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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení 
začlenil tyto návrhy:

1. žádá o posílení politiky jakosti Evropské unie tak, aby se stala důležitou pobídkou 
pro evropské výrobce, aby zvýšili své úsilí, pokud jde o kvalitu, bezpečnost potravin
a vztah k životnímu prostředí; domnívá se, že tato politika může přispět k podstatnému 
zvýšení přidané hodnoty evropské zemědělsko-potravinářské výroby v rámci trhu, 
který je stále globalizovanější;

2. zdůrazňuje význam, který má kvalitní produkce pro hospodářskou, sociální a kulturní 
strukturu mnoha venkovských oblastí v Evropě, a nutnost toto dědictví zachovat, zejména
v oblastech s omezenými produkčními možnostmi;

3. vyjadřuje politování nad tím, že pokud se jedná o zjednodušení, jež by mohlo mít 
kontraproduktivní důsledky, zohledňuje sdělení Komise částečně potřeby vyjádřené 
příslušnými odvětvími po zveřejnění zelené knihy;

4. podporuje zachování systému chráněného označení původu a chráněného zeměpisného 
označení, aby se tak zamezilo vyrovnání požadavků, jež musejí evropské produkty 
splňovat, na nižší úroveň a aby bylo i nadále zaručeno těsné sepětí s danou zeměpisnou 
oblastí; podporuje nicméně veškerá opatření, jež zaručí evropskému spotřebiteli jasné 
informace; 

5. odmítá sloučení systémů zeměpisných označení pro víno, lihoviny a potraviny, neboť je 
třeba zachovat osobitost každého systému;

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;

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 rozsahu budoucí činnosti 
Evropského střediska pro sledování padělání a pirátství;

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;

9. obchodní normy Společenství hrají významnou úlohu ve výrobním řetězci, přispívají
k transparentnosti trhu a ke spravedlivým pravidlům hospodářské soutěže, kromě toho 
usnadňují spotřebitelům porovnání cen, množství a kvality výrobků; žádá proto
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o zachování a posílení obchodních norem Společenství a nesouhlasí s tím, aby tvorba 
těchto norem byla svěřena soukromým subjektům;

10. vyjadřuje politování nad tím, že Evropská komise již navzdory nesouhlasu většiny 
členských států přistoupila k rušení norem Společenství v oblasti uvádění na trh ovoce
a zeleniny, aniž by počkala na konečný výsledek diskuse o budoucnosti politiky jakosti 
Evropské unie, čímž neodůvodněně předjímala konkrétní rozhodnutí, která v této oblasti 
přijme Rada ministrů EU a Evropský parlament;

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

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; 

13. vítá záměr Komise vypracovat ve spolupráci se zúčastněnými stranami obecné zásady
s osvědčenými postupy za účelem co největší možné harmonizace soukromých systémů 
certifikace jakosti, s cílem usnadnit výrobcům přizpůsobení rozličným stávajícím 
režimům, zavést vzájemné uznávání a co nejvíce snížit rozdíly mezi soukromými
a oficiálními systémy certifikace v oblastech, jako jsou například požadavky na ochranu 
životního prostředí;

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, 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; 

15. s uspokojením vítá zavedení nových nepovinných vyhrazených údajů, jako je např.
„horské hospodaření“, a žádá, aby bylo doprovázeno příslušnými informačními 
kampaněmi pro spotřebitele;
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jednou z ústředních myšlenek sdělení Evropské komise je zjednodušení politiky Společenství
v oblasti jakosti. Za účelem dosažení tohoto cíle předložila Komise různé návrhy, jak 
podnítit rozsáhlou diskusi, v jejímž rámci je již možné podrobněji rozeznat preference 
velké části dotčených subjektů ve Společenství.Toto stanovisko je zaměřeno na body, 
které navrhovatelka považuje ze nejpodstatnější pro budoucnost uvedené politiky. 

Zeměpisná označení

Jednu z nejrozporuplnějších záležitostí představuje možné sloučení obou systémů označení 
původu a zeměpisných označení, což je myšlenka, proti které se vyjádřili prakticky všichni 
výrobci, kteří používají označení původu. Obávají se totiž, že tímto opatřením budou 
ohroženy stávající požadavky na kvalitu, jež je třeba v současné době splňovat, a bude 
oslabeno propojení mezi výsledným produktem a oblastmi, z nichž pocházejí použité 
suroviny. Navrhovatelka nevidí žádné obchodní výhody, které by mohly vzejít z tohoto 
sloučení, jež by znevýhodnilo úsilí některých producentů a navíc patrně zmátlo spotřebitele.
Pokud se jedná o zavedení odlišných úrovní ochrany kvalitních produktů na evropské úrovni, 
jak se navrhuje v jiné části sdělení, jedinou takto vzniklou výhodou by bylo administrativní 
zjednodušení, jež by snížilo zátěž příslušných služeb Komise, které se zabývají 
zpracováváním velkého množství žádostí o uznání označení. Kromě toho by vzniklo riziko 
vytváření označení první a druhé třídy a toto rozlišení by mohlo vytvářet nespravedlivé 
situace, jako by tomu bylo např. v případě, že by uplatňovaná kritéria byla pouze ekonomické, 
popř. obchodní povahy, a taktéž by mohlo vést k matení spotřebitele. 
V rámci trhu, na kterém panuje stále silnější konkurence, bude třeba nejen uchovat rozlišovací 
znaky evropské kvality, ale také je více zviditelnit, a to prostřednictvím rozsáhlé informační 
kampaně zaměřené na evropské spotřebitele za účelem posílit přidanou hodnotu kvalitních 
výrobků.
Co se týče tří stávajících systémů zeměpisných označení pro víno, lihoviny a potraviny, měly 
by zůstat odděleny, protože v opačném případě by mohlo dojít ke ztrátě jejich jedinečnosti. 
Sloučení těchto tří od sebe natolik odlišných systémů by navíc mohlo být zavádějící 
pro výklad příslušných právních předpisů ze strany rozličných skupin zúčastněných subjektů.
V mezinárodním kontextu považuje navrhovatelka za nutné zlepšit ochranu evropských 
označení. Za tímto účelem je zapotřebí využít příležitosti, kterou skýtají jednání 
se Světovou obchodní organizací, s cílem vytvořit mezinárodní rejstřík chráněných označení.

Pravidla pro uvádění na trh

Označení původu v případě zemědělských surovin by patrně zlepšilo image určitých 
zpracovaných produktů, avšak toto označení by nemělo být povinné, protože s sebou 
nese dodatečné náklady, jimiž by Evropská unie neměla příslušné odvětví zatěžovat. 
Právní předpisy v oblasti označování potravin jsou stále složitější (např. označování 
alergenů nebo pravidla týkající se informací pro spotřebitele, jež jsou právě projednávána 
orgány Společenství). Uvedení původu by s sebou přineslo další zátěž, která by mohla být 
nepřiměřená ve srovnání s výhodami vyplývajícími z tohoto opatření. Otázka označení 
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původu by měla být v každém případě uvážena od odvětví k odvětví. 

Komise ve svém sdělení taktéž zmiňuje sloučení veškerých povinných pravidel na úrovni 
vertikálních právních předpisů upravujících obchodní normy do jediného obecného 
základního právního předpisu. To by bylo patrně spjato se zánikem velké části stávajících 
právních předpisů Společenství. Současně by stanovování obchodních norem bylo ponecháno
v rukou soukromých subjektů. Navrhovatelka je toho názoru, že zachování a posílení 
současných vertikálních právních předpisů Společenství by napomohlo větší transparentnosti 
trhu a usnadnilo spotřebitelům rozhodování při výběru, přičemž by navíc bylo umožněno 
rozličným účastníkům potravinového řetězce organizovat svou produkci v souladu
s jednotnými pravidly hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu navrhovatelka nesouhlasí
s přenecháním tohoto úkolu soukromým subjektům, jako je Evropský výbor pro normalizaci 
(CEN).
Navrhovatelka vítá návrh Komise na zavedení nových nepovinných vyhrazených údajů, 
jako je např. „horské hospodaření“, avšak doporučuje obezřetnost při návrhu zavedení 
konkrétního údaje týkajícího se emisí uhlíku, jelikož na systémech pro stanovení uhlíkové 
stopy u zemědělsko-potravinářských výrobků se stále ještě pracuje.

Nové systémy certifikace

Ustanovení nových systémů certifikace by mohlo mít pozitivní dopad na zvýšení přidané 
hodnoty evropské produkce oproti třetím zemím. Komise zvažuje možnost zavést označování 
dobrých životních podmínek zvířat nebo rozšířit označování potravin a krmiv jako 
ekologických. 

I když všechny výše uvedené skutečnosti je třeba prověřit, ve sdělení chybí – i přesto, že se 
příslušná poptávka mezi výrobci neustále zvyšuje – opatření zavádějící systém certifikace 
Společenství, pokud jde o integrované zemědělství. Označení integrovaného zemědělství 
by podpořilo skutečnou transparentnost pro spotřebitele, co se týče přidané hodnoty evropské 
produkce oproti dovozu ze třetích zemí. To by bylo vhodné doplnit kampaní cílenou 
na podporu a uvádění na trh, jež by zdůraznila nejhodnotnější hlediska pro spotřebitele.

Ekoznačka

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

Pokyny pro státní a soukromé systémy certifikace 

Navrhovatelka podporuje názory, které Komise vyjadřuje ve svém sdělení ohledně nevýhod, 
které by s sebou přinesla existence několika soukromých systémů pro jednotný trh.

V každém případě je třeba zavést opatření, jež by v co nejvyšší míře sjednotila soukromé 
systémy označování jakosti s cílem podpořit vzájemné uznávání. Je nutné zajistit, aby 
uvedené systémy označování nebyly v rozporu se státními systémy a aby se z nich nestaly 
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nástroje obchodního nátlaku, v jejichž důsledku by vznikla výrobcům nadměrná zátěž.
Myšlenka Evropské komise vytvořit pokyny obsahující osvědčené postupy ve spolupráci 
se zúčastněnými stranami je sama o sobě již významným pokrokem. 

Podpora kvalitních výrobků 

Sdělení Komise se žádným způsobem nezmiňuje o prvku, který by měl být pro politiku 
Společenství v oblasti jakosti klíčový a kterým je podpora jakosti. Navrhovatelka se vyjadřuje 
pro posílení nástrojů Společenství v oblasti podpory certifikace jakosti. V konkrétním případě 
vína je třeba rozšířit podporu v rámci pomoci poskytované ze strany EU při nedávné reformě 
tohoto odvětví. Tyto prostředky lze použít pouze pro činnosti ve třetích zemích, což má 
za následek nedostatečné využívání těchto fondů, jelikož mnoho podniků čelí obtížím 
při zahájení reklamních iniciativ mimo trh Společenství, a to zejména v období hospodářské 
krize, jímž právě procházíme. 


