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Pozměňovací návrh 1
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Návrh 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zavedení odlišných 
úrovní ochrany označení evropské kvality
by mohlo dát podnět ke vzniku 
nespravedlivých situací, především budou-
li zohledněna převážně ekonomická 
kritéria; proto se domnívá, že veškerá 
zeměpisná označení by se měla těšit stejné 
míře uznání;

6. domnívá se, že dvojitá úroveň ochrany 
(na úrovni státu a Společenství) by mohla 
být jedním z nástrojů, jež předejdou 
rostoucí poptávce po CHOP (chráněné 
označení původu) a CHZO (chráněné 
zeměpisné označení) v případě 
malovýroby a produktů s výhradně místní 
distribucí;  je také toho názoru, že ačkoli 
vnitrostátní ochrana, jež se zakládá na 
stejných výběrových kritériích 
stanovených nařízením (ES) č. 510/2006, 
je však řízena na vnitrostátní úrovni 
jednotlivými členskými státy při použití 
místních postupů, sice nezajišťuje 
ochranu na evropské úrovni, ale umožnila 
by uvedení produktů na místní trhy 
i přístup k programům rozvoje venkova, 
aniž by byla v rozporu s označeními 
původu, jež jsou uznávána na úrovni 
Společenství;  

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Návrh 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. žádá, aby Evropská komise jednala o 
založení mezinárodního rejstříku
zeměpisných označení v rámci Světové 
obchodní organizace, a podporuje záměr 
Komise začlenit zeměpisná označení do 
obchodní dohody proti padělání a do 

vypouští se
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rozsahu budoucí činnosti Evropského 
střediska pro sledování padělání a 
pirátství;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Návrh stanoviska
Návrh 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že cílem Komise při 
jednání Světové obchodní organizace 
musí být dohoda o neobchodních 
zájmech, což zajistí, aby dovážené 
zemědělské produkty splňovaly stejné 
požadavky EU v oblasti bezpečnosti 
potravin, dobrých životních podmínek 
zvířat a ochrany životního prostředí, jako 
musejí splňovat zemědělské produkty 
původem z EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Návrh stanoviska
Návrh 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. podporuje dobrovolné uvádění původu 
surovin u zpracovaných potravin a 
nesouhlasí s povinným uváděním místa 
původu zemědělských výrobků, neboť by 
to znamenalo větší zátěž pro evropský 
průmysl, jež by neodpovídala přidané 
hodnotě, kterou by s sebou toto opatření 
přineslo; konstatuje, že evropský průmysl 
již musí splňovat přísné požadavky, pokud 

8. podporuje dobrovolné uvádění původu 
surovin u zpracovaných potravin a 
nesouhlasí s povinným uváděním místa 
původu zemědělských výrobků 
u zpracovaných i nezpracovaných 
potravin, neboť by to znamenalo větší 
zátěž pro evropský průmysl, jež by 
neodpovídala přidané hodnotě, kterou by 
s sebou toto opatření přineslo; konstatuje, 



AM\799274CS.doc 5/11 PE430.985v01-00

CS

jde o označování, s cílem poskytnout 
spotřebiteli pravdivé informace;

že evropský průmysl již musí splňovat 
přísné požadavky, pokud jde o označování, 
s cílem poskytnout spotřebiteli pravdivé 
informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Návrh 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. podporuje dobrovolné uvádění původu 
surovin u zpracovaných potravin a 
nesouhlasí s povinným uváděním místa 
původu zemědělských výrobků, neboť by 
to znamenalo větší zátěž pro evropský 
průmysl, jež by neodpovídala přidané 
hodnotě, kterou by s sebou toto opatření 
přineslo; konstatuje, že evropský průmysl 
již musí splňovat přísné požadavky, pokud 
jde o označování, s cílem poskytnout 
spotřebiteli pravdivé informace; 

8. zdůrazňuje, že označení země původu 
by mělo být uváděno u potravin 
sestávajících z jediné složky, a pro 
významnou a charakteristickou složku 
(charakteristické složky) u potravin 
sestávajících z více složek; zdůrazňuje, 
že u masa a potravin obsahujících maso 
by mělo označení země původu 
zohledňovat místo narození, chovu 
a porážky;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Návrh 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. podporuje dobrovolné uvádění původu 
surovin u zpracovaných potravin a 
nesouhlasí s povinným uváděním místa 
původu zemědělských výrobků, neboť by 
to znamenalo větší zátěž pro evropský 
průmysl, jež by neodpovídala přidané 
hodnotě, kterou by s sebou toto opatření 

8. zdůrazňuje nutnost povinného uvádění 
původu primární složky zpracovaných 
potravin a místa původu zemědělských 
výrobků, neboť mnozí spotřebitelé  
považují tyto informace za velmi 
významné;
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přineslo; konstatuje, že evropský průmysl 
již musí splňovat přísné požadavky, pokud 
jde o označování, s cílem poskytnout 
spotřebiteli pravdivé informace;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Návrh 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. podporuje dobrovolné uvádění původu 
surovin u zpracovaných potravin a 
nesouhlasí s povinným uváděním místa 
původu zemědělských výrobků, neboť by 
to znamenalo větší zátěž pro evropský 
průmysl, jež by neodpovídala přidané 
hodnotě, kterou by s sebou toto opatření 
přineslo; konstatuje, že evropský průmysl 
již musí splňovat přísné požadavky, pokud 
jde o označování, s cílem poskytnout 
spotřebiteli pravdivé informace;

8. podporuje dobrovolné uvádění původu 
surovin u zpracovaných potravin a 
nesouhlasí s povinným uváděním místa 
původu zemědělských výrobků, neboť by 
to znamenalo větší zátěž pro evropský 
průmysl, jež by neodpovídala přidané 
hodnotě, kterou by s sebou toto opatření 
přineslo; konstatuje, že evropský průmysl 
již musí splňovat přísné požadavky, pokud 
jde o označování, s cílem poskytnout 
spotřebiteli pravdivé informace; domnívá 
se, že dobrovolné uvádění původu surovin 
by nemělo omezovat vnitřní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Návrh stanoviska
Návrh 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že politika v oblasti
kvality zemědělských produktů, jež se  
týká např. označování, by měla být 
v souladu s dalšími příslušnými právními
předpisy EU;  je toho názoru, že politika 
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v oblasti kvality zemědělských produktů 
by měla být prováděna způsobem, jenž 
zohledňuje náklady na novou politiku, 
jakož i zvláštnosti konkrétních odvětví, 
jako je např. odvětví zpracovaných 
zemědělských výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Christa Klaß, Esther de Lange

Návrh stanoviska
Návrh 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. Je toho názoru, že zemědělské 
výrobky Evropské unie samy o sobě 
splňují normu kvality, jelikož jsou 
produkovány v souladu s právními 
předpisy EU upravujícími kvalitu 
produktů, udržitelnou výrobu, podmínky 
v oblasti životního prostředí a zdraví (tzv. 
Cross Compliance.) Kromě toho je 
pěstováním zemědělských produktů 
zajištěno zachování tradiční krajiny 
v Evropě. Na základě těchto měřítek by 
měla vzniknout možnost označení kvality 
„vypěstováno (vyprodukováno, vyrobeno) 
v Evropě“.

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Návrh 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vítá záměr Komise vytvořit nové 
ekologické logo EU, což by napomohlo 

11. vítá záměr Komise vytvořit nové 
ekologické logo EU, což by napomohlo 
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odstranění překážek obchodování s těmito 
produkty v rámci jednotného trhu; souhlasí 
s přijetím iniciativ, jichž je zapotřebí 
k podpoření obchodu s ekologickými 
produkty na mezinárodní úrovni;

odstranění překážek obchodování s těmito 
produkty v rámci jednotného trhu; souhlasí 
s přijetím iniciativ, jichž je zapotřebí 
k podpoření obchodu s ekologickými 
produkty na mezinárodní úrovni; domnívá 
se, že mají-li být produkty ze třetích zemí 
opatřeny novým ekologickým logem EU, 
měly by splňovat stejné požadavky; dále se 
domnívá, že je třeba zesílit kontroly; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Návrh 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. považuje za nezbytné posílit další 
systémy, jež jsou ohleduplné k životnímu 
prostředí, jako je tomu v případě 
„integrované produkce“; poukazuje na to, 
že vytvoření norem na evropské úrovni 
týkajících se integrované produkce by 
přispělo k větší viditelnosti úsilí, 
jež vyvíjejí zemědělci a chovatelé dobytka 
v oblasti bezpečnosti potravin a životního 
prostředí, ve srovnání s dovozem ze třetích 
zemí; vybízí k souběžnému zahájení 
reklamní a marketingové kampaně, jež 
bude zaměřena na evropskou 
integrovanou produkci;

12. považuje za nezbytné posílit 
dobrovolné označování dalších systémů
výroby, jež jsou ohleduplné k životnímu 
prostředí a ke zvířatům, jako je tomu v 
případě „integrované produkce“, 
„venkovní pastvy“ a  „zemědělství 
v horských oblastech“;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Návrh 12
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. považuje za nezbytné posílit další 
systémy, jež jsou ohleduplné k životnímu 
prostředí, jako je tomu v případě 
„integrované produkce“; poukazuje na to, 
že vytvoření norem na evropské úrovni 
týkajících se integrované produkce by 
přispělo k větší viditelnosti úsilí, 
jež vyvíjejí zemědělci a chovatelé dobytka 
v oblasti bezpečnosti potravin a životního 
prostředí, ve srovnání s dovozem ze třetích 
zemí; vybízí k souběžnému zahájení 
reklamní a marketingové kampaně, jež 
bude zaměřena na evropskou integrovanou 
produkci;

12. považuje za nezbytné posílit 
ekologické zemědělství jakožto metodu 
výroby, jež je ohleduplná k životnímu 
prostředí; proto vybízí k zahájení reklamní 
a marketingové kampaně, jež bude 
zaměřena na ekologické zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Návrh 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. považuje za nezbytné posílit další 
systémy, jež jsou ohleduplné k životnímu 
prostředí, jako je tomu v případě 
„integrované produkce“; poukazuje na to, 
že vytvoření norem na evropské úrovni 
týkajících se integrované produkce by 
přispělo k větší viditelnosti úsilí, 
jež vyvíjejí zemědělci a chovatelé dobytka 
v oblasti bezpečnosti potravin a životního 
prostředí, ve srovnání s dovozem ze třetích 
zemí; vybízí k souběžnému zahájení 
reklamní a marketingové kampaně, jež 
bude zaměřena na evropskou integrovanou 
produkci;

12.       (netýká se českého znění)

Or. de
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Pozměňovací návrh 14
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Návrh 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. považuje za důležité, aby definice 
u poskytovaných dodatečných informací, 
jako je např. uhlíková stopa, byly 
jednotné;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Návrh 12 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12b. věří, že je třeba uvážit také 
alternativní způsoby poskytování 
informací, jako jsou informace 
zprostředkované na internetu či 
na účtence; 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Návrh 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise se ve svém sdělení nezmiňuje o 
nutnosti posílit podpůrná opatření, jež jsou 
nezbytná k tomu, aby úsilí, jež evropští 
zemědělci vyvíjejí v oblasti jakosti, 
bezpečnosti potravin a životního prostředí, 

14. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise se ve svém sdělení nezmiňuje o 
nutnosti posílit podpůrná opatření pro 
udržitelné metody produkce; domnívá se, 
že podpůrné nástroje, jež má Evropská unie 
k dispozici, by se měly reformovat za 
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vykázalo návratnost; domnívá se, že 
podpůrné nástroje, jež má Evropská unie 
k dispozici, by se měly reformovat za 
účelem zvýšení jejich účinnosti; v této 
souvislosti navrhuje, aby podpora 
propagace, jež byla nedávno zavedena 
v odvětví vína, byla rozšířena na trh 
Evropské unie jako takový;

účelem zvýšení jejich účinnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Návrh 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
kritérií pro environmentální, sociální 
a etické posouzení ve vztahu k označování 
potravin.

Or. en


