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14.10.2020 A8-0198/249

Pozmeňujúci návrh 249
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 223

Platný text Pozmeňujúci návrh

26d) Článok 223 sa nahrádza takto:
Článok 223 „Článok 223

Požiadavky na oznámenia Požiadavky na oznámenia

1. Na účely uplatňovania tohto 
nariadenia, monitorovania, analýzy a 
riadenia trhu s poľnohospodárskymi 
výrobkami, zabezpečenia transparentnosti 
trhu, riadneho fungovania opatrení SPP, 
overovania, kontroly, sledovania, 
hodnotenia a vykonávania auditu opatrení 
SPP a plnenia požiadaviek ustanovených v 
medzinárodných dohodách uzavretých v 
súlade so ZFEÚ vrátane oznamovacích 
povinností vyplývajúcich z uvedených 
dohôd, môže Komisia v súlade s postupom 
uvedeným v odseku 2 prijať potrebné 
opatrenia, pokiaľ ide o oznámenia, ktoré 
majú podávať podniky, členské štáty a 
tretie krajiny. Zohľadní pritom potreby 
týkajúce sa údajov a synergie medzi 

1. Na účely uplatňovania tohto 
nariadenia, monitorovania, analýzy a 
riadenia trhu s poľnohospodárskymi 
výrobkami, zabezpečenia transparentnosti 
trhu, riadneho fungovania opatrení SPP, 
overovania, kontroly, sledovania, 
hodnotenia a vykonávania auditu opatrení 
SPP a plnenia požiadaviek ustanovených v 
medzinárodných dohodách uzavretých v 
súlade so ZFEÚ vrátane oznamovacích 
povinností vyplývajúcich z uvedených 
dohôd, môže Komisia v súlade s postupom 
uvedeným v odseku 2 prijať potrebné 
opatrenia, pokiaľ ide o oznámenia, ktoré 
majú podávať podniky, členské štáty a 
tretie krajiny. Zohľadní pritom potreby 
týkajúce sa údajov a synergie medzi 
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prípadnými zdrojmi údajov. prípadnými zdrojmi údajov.

Získané informácie možno predložiť alebo 
sprístupniť medzinárodným organizáciám a 
príslušným orgánom tretích krajín a možno 
ich zverejniť s výhradou ochrany osobných 
údajov a oprávneného záujmu podnikov o 
ochranu svojho obchodného tajomstva 
vrátane cien.

Získané informácie možno predložiť alebo 
sprístupniť medzinárodným organizáciám, 
európskym a vnútroštátnym orgánom 
finančného trhu a príslušným orgánom 
tretích krajín a možno ich zverejniť s 
výhradou ochrany osobných údajov a 
oprávneného záujmu podnikov o ochranu 
svojho obchodného tajomstva vrátane cien.

S cieľom zabezpečiť väčšiu 
transparentnosť na trhoch s 
poľnohospodárskymi výrobkami, a najmä 
na derivátových trhoch s 
poľnohospodárskymi výrobkami, Komisia 
prostredníctvom SOT spolupracuje s 
vnútroštátnymi orgánmi finančného trhu, 
ktoré sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 
596/2014 (nariadenie o zneužívaní trhu) a 
so smernicou 2014/57/EÚ (smernica o 
zneužívaní trhu) zodpovedné za dohľad 
nad derivátovými finančnými nástrojmi 
pre poľnohospodárske suroviny a za ich 
kontrolu, aby riadne plnili svoje úlohy.

2. S cieľom zabezpečiť integritu 
informačných systémov a pravosť a 
čitateľnosť dokumentov a súvisiacich 
údajov, ktoré sa predkladajú, je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 227 
prijímať delegované akty, ktorými 
ustanoví:

2. S cieľom zabezpečiť integritu 
informačných systémov a pravosť a 
čitateľnosť dokumentov a súvisiacich 
údajov, ktoré sa predkladajú, je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 227 
prijímať delegované akty, ktorými 
ustanoví:

a) povahu a typ informácií, ktoré sa 
majú oznamovať;

a) povahu a typ informácií, ktoré sa 
majú oznamovať;

b) kategórie spracúvaných údajov, 
maximálne doby ich uchovávania a účel 
spracovania, najmä v prípade zverejnenia 
takýchto údajov a ich postúpenia tretej 
krajine;

b) kategórie spracúvaných údajov, 
maximálne doby ich uchovávania a účel 
spracovania, najmä v prípade zverejnenia 
takýchto údajov a ich postúpenia tretej 
krajine;

c) prístupové práva k informáciám 
alebo dostupným informačným systémom; 
d) podmienky zverejnenia informácií;

c) prístupové práva k informáciám 
alebo dostupným informačným systémom; 
d) podmienky zverejnenia informácií;

d) podmienky zverejnenia informácií. d) podmienky zverejnenia informácií.

2a. Na zabezpečenie primeranej 
úrovne transparentnosti trhu a pri 
zohľadnení požiadaviek ochrany 
obchodného tajomstva môže Komisia v 
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súlade s postupom uvedeným v odseku 2 
prijať opatrenia vyžadujúce, aby účastníci 
na mimoriadne nepriehľadných trhoch 
vykonávali svoje transakcie 
prostredníctvom elektronickej obchodnej 
platformy.

3. Komisia prijme vykonávacie akty, 
ktorými ustanoví opatrenia potrebné na 
uplatňovanie tohto článku vrátane:

3. Komisia prijme vykonávacie akty, 
ktorými ustanoví opatrenia potrebné na 
uplatňovanie tohto článku vrátane:

a) spôsobov oznamovania; a) spôsobov oznamovania;

b) pravidiel týkajúcich sa informácií, 
ktoré sa majú oznamovať;

b) pravidiel týkajúcich sa informácií, 
ktoré sa majú oznamovať;

c) ustanovení týkajúcich sa správy 
informácií, ktoré sa majú oznamovať, ako 
aj obsahu oznámení, ich formy, 
načasovania, frekvencie a lehôt;

c) ustanovení týkajúcich sa správy 
informácií, ktoré sa majú oznamovať, ako 
aj obsahu oznámení, ich formy, 
načasovania, frekvencie a lehôt;

d) ustanovení týkajúcich sa 
predkladania alebo sprístupňovania 
informácií a dokumentov členským štátom, 
medzinárodným organizáciám, príslušným 
orgánom tretích krajín alebo verejnosti s 
výhradou ochrany osobných údajov a 
oprávneného záujmu podnikov o ochranu 
svojho obchodného tajomstva.

d) ustanovení týkajúcich sa 
predkladania alebo sprístupňovania 
informácií a dokumentov členským štátom, 
medzinárodným organizáciám, príslušným 
orgánom tretích krajín alebo verejnosti s 
výhradou ochrany osobných údajov a 
oprávneného záujmu podnikov o ochranu 
svojho obchodného tajomstva.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 229 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 229 ods. 2.“

Or. en



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

14.10.2020 A8-0198/250

Pozmeňujúci návrh 250
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
PRÍLOHA I – ČASŤ XXXIII a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

28a) V prílohe I sa vkladá táto časť:
„ČASŤ XXIIIa
Produkty živočíšnej genetiky
01012100 – Čistokrvné plemenné kone
010221 – Čistokrvný plemenný domáci 
hovädzí dobytok
01022110 – Čistokrvný plemenný domáci 
hovädzí dobytok (jalovice)
01022190 – Čistokrvný plemenný domáci 
hovädzí dobytok (iný ako 01012110 alebo 
01012130)
01023100 – Čistokrvné plemenné byvoly
01029020 – Živé čistokrvné plemenné 
hovädzie zvieratá, iné ako 010221 alebo 
01023100
01031000 – Živé čistokrvné plemenné 
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ošípané
01041010 – Živé čistokrvné plemenné 
ovce
01051111 – Hydina druhu Gallus 
domesticus: Samičie kurence chovné a 
reprodukčné, na znášanie vajec
01051119 – Hydina druhu Gallus 
domesticus: Samičie kurence chovné a 
reprodukčné iné ako 01051111
010641 – Živé čistokrvné včelie matky 
druhu Apis mellifera
04071100 – Oplodnené vajcia na 
inkubáciu z hydiny druhu Gallus 
domesticus
040719 – Oplodnené vajcia na inkubáciu 
iné ako 04071100
04071911 – Oplodnené vajcia na 
inkubáciu z moriek alebo husí
04071919 – Oplodnené vajcia na 
inkubáciu z hydiny inej ako druhu Gallus 
domesticus a inej ako morky alebo husi
04071990 – Oplodnené vajcia na 
inkubáciu iné ako z hydiny
05111000 – Býčie spermie
05119985 – Živočíšne produkty inde 
nešpecifikované ani nezahrnuté, iné ako 
05111000 (vrátane spermií cicavcov iných 
ako býčie spermie, vajíčok cicavcov a 
embryí cicavcov)“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/251

Pozmeňujúci návrh 251
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Článok 5 sa nahrádza takto:
Článok 5 „Článok 5

Požiadavky na označenia pôvodu a 
zemepisné označenia

Požiadavky na označenia pôvodu a 
zemepisné označenia

1. Na účely tohto nariadenia je 
„označenie pôvodu“ názov, ktorým sa 
identifikuje výrobok:

1. Na účely tohto nariadenia je 
„označenie pôvodu“ názov, ktorým sa 
identifikuje výrobok:

a) pochádzajúci z konkrétneho miesta, 
regiónu alebo vo výnimočných prípadoch z 
krajiny;

a) pochádzajúci z konkrétneho miesta, 
regiónu alebo vo výnimočných prípadoch z 
krajiny, alebo názov tradične používaný 
na určitom mieste;

b) ktorého kvalita alebo vlastnosti v 
podstatnej miere alebo výlučne závisia od 
osobitného zemepisného prostredia s jemu 
vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi 
a

b) ktorého kvalita alebo vlastnosti sú v 
podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené 
osobitným zemepisným prostredím s 
prírodnými faktormi a ľudskými faktormi;

c) ktorého všetky etapy výroby sa c) ktorého všetky etapy výroby sa 
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uskutočňujú vo vymedzenej zemepisnej 
oblasti.

uskutočňujú vo vymedzenej zemepisnej 
oblasti.

2. Na účely tohto nariadenia je 
„zemepisné označenie“ názov, ktorým sa 
identifikuje výrobok:

2. Na účely tohto nariadenia je 
„zemepisné označenie“ názov, ktorým sa 
identifikuje výrobok:

a) pochádzajúci z konkrétneho miesta, 
regiónu alebo krajiny;

a) pochádzajúci z konkrétneho miesta, 
regiónu alebo krajiny, alebo názov 
tradične používaný na určitom mieste;

b) ktorého danú kvalitu, dobrú povesť 
alebo iné vlastnosti možno podstatne 
pripísať jeho zemepisnému pôvodu a

b) ktorého danú kvalitu, dobrú povesť 
alebo iné vlastnosti možno podstatne 
pripísať jeho zemepisnému pôvodu a

c) ktorého aspoň jedna etapa výroby 
prebieha vo vymedzenej zemepisnej 
oblasti.

c) ktorého aspoň jedna etapa výroby 
prebieha vo vymedzenej zemepisnej 
oblasti.

3. Bez ohľadu na odsek 1 sa určité 
názvy považujú za označenia pôvodu 
napriek tomu, že suroviny na výrobu 
príslušných výrobkov pochádzajú zo 
zemepisnej oblasti väčšej alebo inej, než je 
vymedzená zemepisná oblasť, a to za 
predpokladu, že:

3. Bez ohľadu na odsek 1 sa určité 
názvy považujú za označenia pôvodu 
napriek tomu, že suroviny na výrobu 
príslušných výrobkov pochádzajú zo 
zemepisnej oblasti väčšej alebo inej, než je 
vymedzená zemepisná oblasť, a to za 
predpokladu, že:

a) oblasť výroby surovín je 
vymedzená;

a) oblasť výroby surovín je 
vymedzená;

b) existujú osobitné podmienky pre 
výrobu surovín;

b) existujú osobitné podmienky pre 
výrobu surovín;

c) existujú kontrolné opatrenia na 
zabezpečenie dodržiavania podmienok 
uvedených v písmene b) a

c) existujú kontrolné opatrenia na 
zabezpečenie dodržiavania podmienok 
uvedených v písmene b) a

d) príslušné označenia pôvodu boli v 
krajine pôvodu uznané ako označenia 
pôvodu pred 1. májom 2004.

d) príslušné označenia pôvodu boli v 
krajine pôvodu uznané ako označenia 
pôvodu pred 1. májom 2004.

Na účely tohto odseku sa za suroviny môžu 
považovať len živé zvieratá, mäso a 
mlieko.

Na účely tohto odseku sa za suroviny môžu 
považovať len živé zvieratá, mäso a 
mlieko.

4. S cieľom zohľadniť špecifický 
charakter výroby výrobkov živočíšneho 
pôvodu je Komisia splnomocnená v súlade 
s článkom 56 prijať delegované akty 
týkajúce sa obmedzení a výnimiek, pokiaľ 
ide o zdroj krmív v prípade označenia 
pôvodu.

4. S cieľom zohľadniť špecifický 
charakter výroby výrobkov živočíšneho 
pôvodu je Komisia splnomocnená v súlade 
s článkom 56 prijať delegované akty 
týkajúce sa obmedzení a výnimiek, pokiaľ 
ide o zdroj krmív v prípade označenia 
pôvodu.

S cieľom zohľadniť špecifický charakter 
určitých výrobkov alebo oblastí je Komisia 

S cieľom zohľadniť špecifický charakter 
určitých výrobkov alebo oblastí je Komisia 
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taktiež splnomocnená v súlade s článkom 
56 prijať delegované akty týkajúce sa 
obmedzení a výnimiek, pokiaľ ide o 
zabíjanie živých zvierat alebo o zdroje 
surovín.

taktiež splnomocnená v súlade s článkom 
56 prijať delegované akty týkajúce sa 
obmedzení a výnimiek, pokiaľ ide o 
zabíjanie živých zvierat alebo o zdroje 
surovín.

Tieto obmedzenia a výnimky zohľadňujú 
na základe objektívnych kritérií kvalitu 
alebo využitie a uznávané technologické 
znalosti alebo prírodné faktory.

Tieto obmedzenia a výnimky zohľadňujú 
na základe objektívnych kritérií kvalitu 
alebo využitie a uznávané technologické 
znalosti alebo prírodné faktory.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/252

Pozmeňujúci návrh 252
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Článok 7 sa nahrádza takto:
Článok 7 „Článok 7

Špecifikácia výrobku Špecifikácia výrobku

1. Chránené označenie pôvodu alebo 
chránené zemepisné označenie musí spĺňať 
špecifikáciu, ktorá pozostáva aspoň z 
týchto prvkov:

1. Chránené označenie pôvodu alebo 
chránené zemepisné označenie musí spĺňať 
špecifikáciu, ktorá pozostáva aspoň z 
týchto prvkov:

a) názov, ktorému sa má poskytnúť 
ochrana ako označeniu pôvodu alebo 
zemepisnému označeniu, tak ako sa 
používa, či už v obchodnom, alebo bežnom 
jazyku, a iba v jazykoch, ktoré sa 
používajú alebo sa historicky používali na 
opis špecifického výrobku vo vymedzenej 
zemepisnej oblasti;

a) názov, ktorému sa má poskytnúť 
ochrana ako označeniu pôvodu alebo 
zemepisnému označeniu, tak ako sa 
používa, či už v obchodnom, alebo bežnom 
jazyku, a iba v jazykoch, ktoré sa 
používajú alebo sa historicky používali na 
opis špecifického výrobku vo vymedzenej 
zemepisnej oblasti;

b) opis výrobku, v prípade potreby 
vrátane surovín, ako aj základné fyzikálne, 
chemické, mikrobiologické alebo 

b) opis výrobku, v prípade potreby 
vrátane surovín, ako aj základné fyzikálne, 
chemické, mikrobiologické alebo 
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organoleptické vlastnosti výrobku; organoleptické vlastnosti výrobku;

c) definícia zemepisnej oblasti 
vymedzenej vzhľadom na spojenie 
uvedené v tomto odseku písm. f) bode i) 
alebo ii), a ak je to vhodné, údaje 
označujúce súlad s požiadavkami 
uvedenými v článku 5 ods. 3;

c) definícia zemepisnej oblasti 
vymedzenej vzhľadom na spojenie 
uvedené v tomto odseku písm. f) bode i) 
alebo ii), a ak je to vhodné, údaje 
označujúce súlad s požiadavkami 
uvedenými v článku 5 ods. 3;

d) dôkaz o tom, že výrobok pochádza 
z vymedzenej zemepisnej oblasti uvedenej 
v článku 5 ods. 1 alebo 2;

d) dôkaz o vysledovateľnosti 
svedčiaci o tom, že výrobok pochádza z 
vymedzenej zemepisnej oblasti uvedenej v 
článku 5 ods. 1 a 2;

e) opis spôsobu výroby výrobku, a ak 
je to vhodné, opis originálnych a 
nemenných miestnych postupov, ako aj 
informácie o balení v prípade, že tak 
skupina žiadateľov rozhodne a uvedie 
dostatočné odôvodnenie špecifické pre 
výrobok, prečo sa na zabezpečenie kvality, 
zaručenie pôvodu alebo zabezpečenie 
kontroly musí balenie vykonať vo 
vymedzenej zemepisnej oblasti, a to s 
prihliadnutím na právo Únie, najmä pokiaľ 
ide o voľný pohyb tovaru a voľné 
poskytovanie služieb;

e) opis spôsobu výroby výrobku, a ak 
je to vhodné, jeho príspevok k 
udržateľnému rozvoju, opis originálnych a 
nemenných miestnych postupov, ako aj 
informácie o balení v prípade, že tak 
skupina žiadateľov rozhodne a uvedie 
dostatočné odôvodnenie špecifické pre 
výrobok, prečo sa na zabezpečenie kvality, 
zaručenie pôvodu alebo zabezpečenie 
kontroly musí balenie vykonať vo 
vymedzenej zemepisnej oblasti, a to s 
prihliadnutím na právo Únie, najmä pokiaľ 
ide o voľný pohyb tovaru a voľné 
poskytovanie služieb;

f) podrobné údaje stanovujúce: f) podrobné údaje stanovujúce:

i) spojenie medzi kvalitou alebo 
vlastnosťami výrobku a zemepisným 
prostredím uvedeným v článku 5 ods. 1 
alebo

i) pokiaľ ide o chránené označenie 
pôvodu, spojenie medzi kvalitou alebo 
vlastnosťami výrobku a zemepisným 
prostredím uvedeným v článku 5 ods. 1 
alebo

ii) ak je to vhodné, spojenie medzi 
danou kvalitou, dobrou povesťou alebo 
inou vlastnosťou výrobku a zemepisným 
pôvodom uvedeným v článku 5 ods. 2;

ii) pokiaľ ide o chránené zemepisné 
označenie, spojenie medzi danou kvalitou, 
dobrou povesťou alebo inou vlastnosťou 
výrobku a zemepisným pôvodom 
uvedeným v článku 5 ods. 2;

g) názov a adresa orgánov alebo ak sú 
k dispozícii, názov a adresa subjektov, 
ktoré overujú súlad s ustanoveniami o 
špecifikácii výrobku podľa článku 37, a ich 
osobitné úlohy;

g) názov a adresa orgánov alebo ak sú 
k dispozícii, názov a adresa subjektov, 
ktoré overujú súlad s ustanoveniami o 
špecifikácii výrobku podľa článku 37, a ich 
osobitné úlohy;

h) akékoľvek špecifické pravidlo 
označovania príslušného výrobku.

h) akékoľvek špecifické pravidlo 
označovania príslušného výrobku.

2. S cieľom zabezpečiť, aby 
špecifikácie výrobkov poskytovali 

2. S cieľom zabezpečiť, aby 
špecifikácie výrobkov poskytovali 
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podstatné a stručné informácie, je Komisia 
splnomocnená prijať v súlade s článkom 56 
delegované akty, ktorými sa stanovia 
pravidlá obmedzujúce informácie 
obsiahnuté v špecifikácii uvedenej v 
odseku 1 tohto článku, keď je takéto 
obmedzenie nevyhnutné na predchádzanie 
príliš rozsiahlym žiadostiam o zápis do 
registra.

podstatné a stručné informácie, je Komisia 
splnomocnená prijať v súlade s článkom 56 
delegované akty, ktorými sa stanovia 
pravidlá obmedzujúce informácie 
obsiahnuté v špecifikácii uvedenej v 
odseku 1 tohto článku, keď je takéto 
obmedzenie nevyhnutné na predchádzanie 
príliš rozsiahlym žiadostiam o zápis do 
registra.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovia pravidlá pre formu 
špecifikácie. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 57 ods. 2.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovia pravidlá pre formu 
špecifikácie. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 57 ods. 2.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/253

Pozmeňujúci návrh 253
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 13

Platný text Pozmeňujúci návrh

(5) Článok 13 sa nahrádza takto:
Článok 13 „Článok 13

Ochrana Ochrana

1. Názvy zapísané v registri sú 
chránené pred:

1. Názvy zapísané v registri sú 
chránené pred:

a) akýmkoľvek priamym alebo 
nepriamym obchodným používaním názvu 
zapísaného v registri na výrobky, na ktoré 
sa zápis do registra nevzťahuje, ak sú 
takéto výrobky porovnateľné s výrobkami 
zapísanými v registri pod uvedeným 
názvom alebo ak použitie názvu ťaží z 
dobrej povesti chráneného názvu, a to aj v 
prípade, keď sa tieto výrobky používajú 
ako zložka;

a) akýmkoľvek priamym alebo 
nepriamym obchodným používaním názvu 
zapísaného v registri na výrobky, na ktoré 
sa zápis do registra nevzťahuje, ak sú 
takéto výrobky porovnateľné s výrobkami 
zapísanými v registri pod uvedeným 
názvom alebo ak použitie názvu ťaží z 
dobrej povesti chráneného názvu, oslabuje 
ju alebo poškodzuje, a to aj v prípade, keď 
sa tieto výrobky používajú ako zložka;

b) akýmkoľvek zneužívaním, 
napodobňovaním alebo vyvolávaním 
mylnej predstavy, a to aj vtedy, ak je 

b) akýmkoľvek zneužívaním, 
napodobňovaním alebo vyvolávaním 
mylnej predstavy, a to aj vtedy, ak je 
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uvedený skutočný pôvod výrobkov alebo 
služieb alebo ak je chránený názov 
preložený alebo uvedený v spojení s 
výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „tak 
ako sa vyrába v“, „napodobnenina“ alebo s 
podobnými výrazmi, a to aj v prípade, keď 
sa tieto výrobky používajú ako zložka;

uvedený skutočný pôvod výrobkov alebo 
služieb alebo ak je chránený názov 
preložený alebo uvedený v spojení s 
výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „tak 
ako sa vyrába v“, „napodobnenina“ alebo s 
podobnými výrazmi, a to aj v prípade, keď 
sa tieto výrobky používajú ako zložka;

c) akýmkoľvek iným klamlivým alebo 
zavádzajúcim označením proveniencie, 
pôvodu, povahy alebo základných 
vlastností výrobku, ktoré sa používa na 
vnútornom alebo vonkajšom obale, v 
reklamných materiáloch alebo 
dokumentoch súvisiacich s príslušným 
výrobkom, ako aj pred zabalením výrobku 
do nádoby, čo by mohlo vyvolať mylnú 
predstavu o pôvode výrobku;

c) akýmkoľvek iným klamlivým alebo 
zavádzajúcim označením proveniencie, 
pôvodu, povahy alebo základných 
vlastností výrobku, ktoré sa používa na 
vnútornom alebo vonkajšom obale, v 
reklamných materiáloch alebo 
dokumentoch súvisiacich s príslušným 
výrobkom, ako aj pred zabalením výrobku 
do nádoby, čo by mohlo vyvolať mylnú 
predstavu o pôvode výrobku;

d) akýmikoľvek inými praktikami, 
ktoré by mohli spotrebiteľa uviesť do 
omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod 
daného výrobku.

d) akýmikoľvek inými praktikami, 
ktoré by mohli spotrebiteľa uvádzať do 
omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod 
výrobku;
da) akoukoľvek registráciou názvu 
podobnej oblasti v zlej viere alebo 
registráciou, ktorá môže spôsobiť 
zámenu, úplne alebo čiastočne, 
s chráneným názvom.

Ak chránené označenie pôvodu alebo 
chránené zemepisné označenie obsahuje 
názov výrobku, ktorý sa považuje za 
druhový, použitie takéhoto druhového 
názvu sa nepovažuje za použitie v rozpore 
s ustanoveniami písmena a) alebo b) 
prvého pododseku.

Ak chránené označenie pôvodu alebo 
chránené zemepisné označenie obsahuje 
názov výrobku, ktorý sa považuje za 
druhový, použitie takéhoto druhového 
názvu sa nepovažuje za použitie v rozpore 
s ustanoveniami písmena a) alebo b) 
prvého pododseku.

2. Chránené označenia pôvodu a 
chránené zemepisné označenia sa nesmú 
stať druhovými.

2. Chránené označenia pôvodu a 
chránené zemepisné označenia sa nesmú 
stať druhovými.

3. Členské štáty prijmú vhodné 
administratívne a súdne opatrenia na 
zabránenie nezákonnému používaniu 
chránených označení pôvodu a chránených 
zemepisných označení, ktoré sa vyrábajú 
alebo uvádzajú na trh v danom členskom 
štáte, alebo na jeho zastavenie, ako sa 
uvádza v odseku 1.

3. Členské štáty prijmú vhodné 
administratívne a súdne opatrenia na 
zabránenie nezákonnému používaniu 
chránených označení pôvodu a chránených 
zemepisných označení, ktoré sa vyrábajú 
alebo uvádzajú na trh v danom členskom 
štáte, alebo na jeho zastavenie, ako sa 
uvádza v odseku 1.

3a. Ochrana uvedená v odseku 1 tohto 
článku sa vzťahuje aj na tovar v tranzite v 
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zmysle bodu 44 článku 3 nariadenia (EÚ) 
2017/625 vstupujúci na colné územie Únie 
bez jeho prepustenia do voľného obehu v 
rámci colného územia Únie, ako aj na 
tovar predávaný prostredníctvom 
elektronického obchodu prostriedkov 
komunikácie na diaľku.

Členské štáty na tento účel určia orgány 
zodpovedné za vykonanie týchto opatrení v 
súlade s postupmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi.

Členské štáty na tento účel určia orgány 
zodpovedné za vykonanie týchto opatrení v 
súlade s postupmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi.

Tieto orgány poskytujú primerané záruky 
objektivity a nestrannosti a majú k 
dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje 
potrebné na plnenie svojich funkcií.

Tieto orgány poskytujú primerané záruky 
objektivity a nestrannosti a majú k 
dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje 
potrebné na plnenie svojich funkcií.“

Or. en


