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Pozměňovací návrh 249
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 223

Platné znění Pozměňovací návrh

26d) Článek 223 se nahrazuje tímto:
Článek 223 Článek 223

Oznamovací povinnosti Oznamovací povinnosti

1. Pro účely uplatňování tohoto 
nařízení, sledování, analýzy a řízení trhu se 
zemědělskými produkty, zajištění 
transparentnosti trhu, řádného fungování 
opatření SZP, kontroly, inspekce, 
sledování, hodnocení a provádění auditu 
opatření SZP a plnění požadavků 
stanovených v mezinárodních dohodách, 
které byly uzavřeny v souladu se 
Smlouvou o fungování EU, včetně 
oznamovacích povinností v rámci těchto 
dohod, může Komise postupem podle 
odstavce 2 přijmout nezbytná opatření, 
pokud jde o oznámení, která mají 
předkládat podniky, členské státy a třetí 
země. Zohlední při tom potřeby týkající se 

1. Pro účely uplatňování tohoto 
nařízení, sledování, analýzy a řízení trhu se 
zemědělskými produkty, zajištění 
transparentnosti trhu, řádného fungování 
opatření SZP, kontroly, inspekce, 
sledování, hodnocení a provádění auditu 
opatření SZP a plnění požadavků 
stanovených v mezinárodních dohodách, 
které byly uzavřeny v souladu se 
Smlouvou o fungování EU, včetně 
oznamovacích povinností v rámci těchto 
dohod, může Komise postupem podle 
odstavce 2 přijmout nezbytná opatření, 
pokud jde o oznámení, která mají 
předkládat podniky, členské státy a třetí 
země. Zohlední při tom potřeby týkající se 
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údajů a synergie mezi možnými zdroji 
údajů.

údajů a synergie mezi možnými zdroji 
údajů.

Získané informace mohou být předány 
nebo zpřístupněny mezinárodním 
organizacím a příslušným orgánům třetích 
zemí a mohou být zveřejněny pod 
podmínkou ochrany osobních údajů a 
legitimních zájmů podniků při ochraně 
jejich obchodních tajemství, včetně cen.

Získané informace mohou být předány 
nebo zpřístupněny mezinárodním 
organizacím, evropským a vnitrostátním 
orgánům pro finanční trhy a příslušným 
orgánům třetích zemí a mohou být 
zveřejněny pod podmínkou ochrany 
osobních údajů a legitimních zájmů 
podniků při ochraně jejich obchodních 
tajemství, včetně cen.“
Aby byla zajištěna posílená 
transparentnost na trzích se zemědělskými 
produkty, a zejména derivátových trzích 
zemědělských surovin, Komise 
prostřednictvím společné organizace trhů 
se zemědělskými produkty spolupracuje s 
vnitrostátními orgány pro finanční trhy, 
které jsou v souladu s nařízením (EU) 
596/2014 (nařízení o zneužívání trhu) a 
směrnicí 2014/57/EU (směrnice o 
zneužívání trhu) příslušné pro dohled a 
kontrolu nad derivátovými finančními 
nástroji u zemědělských surovin, a to s 
cílem zajistit, aby řádně plnily své funkce.

2. S cílem zajistit integritu 
informačních systémů a pravost a čitelnost 
dokumentů a souvisejících předávaných 
údajů je Komisi svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 227, kterými stanoví:

2. S cílem zajistit integritu 
informačních systémů a pravost a čitelnost 
dokumentů a souvisejících předávaných 
údajů je Komisi svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 227, kterými stanoví:

a) povahu a druh oznamovaných 
informací;

a) povahu a druh oznamovaných 
informací;

b) kategorie zpracovávaných údajů, 
maximální dobu uchovávání a účel 
zpracování těchto údajů, zejména v případě 
jejich zveřejnění a předání třetím zemím;

b) kategorie zpracovávaných údajů, 
maximální dobu uchovávání a účel 
zpracování těchto údajů, zejména v případě 
jejich zveřejnění a předání třetím zemím;

c) práva přístupu k dostupným 
informacím nebo informačním systémům;

c) práva přístupu k dostupným 
informacím nebo informačním systémům;

d) podmínky zveřejnění informací. d) podmínky zveřejnění informací.

2a. V zájmu zajištění přiměřené 
úrovně transparentnosti trhu a s 
náležitým ohledem na důvěrnost 
obchodních informací může Komise 
v souladu s postupem uvedeným 
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v odstavci 2 přijmout opatření, která 
vyžadují, aby účastníci trhu na zvláště 
neprůhledných trzích prováděli své 
operace prostřednictvím elektronické 
obchodní platformy.

3. Komise přijme prováděcí akty, 
kterými stanoví nezbytná opatření pro 
uplatňování tohoto článku, včetně:

3. Komise přijme prováděcí akty, 
kterými stanoví nezbytná opatření pro 
uplatňování tohoto článku, včetně:

a) způsoby oznamování; a) způsoby oznamování;

b) pravidel týkajících se 
oznamovaných informací;

b) pravidel týkajících se 
oznamovaných informací;

c) režimů pro správu oznamovaných 
informací a opatření týkajících se obsahu, 
formy, časového rozvrhu, četnosti a lhůt 
oznámení;

c) režimů pro správu oznamovaných 
informací a opatření týkajících se obsahu, 
formy, časového rozvrhu, četnosti a lhůt 
oznámení;

d) režimů pro předávání nebo 
zpřístupnění informací a dokladů členským 
státům, mezinárodním organizacím, 
příslušným orgánům třetích zemí nebo 
veřejnosti pod podmínkou ochrany 
osobních údajů a legitimních zájmů 
podniků při ochraně jejich obchodních 
tajemství.

d) režimů pro předávání nebo 
zpřístupnění informací a dokladů členským 
státům, mezinárodním organizacím, 
příslušným orgánům třetích zemí nebo 
veřejnosti pod podmínkou ochrany 
osobních údajů a legitimních zájmů 
podniků při ochraně jejich obchodních 
tajemství.

Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 229 
odst. 2.

Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 229 
odst. 2.

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/250

Pozměňovací návrh 250
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
PŘÍLOHA I – ČÁST XXXIII a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28a. V příloze I se vkládá nová část, 
která zní:
„ČÁST XXIIIa
Genetické produkty zvířat
01012100 – Plemenní čistokrevní koně
010221 – Plemenný čistokrevný skot
01022110 – Plemenný čistokrevný skot 
(jalovice)
01022190 – Plemenný čistokrevný skot 
(kromě 01012110 nebo 01012130)
01023100 – Plemenní čistokrevní buvoli
01029020 – Plemenný čistokrevný skot, 
živá zvířata, kromě 010221 nebo 
01023100
01031000 – Plemenná čistokrevná 
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prasata, živá zvířata
01041010 – Plemenné čistokrevné ovce, 
živá zvířata
01051111 – Kohouti a slepice druhu 
Gallus domesticus: Samičí kuřata chovná 
a reprodukční, pro snášení vajec
01051119 – Kohouti a slepice druhu 
Gallus domesticus: Samičí kuřata chovná 
a reprodukční, pro snášení vajec, kromě 
01051111
010641 – Plemenné čistokrevné včelí 
matky druhu Apis mellifera, živé
04071100 – Oplodněná vejce pro líhnutí 
Slepic druhu Gallus domesticus
040719 – Oplodněná vejce pro líhnutí, 
kromě 04071100
04071911 – Oplodněná vejce pro líhnutí, 
krutí nebo husí
04071919 – Oplodněná vejce pro líhnutí, z 
domácí drůbeže, jiné než slepic druhu 
Gallus domesticus a jiné než krůta nebo 
husa
04071990 – Oplodněná vejce pro líhnutí, 
kromě domácí drůbeže
05111000 – Býčí sperma
05119985 – Výrobky živočišného původu, 
jinde neuvedené ani nezahrnuté, jiné než 
05111000 (včetně spermatu savců kromě 
býčího spermatu, savčích vajíček a embryí 
savců)“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/251

Pozměňovací návrh 251
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Článek 5 se nahrazuje tímto:
Článek 5 „Článek 5

Požadavky týkající se označení původu a 
zeměpisných označení

Požadavky týkající se označení původu a 
zeměpisných označení

1. Pro účely tohoto nařízení se 
„označením původu“ rozumí název, který 
identifikuje produkt:

1. Pro účely tohoto nařízení se 
„označením původu“ rozumí název, který 
identifikuje produkt:

a) pocházející z určitého místa či 
regionu nebo ve výjimečných případech z 
určité země;

a) pocházející z určitého místa či 
regionu nebo ve výjimečných případech z 
určité země, nebo název, který se tradičně 
používá na určitém místě;

b) jehož jakost nebo vlastnosti jsou 
zásadně nebo výlučně dány konkrétním 
zeměpisným prostředím s jeho vlastními 
přírodními a případně lidskými činiteli; a

b) jehož jakost nebo vlastnosti jsou 
zásadně nebo výlučně dány konkrétním 
zeměpisným prostředím s jeho přírodními 
faktory a případně lidskými činiteli;

c) u něhož všechny fáze produkce c) u něhož všechny fáze produkce 
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probíhají ve vymezené zeměpisné oblasti. probíhají ve vymezené zeměpisné oblasti.

2. Pro účely tohoto nařízení se 
„zeměpisným označením“ rozumí název, 
který identifikuje produkt:

2. Pro účely tohoto nařízení se 
„zeměpisným označením“ rozumí název, 
který identifikuje produkt:

a) pocházející z určitého místa, 
regionu nebo země;

a) pocházející z určitého místa, 
regionu či země, nebo název, který se 
tradičně používá na určitém místě;

b) jehož danou jakost, pověst nebo 
jiné vlastnosti lze přičíst především jeho 
zeměpisnému původu  a

b) jehož danou jakost, pověst nebo 
jiné vlastnosti lze přičíst především jeho 
zeměpisnému původu a

c) u něhož alespoň jedna z fází 
produkce probíhá ve vymezené zeměpisné 
oblasti.

c) u něhož alespoň jedna z fází 
produkce probíhá ve vymezené zeměpisné 
oblasti.

3. Odchylně od odstavce 1 se za 
označení původu považují rovněž některé 
názvy, i když suroviny pro dotyčné 
produkty pocházejí ze zeměpisné oblasti 
širší nebo jiné, než je vymezená zeměpisná 
oblast, pokud jsou splněny tyto podmínky:

3. Odchylně od odstavce 1 se za 
označení původu považují rovněž některé 
názvy, i když suroviny pro dotyčné 
produkty pocházejí ze zeměpisné oblasti 
širší nebo jiné, než je vymezená zeměpisná 
oblast, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) je vymezena oblast produkce 
surovin;

a) je vymezena oblast produkce 
surovin;

b) existují zvláštní podmínky 
produkce surovin;

b) existují zvláštní podmínky 
produkce surovin;

c) existuje režim kontroly zajišťující 
dodržování podmínek uvedených v 
písmeni b) a

c) existuje režim kontroly zajišťující 
dodržování podmínek uvedených v 
písmeni b) a

d) dotyčná označení původu byla 
uznána za označení původu v zemi původu 
před 1. květnem 2004.

d) dotyčná označení původu byla 
uznána za označení původu v zemi původu 
před 1. květnem 2004.

Pro účely tohoto odstavce lze za suroviny 
považovat pouze živá zvířata, maso a 
mléko.

Pro účely tohoto odstavce lze za suroviny 
považovat pouze živá zvířata, maso a 
mléko.

4. Aby bylo možné zohlednit zvláštní 
povahu produkce produktů živočišného 
původu, je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 56 týkající se omezení a 
odchylek, pokud jde o určování původu 
krmiva v případě označení původu.

4. Aby bylo možné zohlednit zvláštní 
povahu produkce produktů živočišného 
původu, je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 56 týkající se omezení a 
odchylek, pokud jde o určování původu 
krmiva v případě označení původu.

Aby bylo možné zohlednit zvláštní povahu 
některých produktů nebo oblastí, je dále 
Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 

Aby bylo možné zohlednit zvláštní povahu 
některých produktů nebo oblastí, je dále 
Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
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56 týkající se omezení a odchylek, pokud 
jde o porážku živých zvířat nebo o 
získávání surovin.

56 týkající se omezení a odchylek, pokud 
jde o porážku živých zvířat nebo o 
získávání surovin.

Tato omezení a odchylky zohlední na 
základě objektivních kritérií jakost nebo 
užití a uznané know-how nebo přírodní 
činitele.

Tato omezení a odchylky zohlední na 
základě objektivních kritérií jakost nebo 
užití a uznané know-how nebo přírodní 
činitele.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/252

Pozměňovací návrh 252
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Článek 7 se nahrazuje tímto:
Článek 7 Článek 7

Specifikace produktu Specifikace produktu

1. Chráněné označení původu nebo 
chráněné zeměpisné označení musí být v 
souladu se specifikací, která obsahuje 
alespoň:

1. Chráněné označení původu nebo 
chráněné zeměpisné označení musí být v 
souladu se specifikací, která obsahuje 
alespoň:

a) název, který má být chráněn jako 
označení původu nebo zeměpisné 
označení, v podobě používané při 
obchodování nebo v běžném jazyce a 
pouze v jazycích, které jsou nebo byly v 
minulosti používány k popisu konkrétního 
produktu ve vymezené zeměpisné oblasti;

a) název, který má být chráněn jako 
označení původu nebo zeměpisné 
označení, v podobě používané při 
obchodování nebo v běžném jazyce a 
pouze v jazycích, které jsou nebo byly v 
minulosti používány k popisu konkrétního 
produktu ve vymezené zeměpisné oblasti;

b) popis produktu, případně včetně 
surovin, a základních fyzikálních, 
chemických, mikrobiologických nebo 

b) popis produktu, případně včetně 
surovin, a základních fyzikálních, 
chemických, mikrobiologických nebo 
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organoleptických vlastností produktu; organoleptických vlastností produktu;

c) definici zeměpisné oblasti 
vymezené s ohledem na souvislost 
uvedenou v písm. f) bodě i) nebo ii) tohoto 
odstavce a tam, kde je to vhodné, údaje 
dokládající splnění požadavků čl. 5 odst. 3;

c) definici zeměpisné oblasti 
vymezené s ohledem na souvislost 
uvedenou v písm. f) bodě i) nebo ii) tohoto 
odstavce a tam, kde je to vhodné, údaje 
dokládající splnění požadavků čl. 5 odst. 3;

d) důkaz, že produkt pochází z 
vymezené zeměpisné oblasti uvedené v čl. 
5 odst. 1 nebo 2;

d) důkaz sledovatelnosti prokazující, 
že produkt pochází z vymezené zeměpisné 
oblasti uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2;

e) popis metody získání produktu a 
případně autentických a neměnných 
místních metod, jakož i údaje o balení, 
pokud tak stanoví seskupení žadatelů a ve 
vztahu k danému produktu dostatečně 
odůvodní, proč musí být produkt v zájmu 
zachování jakosti, zajištění původu či 
zajištění kontroly zabalen ve vymezené 
zeměpisné oblasti, s ohledem na právo 
Unie, zejména v oblasti volného pohybu 
zboží a služeb;

e) popis metody získání produktu a 
případně jeho přínosu k udržitelnému 
rozvoji a autentických a neměnných 
místních metod, jakož i údaje o balení, 
pokud tak stanoví seskupení žadatelů a ve 
vztahu k danému produktu dostatečně 
odůvodní, proč musí být produkt v zájmu 
zachování jakosti, zajištění původu či 
zajištění kontroly zabalen ve vymezené 
zeměpisné oblasti, s ohledem na právo 
Unie, zejména v oblasti volného pohybu 
zboží a služeb;

f) údaje, které dokládají: f) údaje, které dokládají:

i) souvislost mezi jakostí nebo 
vlastnostmi produktu a zeměpisným 
prostředím podle čl. 5 odst. 1 nebo

i) v případě chráněného označení 
původu souvislost mezi jakostí nebo 
vlastnostmi produktu a zeměpisným 
prostředím podle čl. 5 odst. 1; nebo

ii) tam, kde je to vhodné, souvislost 
mezi danou jakostí, pověstí či jinou 
vlastností produktu a zeměpisným 
původem podle čl. 5 odst. 2;

ii) v případě chráněného 
zeměpisného označení souvislost mezi 
danou jakostí, pověstí či jinou vlastností 
produktu a zeměpisným původem podle 
čl. 5 odst. 2;

g) název a adresu orgánů nebo, jsou-li 
k dispozici, název a adresu subjektů, které 
ověřují soulad s ustanoveními specifikace 
produktu podle článku 37, a jejich 
konkrétní úkoly;

g) název a adresu orgánů nebo, jsou-li 
k dispozici, název a adresu subjektů, které 
ověřují soulad s ustanoveními specifikace 
produktu podle článku 37, a jejich 
konkrétní úkoly;

h) jakékoli zvláštní pravidlo týkající 
se označování dotyčného produktu.

h) jakékoli zvláštní pravidlo týkající 
se označování dotyčného produktu.

2. Aby bylo možné zajistit, že 
specifikace produktu poskytují relevantní a 
stručné informace, je Komisi svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 56, 
kterými stanoví pravidla omezující 
informace obsažené ve specifikaci podle 

2. Aby bylo možné zajistit, že 
specifikace produktu poskytují relevantní a 
stručné informace, je Komisi svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 56, 
kterými stanoví pravidla omezující 
informace obsažené ve specifikaci podle 
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odstavce 1 tohoto článku, pokud je toto 
omezení nezbytné s cílem zamezit 
nadměrně objemným žádostem o zápis.

odstavce 1 tohoto článku, pokud je toto 
omezení nezbytné s cílem zamezit 
nadměrně objemným žádostem o zápis.

Komise může přijmout prováděcí akty, 
kterými stanoví pravidla týkající se podoby 
specifikace. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
57 odst. 2.

Komise může přijmout prováděcí akty, 
kterými stanoví pravidla týkající se podoby 
specifikace. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
57 odst. 2.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 253
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 13

Platné znění Pozměňovací návrh

5. Článek 13 se nahrazuje tímto:
Článek 13 „Článek 13

Ochrana Ochrana

1. Zapsané názvy jsou chráněny proti: 1. Zapsané názvy jsou chráněny proti:

a) jakémukoli přímému či nepřímému 
obchodnímu použití zapsaného názvu pro 
produkty, na které se zápis nevztahuje, 
pokud jsou tyto produkty srovnatelné s 
produkty zapsanými pod tímto názvem 
nebo pokud je při používání tohoto názvu 
využívána pověst chráněného názvu, 
včetně případů, kdy jsou tyto produkty 
používány jako přísada;

a) jakémukoli přímému či nepřímému 
obchodnímu použití zapsaného názvu pro 
produkty, na které se zápis nevztahuje, 
pokud jsou tyto produkty srovnatelné s 
produkty zapsanými pod tímto názvem 
nebo pokud je při používání tohoto názvu 
využívána, oslabována nebo zhoršována 
pověst chráněného názvu, včetně případů, 
kdy jsou tyto produkty používány jako 
přísada;

b) jakémukoli zneužití, napodobení 
nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden 
skutečný původ produktů nebo služeb nebo 

b) jakémukoli zneužití, napodobení 
nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden 
skutečný původ produktů nebo služeb nebo 



AM\1215894CS.docx PE658.378v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

je-li chráněný název přeložen nebo 
doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, 
„způsob“, „jak se vyrábí v“, 
„napodobenina“ nebo podobnými výrazy, 
včetně případů, kdy jsou tyto produkty 
používány jako přísada;

je-li chráněný název přeložen nebo 
doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, 
„způsob“, „jak se vyrábí v“, 
„napodobenina“ nebo podobnými výrazy, 
včetně případů, kdy jsou tyto produkty 
používány jako přísada;

c) jakémukoli jinému nepravdivému 
nebo zavádějícímu údaji o provenienci, 
původu, povaze nebo základních 
vlastnostech produktu, který je použit na 
vnitřním nebo vnějším obalu, na 
reklamních materiálech nebo na dokladech 
týkajících se daného produktu, jakož i proti 
použití obalů, které by mohly vyvolat 
mylný dojem, pokud jde o původ produktu;

c) jakémukoli jinému nepravdivému 
nebo zavádějícímu údaji o provenienci, 
původu, povaze nebo základních 
vlastnostech produktu, který je použit na 
vnitřním nebo vnějším obalu, na 
reklamních materiálech nebo na dokladech 
týkajících se daného produktu, jakož i proti 
použití obalů, které by mohly vyvolat 
mylný dojem, pokud jde o původ produktu;

d) všem ostatním praktikám, které by 
mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde 
o skutečný původ produktu.

d) všem ostatním praktikám, které by 
mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde 
o skutečný původ produktu.

da) jakémukoli zápisu názvu oblasti, 
který je podobný chráněnému názvu nebo 
který by mohl vést k částečné nebo úplné 
záměně s chráněným názvem, ve zlé víře.

V případě, že chráněné označení původu 
nebo chráněné zeměpisné označení v sobě 
obsahuje název produktu, který je 
považován za druhový, nelze považovat 
užití tohoto druhového názvu za užití v 
rozporu s písm. a) nebo b) prvního 
pododstavce.

V případě, že chráněné označení původu 
nebo chráněné zeměpisné označení v sobě 
obsahuje název produktu, který je 
považován za druhový, nelze považovat 
užití tohoto druhového názvu za užití v 
rozporu s písm. a) nebo b) prvního 
pododstavce.

2. Chráněná označení původu a 
chráněná zeměpisná označení nesmějí 
zdruhovět.

2. Chráněná označení původu a 
chráněná zeměpisná označení nesmějí 
zdruhovět.

3. Členské státy přijmou vhodná 
správní a soudní opatření s cílem zabránit 
neoprávněnému používání chráněných 
označení původu a chráněných 
zeměpisných označení podle odstavce 1 u 
produktů, které jsou produkovány nebo 
uváděny na trh v daném členském státě, 
nebo toto neoprávněné používání zastavit.

3. Členské státy přijmou vhodná 
správní a soudní opatření s cílem zabránit 
neoprávněnému používání chráněných 
označení původu a chráněných 
zeměpisných označení podle odstavce 1 u 
produktů, které jsou produkovány nebo 
uváděny na trh v daném členském státě, 
nebo toto neoprávněné používání zastavit.

3a. Ochrana podle odstavce 1 tohoto 
článku se vztahuje také na zboží v tranzitu 
ve smyslu čl. 3 bodu 44 nařízení (EU) 
č. 2017/625, které vstupuje na celní území 
Unie, aniž by zde bylo propuštěno do 
volného oběhu, a na zboží prodávané 
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prostředky komunikace na dálku.
Za tímto účelem určí členské státy orgány 
příslušné pro přijímání těchto opatření v 
souladu s postupy stanovenými 
jednotlivými členskými státy.

Za tímto účelem určí členské státy orgány 
příslušné pro přijímání těchto opatření v 
souladu s postupy stanovenými 
jednotlivými členskými státy.

Tyto orgány musí poskytovat odpovídající 
záruky objektivity a nestrannosti a mít k 
dispozici kvalifikovaný personál a zdroje 
nezbytné k výkonu svých funkcí.

Tyto orgány musí poskytovat odpovídající 
záruky objektivity a nestrannosti a mít k 
dispozici kvalifikovaný personál a zdroje 
nezbytné k výkonu svých funkcí.“

Or. en


