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15.10.2020 A8-0198/256

Pozměňovací návrh 256
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Eric Andrieu
za skupinu S&D

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
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Aby bylo dosaženo lepšího 
hospodaření s půdou ve vinohradnictví, 
mělo by být doba povolení pro opětovnou 
výsadbu prodloužena ze tří na šest let, jak 
tomu bylo v předchozím nařízení 
o právech na opětovnou výsadbu. 
Prodloužení povolení pro opětovnou 
výsadbu by mohlo mít pozitivní dopad na 
životní prostředí, neboť půda by mohla 
odpočívat a přírodní procesy by mohly 
eliminovat bakterie a viry, místo aby se 
používaly chemické prvky.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je dosáhnout lepšího hospodaření s půdou ve 
vinohradnictví, a to prodloužením doby povolení pro opětovnou výsadbu ze tří na osm let, jak 
tomu bylo v předchozím nařízení o právech na opětovnou výsadbu. Prodloužení povolení pro 
opětovnou výsadbu by mohlo mít pozitivní dopad na životní prostředí, neboť půda by mohla 
odpočívat a přírodní procesy by mohly eliminovat bakterie a viry, místo aby se používaly 
chemické prvky.
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15.10.2020 A8-0198/257

Pozměňovací návrh 257
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew

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 4 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 3

Platné znění Pozměňovací návrh

ba) V článku 23 se odstavec 3 
nahrazuje tímto:

3. Členské státy, které se chtějí účastnit 
režimu podpory stanoveného v odstavci 1 
(dále jen „školní projekt“) a které žádají 
odpovídající podporu Unie, upřednostní 
s ohledem na svou vnitrostátní situaci 
distribuci produktů nebo výrobků jedné 
nebo obou z následujících skupin:

„3. Členské státy, které se chtějí účastnit 
režimu podpory stanoveného v odstavci 1 
(dále jen „školní projekt“) a které žádají 
odpovídající podporu Unie, zajistí 
s ohledem na svou vnitrostátní situaci 
distribuci produktů nebo výrobků jedné 
nebo obou z následujících skupin:

a) ovoce a zelenina a čerstvé produkty 
z odvětví banánů;

a) u ovoce a zeleniny:

b) konzumní mléko a jeho varianty 
neobsahující laktózu.

i) přednostně ovoce a zelenina a čerstvé 
produkty z odvětví banánů;

ii) výrobky z ovoce a zeleniny,
b) u mléka a mléčných výrobků:
i) konzumní mléko a jeho varianty 
neobsahující laktózu.
ii) sýru, tvarohu, jogurtu a dalších 
fermentovaných (kysaných) nebo 
acidofilních mléčných výrobků bez 
přidaných aromat, ovoce, ořechů nebo 
kakaa.“

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit realizaci projektu Ovoce, zelenina 
a mléko do škol v členských státech, aby děti mohly objevit rozmanitost evropských 
zemědělských a zemědělsko-potravinářských produktů nebo reagovat na zvláštní výživové 
potřeby dětí na daném území.
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15.10.2020 A8-0198/258

Pozměňovací návrh 258
Anne Sander
za skupinu PPE

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 4 – písm. b b (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 4

Platné znění Pozměňovací návrh

bb) V článku 23 se vypouští odstavec 4.
4. Bez ohledu na odstavec 3 mohou 
členské státy za účelem podpory spotřeby 
konkrétních produktů nebo výrobků nebo 
v reakci na zvláštní výživové potřeby dětí 
na svém území stanovit distribuci výrobků 
z jedné z následujících skupin, nebo obou 
skupin:

""

a) výrobků ze zpracovaného ovoce 
a zeleniny navíc k produktům uvedeným 
v odst. 3 písm. a);

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je pouze technickým pozměňovacím návrhem k pozměňovacímu 
návrhu k čl. 23 odst. 3, jehož cílem je zjednodušit realizaci projektu Ovoce, zelenina a mléko 
do škol v členských státech, aby děti mohly objevit rozmanitost evropských zemědělských 
a zemědělsko-potravinářských produktů nebo reagovat na zvláštní výživové potřeby dětí na 
daném území.
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15.10.2020 A8-0198/259

Pozměňovací návrh 259
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Eric Andrieu
za skupinu S&D

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 4 – písm. b c (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) V článku 23 se vkládá odstavec 8a:
8a. Je-li to odůvodněno jejich 
vnitrostátními orgány odpovědnými za 
zdraví a výživu, mohou členské státy ve 
své vnitrostátní strategii stanovit, že 
produkty uvedené v odstavcích 3 a 5 
tohoto článku jsou distribuovány ve 
školách současně s obvyklým školním 
jídlem.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit realizaci projektu Ovoce, zelenina 
a mléko do škol v členských státech, který jim umožní distribuovat způsobilé zemědělské 
a zemědělsko-potravinářské produkty během školního stravování, bude-li to odůvodněno 
vnitrostátními zdravotnickými a potravinářskými orgány.
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15.10.2020 A8-0198/260

Pozměňovací návrh 260
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew

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 4 – písm. b d (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 11

Platné znění Pozměňovací návrh

bd) V článku 23 se odstavec 11 
nahrazuje tímto:

11. Při volbě produktů a výrobků, které 
budou zařazeny do distribuce nebo do 
doprovodných vzdělávacích opatření, 
vycházejí členské státy z objektivních 
kritérií, která zahrnují alespoň jedno 
z následujících kritérií: ohledy na zdraví 
a na životní prostředí, sezónnost, 
rozmanitost nebo dostupnost místní nebo 
regionální zemědělské produkce, přičemž 
prioritou budou pokud možno produkty 
a výrobky pocházející z Unie. Členské 
státy mohou podporovat zejména nákup 
místních nebo regionálních produktů 
a výrobků, produkty ekologického 
zemědělství, krátké dodavatelské řetězce 
nebo přínos pro životní prostředí 
a případně produkty spadající pod režim 
jakosti podle nařízení (EU) č. 1151/2012.

„11. Při volbě produktů a výrobků, které 
budou zařazeny do distribuce nebo do 
doprovodných vzdělávacích opatření, 
vycházejí členské státy z objektivních 
kritérií, která zahrnují alespoň jedno 
z následujících kritérií: ohledy na zdraví 
a na životní prostředí, sezónnost, 
rozmanitost nebo dostupnost místní nebo 
regionální zemědělské produkce, přičemž 
prioritou budou pokud možno produkty 
a výrobky pocházející z Unie. Členské 
státy mohou podporovat zejména nákup 
místních nebo regionálních produktů 
a výrobků, produkty ekologického 
zemědělství, krátké dodavatelské řetězce 
nebo přínos pro životní prostředí, včetně 
udržitelných obalů, a případně produkty 
spadající pod režim jakosti podle nařízení 
(EU) č. 1151/2012.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS#tocId33)
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je podpořit používání udržitelných obalů pro výrobky 
distribuované v rámci tohoto programu.
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15.10.2020 A8-0198/261

Pozměňovací návrh 261
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Eric Andrieu
za skupinu S&D

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 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 62 – odst. 3

Platné znění Pozměňovací návrh

4a) V článku 62 se odstavec 3 
nahrazuje tímto:

3. Povolení uvedené v odstavci 1 je platné 
tři roky ode dne, kdy bylo uděleno. Na 
producenta, který nevyužije udělené 
povolení v průběhu jeho platnosti, se 
vztahují správní sankce podle čl. 89 odst. 4 
nařízení (EU) č. 1306/2013.

„3. Povolení uvedené v odstavci 1 je platné 
tři roky ode dne, kdy bylo uděleno. Na 
producenta, který nevyužije udělené 
povolení v průběhu jeho platnosti, se 
vztahují správní sankce podle čl. 89 odst. 4 
nařízení (EU) č. 1306/2013. Členské státy 
mohou však rozhodnout, že povolení 
uvedené v odstavci 66 je platné šest let ode 
dne, kdy bylo uděleno.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je dosáhnout lepšího hospodaření s půdou ve 
vinohradnictví, a to prodloužením doby povolení pro opětovnou výsadbu ze tří na osm let, jak 
tomu bylo v předchozím nařízení o právech na opětovnou výsadbu. Prodloužení povolení pro 
opětovnou výsadbu by mohlo mít pozitivní dopad na životní prostředí, neboť půda by mohla 
odpočívat a přírodní procesy by mohly eliminovat bakterie a viry, místo aby se používaly 
chemické prvky.
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15.10.2020 A8-0198/262

Pozměňovací návrh 262
Anne Sander
za skupinu PPE

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 5 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 78

Platné znění Pozměňovací návrh

5a) Článek 78 se nahrazuje tímto:
1. Kromě případných použitelných 
obchodních norem platí, že se použijí 
definice, označení a obchodní názvy 
stanovené v příloze VII na tato odvětví 
nebo produkty:

„1. Kromě případných použitelných 
obchodních norem platí, že se použijí 
definice, označení a obchodní názvy 
stanovené v příloze VII na tato odvětví 
nebo produkty:

a) hovězího a telecího masa, a) hovězího a telecího masa,

b) víno; b) víno;

c) mléko a mléčné výrobky určené pro 
lidskou spotřebu,

c) mléko a mléčné výrobky určené pro 
lidskou spotřebu,

d) drůbežího masa; d) drůbežího masa;

e) vajec, e) vajec,

f) roztíratelné tuky určené pro lidskou 
spotřebu, a

f) roztíratelné tuky určené pro lidskou 
spotřebu,

g) olivový olej a stolní olivy, g) olivový olej a stolní olivy,

2. Definice, označení nebo obchodní názvy 
stanovené v příloze VII lze v Unii použít 
pro uvádění na trh pouze v případě 
produktu, který splňuje odpovídající 
požadavky stanovené v uvedené příloze.

h) vepřové maso,

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 227, pokud jde o změny definic 
a obchodních názvů stanovených v příloze 
VII, odchylky od nich a výjimky z nich. 
Tyto akty v přenesené pravomoci jsou 

i) skopové maso,
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přísně omezeny na prokázané potřeby 
vyplývající z vyvíjející se poptávky 
spotřebitelů, technického pokroku nebo 
nutnosti inovace produktů.

4. S cílem zajistit, aby hospodářské 
subjekty a členské státy jasně a náležitě 
rozuměly definicím a obchodním názvům 
stanoveným v příloze VII, je Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 227, pokud jde o pravidla pro 
jejich stanovování a uplatňování.

j) kozí maso,

5. S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů 
a vývoj na trhu s mléčnými výrobky je 
Komisi svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 227, kterými vymezí mléčné 
výrobky, u nichž se v případě, že jsou 
vyrobeny z jiného než kravského mléka, 
má uvést druh zvířete, od něhož mléko 
pochází, a kterými stanoví příslušná 
nezbytná pravidla.

k) koňské maso a

l) králičí maso.
2. Definice, označení nebo obchodní názvy 
stanovené v příloze VII lze v Unii použít 
pro uvádění na trh a propagaci pouze 
v případě produktu, který splňuje 
odpovídající požadavky stanovené 
v uvedené příloze. Příloha VII může 
stanovit podmínky, za nichž jsou tato 
označení nebo obchodní názvy v době, kdy 
jsou uváděny na trh nebo propagovány, 
chráněny před nezákonným komerčním 
užíváním, zneužitím, napodobením nebo 
připomenutím.
3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 227, pokud jde o změny definic 
a obchodních názvů stanovených v příloze 
VII, odchylky od nich a výjimky z nich, 
s výjimkou těch, které jsou stanoveny 
v části Ia uvedené přílohy. Tyto akty 
v přenesené pravomoci jsou přísně 
omezeny na prokázané potřeby vyplývající 
z vyvíjející se poptávky spotřebitelů, 
technického pokroku nebo nutnosti inovace 
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produktů.

4. S cílem zajistit, aby hospodářské 
subjekty a členské státy jasně a náležitě 
rozuměly definicím a obchodním názvům 
stanoveným v příloze VII, je Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 227, pokud jde o pravidla pro 
jejich stanovování a uplatňování.

4a. Za účelem zajištění transparentnosti 
trhu, naplnění očekávání spotřebitelů 
a zohlednění vývoje trhu s masem je 
Komisi svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 227, kterými se doplňuje část Ia 
přílohy VII uvedením prodejních názvů 
a popisů masa, porcovaného masa 
a masných výrobků vyhrazených 
výhradně pro jedlé části zvířat a výrobků 
obsahujících maso v souladu s pravidly 
stanovenými v této části přílohy VII.
5. S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů 
a vývoj na trhu s mléčnými výrobky je 
Komisi svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 227, kterými vymezí mléčné 
výrobky, u nichž se v případě, že jsou 
vyrobeny z jiného než kravského mléka, 
má uvést druh zvířete, od něhož mléko 
pochází, a kterými stanoví příslušná 
nezbytná pravidla.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit oblast působnosti obchodních norem 
(definice, označení a obchodní názvy) a zmocnit Komisi k přijetí aktů v přenesené pravomoci, 
kterými se doplňuje část Ia přílohy VII uvedením prodejních názvů a popisů masa, 
porcovaného masa a masných výrobků vyhrazených výhradně pro jedlé části zvířat a výrobků 
obsahujících maso v souladu s pravidly stanovenými v této části přílohy VII.
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15.10.2020 A8-0198/263

Pozměňovací návrh 263
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Eric Andrieu
za skupinu S&D

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 14 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 103

Platné znění Pozměňovací návrh

14a) Článek 103 se nahrazuje tímto:
1. Chráněné označení původu a chráněné 
zeměpisné označení může použít každý 
hospodářský subjekt, který uvádí na trh 
víno, jež bylo vyrobeno v souladu 
s příslušnou specifikací výrobku.

„1. Chráněné označení původu a chráněné 
zeměpisné označení může použít každý 
hospodářský subjekt, který uvádí na trh 
víno, jež bylo vyrobeno v souladu 
s příslušnou specifikací výrobku.

2. Chráněné označení původu a chráněné 
zeměpisné označení, jakož i víno s tímto 
chráněným názvem v souladu se 
specifikací výrobku jsou chráněna před:

2. Chráněné označení původu a chráněné 
zeměpisné označení, jakož i víno s tímto 
chráněným názvem v souladu se 
specifikací výrobku jsou chráněna před:

a) jakýmkoli přímým či nepřímým 
obchodním použitím tohoto chráněného 
názvu

a) jakýmkoli přímým či nepřímým 
obchodním použitím tohoto chráněného 
názvu

i) u srovnatelných výrobků, které 
nevyhovují specifikaci výrobku 
s chráněným názvem, nebo

i) u srovnatelných výrobků, které 
nevyhovují specifikaci výrobku 
s chráněným názvem, nebo

ii) pokud takové použití zneužívá pověst 
označení původu nebo zeměpisného 
označení;

ii) pokud takové použití zneužívá, oslabuje 
či umenšuje pověst označení původu nebo 
zeměpisného označení, a to i tehdy, pokud 
se zapsaný název použije jako přísada;

b) jakýmkoli zneužitím, napodobením nebo 
použitím názvů, které jej evokují, a to 
i tehdy, je-li uveden skutečný původ 
výrobku nebo služby nebo je-li chráněný 

b) jakýmkoli zneužitím, napodobením nebo 
použitím názvů, které jej evokují, a to 
i tehdy, je-li uveden skutečný původ 
výrobku nebo služby nebo je-li chráněný 
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název přeložen, přepsán nebo 
transliterován nebo doprovázen výrazy 
jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se 
vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ 
nebo podobnými výrazy;

název přeložen, přepsán nebo 
transliterován nebo doprovázen výrazy 
jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se 
vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ 
nebo podobnými výrazy, a to i tehdy, 
pokud se tyto zapsané názvy používají 
jako přísada;

c) jakýmkoli jiným nepravdivým nebo 
zavádějícím údajem o provenienci, 
původu, povaze nebo základních 
vlastnostech výrobku použitým na vnitřním 
nebo vnějším obalu, na reklamních 
materiálech nebo v dokumentech týkajících 
se daného vinařského výrobku, a před 
použitím takové nádoby, která by mohla 
vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ 
výrobku;

c) jakýmkoli jiným nepravdivým nebo 
zavádějícím údajem o provenienci, 
původu, povaze nebo základních 
vlastnostech výrobku použitým na vnitřním 
nebo vnějším obalu, na reklamních 
materiálech nebo v dokumentech týkajících 
se daného vinařského výrobku, a před 
použitím takové nádoby, která by mohla 
vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ 
výrobku;

d) všemi ostatními praktikami, které by 
mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde 
o skutečný původ výrobku.

d) všemi ostatními praktikami, které by 
mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde 
o skutečný původ výrobku.

3. Chráněná označení původu a chráněná 
zeměpisná označení nesmějí v Unii 
zdruhovět ve smyslu čl. 101 odst. 1.

da) jakýmkoli uvedením, ve zlém úmyslu, 
názvu podobné oblasti nebo názvu, který 
by mohl vést k částečné nebo úplné 
záměně s chráněným názvem.
3. Chráněná označení původu a chráněná 
zeměpisná označení nesmějí v Unii 
zdruhovět ve smyslu čl. 101 odst. 1.
3a. Ochrana podle odstavce 2 se vztahuje 
také na zboží, které vstupuje na celní 
území Unie, aniž by zde bylo propuštěno 
do volného oběhu, a na zboží prodávané 
prostředky elektronického obchodování 
v Unii.
3b. Pokud se na zeměpisnou oblast vína 
s chráněným označením původu vztahuje 
jiné chráněné označení původu, jehož 
zeměpisná oblast je větší, mohou členské 
státy stanovit podmínky, za kterých 
mohou dotyčná vína využívat tohoto 
jiného chráněného označení původu. Tyto 
podmínky musí být obsaženy ve 
specifikaci produktu těchto vín.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit postup, podle něhož mohou vína s chráněným 
označením původu (CHOP) a chráněným zeměpisným označením (CHZO), jejichž zeměpisná 
oblast pokrývá větší zeměpisnou oblast pod jiným CHOP nebo CHZO, využívat jiného 
označení CHOP či CHZO nebo být smíchána s víny s tímto CHOP nebo CHZO. Členské státy 
by měly stanovit podmínky, za nichž je takový postup povolen. Tyto podmínky by měly být 
obsaženy ve specifikacích produktu těchto vín.
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15.10.2020 A8-0198/264

Pozměňovací návrh 264
Anne Sander
za skupinu PPE

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 31 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31a) V příloze VII se vkládá nová část 
Ia, která zní:
ČÁST Ia: Maso, masné výrobky a masné 
polotovary 
I. Definice
Pro účely této časti této přílohy se 
„masem“ rozumí jedlé části zvířat, jak je 
uvedeno v bodech 1.2 až 1.8 přílohy 
I nařízení (ES) 853/2004 včetně krve.
„Masnými polotovary“ se rozumí čerstvé 
maso, včetně rozmělněného masa, ke 
kterému byly přidány potraviny, koření 
nebo přídavné látky anebo které bylo 
podrobeno ošetření, jež dostatečně nemění 
vnitřní strukturu svalových vláken masa, 
aby došlo k vymizení vlastností čerstvého 
masa.
„Masnými výrobky“ se rozumějí 
zpracované výrobky získané zpracováním 
masa nebo dalším zpracováním takto 
zpracovaných výrobků tak, že z řezné 
plochy je zřejmé, že produkt pozbyl znaků 
charakteristických pro čerstvé maso.
II. Obchodní názvy
Názvy související s masem, které spadají 
do působnosti článku 17 nařízení (EU) 
1169/2011 a jsou obvykle používány pro 
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maso a porcované maso, jsou vyhrazeny 
výlučně pro poživatelné díly zvířat, a to 
pokud nejsou názvy vymezeny pojmy, 
které jednoznačně ukazují, že daná 
potravina neobsahuje poživatelné části 
zvířat.
Obchodní názvy použité k označení 
drůbežích produktů a děleného drůbežího 
masa ve smyslu definice obsažené 
v článku 1 nařízení (EU) č. 543/2008, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla pro 
uplatňování postupů přijatých na základě 
nařízení Rady (EU) č. 1234/2007, platí 
výhradně pro jedlé části zvířat a produkty 
obsahující drůbeží maso.
Tato obchodní označení se nesmějí 
používat ani být uvedena na etiketě za 
účelem popisu, uvádění na trh nebo 
propagace potravin obsahujících více než 
3 % rostlinných bílkovin.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění transparentnosti trhu, naplnění očekávání spotřebitelů a zohlednění vývoje 
trhu s masem je účelem tohoto pozměňovacího návrhu zavést definice „masa“, „masných 
polotovarů“ a „masných výrobků“ a chránit obchodní názvy související s masem, 
porcovaným masem a masnými výrobky před jiným použitím na produkty, které neobsahují 
maso nebo nepocházejí z poživatelné části daných zvířat. Pro potraviny obsahující maso nebo 
poživatelné části daných zvířat a maximálně 3 % rostlinných bílkovin by měla být zavedena 
flexibilita.


