grozījumu
uzskatītu par maznozīmīgu, tas:
a) nav saistīts ar produkta būtiskajām īpašībām;
b) neizraisa būtiskas izmaiņas ražošanas metodē; vai
c) neietver izmaiņas produkta nosaukumā vai jebkurā produkta nosau
kuma daļā.
Pieteikumu izskata, balstoties uz ierosināto grozījumu.
3.
Lai atvieglotu grozījumu pieteikuma administratīvo procesu,
tostarp ja grozījums neietver nekādas izmaiņas vienotajā dokumentā
un ja tas attiecas uz tādām pagaidu izmaiņām specifikācijā, kuras izriet
no valsts iestāžu noteiktu obligāto sanitāro vai fitosanitāro pasākumu
ievērošanas, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar
56. pantu, papildinot grozījumu pieteikuma procesa noteikumus.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz sīki izstrā
dātus noteikumus par grozījumu pieteikuma procedūrām, formu un
noformējumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 57. panta
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

54. pants
Anulēšana
1.
Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc jebkuras tādas fiziskas vai
juridiskas personas pieprasījuma, kurai ir likumīgas intereses, var
pieņemt īstenošanas aktus, lai anulētu aizsargāta cilmes vietas nosau
kuma vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, vai garantētas
tradicionālās īpatnības reģistrāciju šādos gadījumos:
a) ja nav nodrošināta atbilstība specifikācijas nosacījumiem;
b) ja vismaz septiņus gadus tirgū nav laists neviens produkts ar garan
tētu tradicionālo īpatnību, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai
aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.
Komisija var anulēt attiecīgo reģistrāciju pēc tādu ražotāju pieprasījuma,
kuru produktu tirgo ar reģistrētu nosaukumu.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. punktā minēto
pārbaudes procedūru.
2.
Lai nodrošinātu juridisko noteiktību attiecībā uz to, ka visām
personām ir iespēja aizstāvēt savas tiesības un likumīgās intereses,
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 56. pantu pieņemt deleģētos aktus,
papildinot anulēšanas procesa noteikumus.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz sīki izstrā
dātus noteikumus par anulēšanas procesa procedūrām un formu, kā arī
par šā panta 1. punktā minēto pieprasījumu noformējumu. Minētos īste
nošanas aktus pieņem saskaņā ar 57. panta 2. punktā minēto pārbaudes
procedūru.
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VI SADAĻA
PROCEDŪRAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI
I NODAĻA

Vietējā lauksaimniecība un tiešā tirdzniecība
55. pants
Ziņojumi par vietējo lauksaimniecību un tiešo tirdzniecību
Ne vēlāk kā 2014. gada 4. janvārī Komisija iesniedz Eiropas Parla
mentam un Padomei ziņojumu par jaunu vietējās lauksaimniecības un
tiešās tirdzniecības marķēšanas shēmu, kas ražotājiem palīdzētu pārdot
viņu produkciju vietējā tirgū. Minētajā ziņojumā galveno uzmanību
pievērš lauksaimnieka spējai radīt savai produkcijai pievienoto vērtību,
ieviešot jaunu marķējumu, un ziņojumā būtu jāņem vērā citi kritēriji,
piemēram, iespējas samazināt oglekļa emisiju un atkritumu daudzumu,
izmantojot īsas ražošanas un izplatīšanas ķēdes.
Vajadzības gadījumā minētajam ziņojumam pievieno atbilstīgus likum
došanas priekšlikumus par vietējās lauksaimniecības un tiešās tirdznie
cības marķēšanas shēmas izveidi.

II NODAĻA

Procedūras noteikumi
56. pants
Deleģēšana
1.
Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā
pantā izklāstītos nosacījumus.
2.
Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas minēti 2. panta 1. punkta
otrajā daļā, 5. panta 4. punktā, 7. panta 2. punkta pirmajā daļā, 12. panta
5. punkta pirmajā daļā, 16. panta 2. punktā, 18. panta 5. punktā,
19. panta 2. punkta pirmajā daļā, 23. panta 4. punkta pirmajā daļā,
25. panta 3. punktā, 29. panta 4. punktā, 30. pantā, 31. panta 3. un
4. punktā, 41. panta 3. punktā, 42. panta 2. punktā, 49. panta 7. punkta
pirmajā daļā, 51. panta 6. punkta pirmajā daļā, 53. panta 3. punkta
pirmajā daļā un 54. panta 2. punkta pirmajā daļā, Komisijai piešķir
uz piecu gadu laikposmu no 2013. gada 3. janvāra. Komisija sagatavo
ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu
gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta
uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai
Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms
katra laikposma beigām.
3.
Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt pilnvaru
deleģēšanu, kas minēta 2. panta 1. punkta otrajā daļā, 5. panta 4.
punktā, 7. panta 2. punkta pirmajā daļā, 12. panta 5. punkta pirmajā
daļā, 16. panta 2. punktā, 18. panta 5. punktā, 19. panta 2. punkta
pirmajā daļā, 23. panta 4. punkta pirmajā daļā, 25. panta 3. punktā,
29. panta 4. punktā, 30. pantā, 31. panta 3. un 4. punktā, 41. panta
3. punktā, 42. panta 2. punktā, 49. panta 7. punkta pirmajā daļā,
51. panta 6. punkta pirmajā daļā, 53. panta 3. punkta pirmajā daļā un
54. panta 2. punkta pirmajā daļā. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc
tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā,
kas tajā norādīta. Tas neskar nevienu jau spēkā esošu deleģēto aktu.
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4.
Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus
Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.
Saskaņā ar 2. panta 1. punkta otro daļu, 5. panta 4. punktu,
7. panta 2. punkta pirmo daļu, 12. panta 5. punkta pirmo daļu,
16. panta 2. punktu, 18. panta 5. punktu, 19. panta 2. punkta pirmo
daļu, 23. panta 4. punkta pirmo daļu, 25. panta 3. punktu, 29. panta 4.
punktu, 30. pantu, 31. panta 3. un 4. punktu, 41. panta 3. punktu,
42. panta 2. punktu, 49. panta 7. punkta pirmo daļu, 51. panta 6. punkta
pirmo daļu, 53. panta 3. punkta pirmo daļu un 54. panta 2. punkta
pirmo daļu pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā tikai tad, ja divos
mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam
un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebil
dumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments,
gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebil
dumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu
pagarina par diviem mēnešiem.

57. pants
Komiteju procedūra
1.
Komisijai palīdz Lauksaimniecības produktu kvalitātes politikas
komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011
nozīmē.
2.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5.
pantu.
Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija īstenošanas akta projektu
nepieņem, un piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta
trešo daļu.

III NODAĻA

Atcelšana un nobeiguma noteikumi
58. pants
Atcelšana
1.
Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 509/2006 un Regulu (EK)
Nr. 510/2006.
Tomēr Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. pantu turpina piemērot pieteiku
miem attiecībā uz produktiem, kas neietilpst šīs regulas III sadaļas
darbības jomā, kurus Komisija saņēmusi pirms šīs regulas spēkā
stāšanās dienas.
2.
Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu
un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas pievienota šīs regulas II
pielikumā.

59. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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Tomēr 12. panta 3. punktu un 23. panta 3. punktu piemēro no 2016.
gada 4. janvāra, neskarot produktus, kas laisti tirgū pirms minētās
dienas.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalīb
valstīs.
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I PIELIKUMS
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTI UN PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS
MINĒTI 2. PANTA 1. PUNKTĀ
I. Cilmes vietas nosaukumi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes
— Alus,
— šokolāde un šokolādes izstrādājumi,
— maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un
citi maizes un konditorejas izstrādājumi,
— dzērieni no augu ekstraktiem,
— makaronu izstrādājumi,
— sāls,
— dabīgie sveķi,
— galda sinepes,
— siens,
— ēteriskās eļļas,
— korķis,
— karmīns,
— ziedi un dekoratīvie augi,
— kokvilna,
— vilna,
— klūdziņas,
— kulstīti lini,
— āda,
— kažokāda,
— spalvas.
II. Garantētas tradicionālās īpatnības
— Gatavie ēdieni,
— alus,
— šokolāde un šokolādes izstrādājumi,
— maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un
citi maizes un konditorejas izstrādājumi,
— dzērieni no augu ekstraktiem,
— makaronu izstrādājumi,
— sāls.
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II PIELIKUMS
58. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTĀ ATBILSTĪBAS TABULA
Regula (EK) Nr. 509/2006

Šī regula

1. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

1. panta 3. punkts

2. panta 4. punkts

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

3. panta 5. punkts

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

3. panta 3. punkts

2. panta 1. punkta c) apakšpunkts

—

2. panta 1. punkta d) apakšpunkts

3. panta 2. punkts

2. panta 2. punkta pirmā līdz trešā daļa

—

2. panta 2. punkta ceturtā daļa

—

3. pants

22. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta pirmā daļa

18. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts

18. panta 2. punkts

4. panta 3. punkta pirmā daļa

—

4. panta 3. punkta otrā daļa

18. panta 4. punkts

5. panta 1. punkts

43. pants

5. panta 2. punkts

42. panta 1. punkts

6. panta 1. punkts

19. panta 1. punkts

6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

19. panta 1. punkta a) apakšpunkts

6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

19. panta 1. punkta b) apakšpunkts

6. panta 1. punkta c) apakšpunkts

19. panta 1. punkta c) apakšpunkts

6. panta 1. punkta d) apakšpunkts

—

6. panta 1. punkta e) apakšpunkts

19. panta 1. punkta d) apakšpunkts

6. panta 1. punkta f) apakšpunkts

—

7. panta 1. un 2. punkts

49. panta 1. punkts

7. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

20. panta 1. punkta a) un b) apak
špunkts

7. panta 3. punkta c) apakšpunkts

—

7. panta 3. punkta d) apakšpunkts

—

7. panta 4. punkts

49. panta 2. punkts
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Regula (EK) Nr. 509/2006

7. panta 5. punkts

Šī regula

49. panta 3. punkts

7. panta 6. punkta a), b) un c) apak 49. panta 4. punkts
špunkts
7. panta 6. punkta d) apakšpunkts

20. panta 2. punkts

7. panta 7. punkts

49. panta 5. punkts

7. panta 8. punkts

49. panta 6. punkts

8. panta 1. punkts

50. panta 1. punkts

8. panta 2. punkta pirmā daļa

50. panta 2. punkta b) apakšpunkts

8. panta 2. punkta otrā daļa

52. panta 1. punkts

9. panta 1. un 2. punkts

51. panta 1. punkts

9. panta 3. punkts

21. panta 1. un 2. punkts

9. panta 4. punkts

52. panta 2. punkts

9. panta 5. punkts

52. panta 3. un 4. punkts

9. panta 6. punkts

51. panta 5. punkts

10. pants

54. pants

11. pants

53. pants

12. pants

23. pants

13. panta 1. punkts

—

13. panta 2. punkts

—

13. panta 3. punkts

—

14. panta 1. punkts

36. panta 1. punkts

14. panta 2. punkts

46. panta 1. punkts

14. panta 3. punkts

37. panta 3. punkta otrā daļa

15. panta 1. punkts

37. panta 1. punkts

15. panta 2. punkts

37. panta 2. punkts

15. panta 3. punkts

39. panta 2. punkts

15. panta 4. punkts

36. panta 2. punkts

16. pants

—

17. panta 1. un 2. punkts

24. panta 1. punkts

17. panta 3. punkts

24. panta 2. punkts

18. pants

57. pants
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Regula (EK) Nr. 509/2006

Šī regula

19. panta 1. punkta a) apakšpunkts

—

19. panta 1. punkta b) apakšpunkts

49. panta 7. punkta otrā daļa

19. panta 1. punkta c) apakšpunkts

49. panta 7. punkta pirmā daļa

19. panta 1. punkta d) apakšpunkts

22. panta 2. punkts

19. panta 1. punkta e) apakšpunkts

51. panta 6. punkts

19. panta 1. punkta f) apakšpunkts

54. panta 1. punkts

19. panta 1. punkta g) apakšpunkts

23. panta 4. punkts

19. panta 1. punkta h) apakšpunkts

—

19. panta 1. punkta i) apakšpunkts

—

19. panta 2. punkts

25. panta 1. punkts

19. panta 3. punkta a) apakšpunkts

—

19. panta 3. punkta b) apakšpunkts

25. panta 2. punkts

20. pants

47. pants

21. pants

58. pants

22. pants

59. pants

I pielikums

I pielikums (II daļa)

Regula (EK) Nr. 510/2006

Šī regula

1. panta 1. punkts

2. panta 1. un 2. punkts

1. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

1. panta 3. punkts

2. panta 4. punkts

2. pants

5. pants

3. panta 1. punkta pirmā daļa

6. panta 1. punkts

3. panta 1. punkta otrā un trešā daļa

41. panta 1., 2. un 3. punkts

3. panta 2., 3. un 4. punkts

6. panta 2., 3. un 4. punkts

4. pants

7. pants

5. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts un 49. panta 1.
punkts

5. panta 2. punkts

49. panta 1. punkts

5. panta 3. punkts

8. panta 1. punkts

5. panta 4. punkts

49. panta 2. punkts

5. panta 5. punkts

49. panta 3. punkts
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Regula (EK) Nr. 510/2006

Šī regula

5. panta 6. punkts

9. pants

5. panta 7. punkts

8. panta 2. punkts

5. panta 8. punkts

—

5. panta 9. punkta pirmā daļa

—

5. panta 9. punkta otrā daļa

49. panta 5. punkts

5. panta 10. punkts

49. panta 6. punkts

5. panta 11. punkts

—

6. panta 1. punkta pirmā daļa

50. panta 1. punkts

6. panta 2. punkta pirmā daļa

50. panta 2. punkta a) apakšpunkts

6. panta 2. punkta otrā daļa

52. panta 1. punkts

7. panta 1. punkts

51. panta 1. punkta pirmā daļa

7. panta 2. punkts

51. panta 1. punkta otrā daļa

7. panta 3. punkts

10. pants

7. panta 4. punkts

52. panta 2. un 4. punkts

7. panta 5. punkts

51. panta 3. punkts un 52. panta 3. un
4. punkts

7. panta 6. punkts

11. pants

7. panta 7. punkts

51. panta 5. punkts

8. pants

12. pants

9. pants

53. pants

10. panta 1. punkts

36. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

46. panta 1. punkts

10. panta 3. punkts

37. panta 3. punkta otrā daļa

11. panta 1. punkts

37. panta 1. punkts

11. panta 2. punkts

37. panta 2. punkts

11. panta 3. punkts

39. panta 2. punkts

11. panta 4. punkts

36. panta 2. punkts

12. pants

54. pants

13. panta 1. punkts

13. panta 1. punkts

13. panta 2. punkts

13. panta 2. punkts

13. panta 3. punkts

15. panta 1. punkts

13. panta 4. punkts

15. panta 2. punkts
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Regula (EK) Nr. 510/2006

Šī regula

14. pants

14. pants

15. pants

57. pants

16. panta a) punkts

5. panta 4. punkta otrā daļa

16. panta b) punkts

—

16. panta c) punkts

—

16. panta d) punkts

49. panta 7. punkts

16. panta e) punkts

—

16. panta f) punkts

51. panta 6. punkts

16. panta g) punkts

12. panta 7. punkts

16. panta h) punkts

—

16. panta i) punkts

11. panta 3. punkts

16. panta j) punkts

—

16. panta k) punkts

54. panta 2. punkts

17. pants

16. pants

18. pants

47. pants

19. pants

58. pants

20. pants

59. pants

I un II pielikums

I pielikums (I daļa)

