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15.10.2020 A8-0198/256

Pozmeňujúci návrh 256
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D

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
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) S cieľom dosiahnuť lepšie 
obhospodarovanie pôdy vo vinohradníctve 
by sa malo povoliť predĺženie povolení na 
opätovnú výsadbu z troch na šesť rokov, 
ako to bolo v predchádzajúcom nariadení 
o právach na opätovnú výsadbu. Odklad 
použitia povolenia na opätovnú výsadbu 
by mohol mať pozitívny vplyv na životné 
prostredie, keďže pôda by si mohla 
oddýchnuť a baktérie a vírusy by sa mohli 
eliminovať prirodzeným procesom 
namiesto použitia chemických vstupov.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je dosiahnuť lepšie obhospodarovanie pôdy vo 
vinohradníctve predĺžením povolení na opätovnú výsadbu z troch na osem rokov, ako to bolo 
v predchádzajúcom nariadení o právach na opätovnú výsadbu. Odklad použitia povolenia na 
opätovnú výsadbu by mohol mať pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže pôda by si 
mohla oddýchnuť a baktérie a vírusy by sa mohli eliminovať prirodzeným procesom namiesto 
použitia chemických vstupov.
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15.10.2020 A8-0198/257

Pozmeňujúci návrh 257
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew

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 4 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

ba) v článku 23 sa odsek 3 nahrádza 
takto:

3. Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na 
programe pomoci stanovenom podľa 
odseku 1 („školský program“) a žiadajú 
o zodpovedajúcu pomoc Únie, 
uprednostnia pri zohľadnení 
vnútroštátnych okolností distribúciu 
výrobkov jednej alebo oboch týchto 
skupín:

„3. Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť 
na programe pomoci stanovenom podľa 
odseku 1 („školský program“) a žiadajú 
o zodpovedajúcu pomoc Únie, vykonajú 
pri zohľadnení vnútroštátnych okolností 
distribúciu výrobkov jednej alebo oboch 
týchto skupín:

a) ovocie a zelenina a čerstvé produkty 
sektora banánov;

a) v prípade ovocia a zeleniny:

b) konzumné mlieko a jeho bezlaktózové 
variácie.

i) prioritne ovocie a zelenina a čerstvé 
produkty sektora banánov;

ii) výrobky zo spracovaného ovocia a 
zeleniny;
b) v prípade mlieka a mliečnych výrobkov:
i) konzumné mlieko a jeho bezlaktózové 
variácie.

ii) syry, tvaroh, jogurt a ostatné 
fermentované alebo acidofilné mliečne 
výrobky bez pridanej arómy, ovocia, 
orechov alebo kakaa.“

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

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zjednodušiť vykonávanie školského programu pre 
ovocie, zeleninu, mlieko a mliečne výrobky v členských štátoch, ktorý im umožní dať deťom 
možnosť objaviť rozmanitosť európskych poľnohospodárskych a agropotravinárskych 
výrobkov a/alebo reagovať na osobitné výživové potreby detí na svojom území.



AM\1215874SK.docx PE658.378v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

15.10.2020 A8-0198/258

Pozmeňujúci návrh 258
Anne Sander
v mene skupiny PPE

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 4 – písmeno b b (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 4

Platný text Pozmeňujúci návrh

bb) V článku 23 sa vypúšťa odsek 4.
4. Bez ohľadu na odsek 3 s cieľom 
podporiť konzumáciu určitých výrobkov 
a/alebo reagovať na osobitné výživové 
potreby detí na ich území členské štáty 
môžu stanoviť aj distribúciu výrobkov 
z jednej alebo oboch nasledujúcich 
skupín:

„

a) výrobkov zo spracovaného ovocia a 
zeleniny, popri výrobkoch uvedených v 
odseku 3 písm. a);

Or. en

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

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je len technickým pozmeňujúcim návrhom týkajúcim sa 
pozmeňujúceho návrhu k článku 23 ods. 3, ktorého cieľom je zjednodušiť vykonávanie 
školského programu pre ovocie, zeleninu, mlieko a mliečne výrobky v členských štátoch, ktorý 
im umožní dať deťom možnosť objaviť rozmanitosť európskych poľnohospodárskych a 
agropotravinárskych výrobkov a/alebo reagovať na osobitné výživové potreby detí na svojom 
území.
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15.10.2020 A8-0198/259

Pozmeňujúci návrh 259
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D

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 4 – písmeno b c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) V článku 23 sa vkladá odsek 8a:
8a. Ak to odôvodnia ich vnútroštátne 
orgány zodpovedné za zdravie a výživu, 
členské štáty môžu vo svojej národnej 
stratégii stanoviť, že výrobky uvedené v 
odsekoch 3 a 5 tohto článku sa distribuujú 
v školách súčasne s bežným školským 
jedlom.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zjednodušiť vykonávanie školského programu pre 
ovocie, zeleninu, mlieko a mliečne výrobky v členských štátoch, ktorý im umožní distribuovať 
poľnohospodárske a agropotravinárske výrobky, na ktoré možno poskytnúť podporu, počas 
jedla, ak to odôvodnia ich vnútroštátne orgány pre zdravie a potraviny.
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15.10.2020 A8-0198/260

Pozmeňujúci návrh 260
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew

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 4 – písmeno b d (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 11

Platný text Pozmeňujúci návrh

bd) V článku 23 sa odsek 11 nahrádza 
takto:

11. Pri výbere produktov, ktoré majú byť 
distribuované alebo zahrnuté do 
sprievodných vzdelávacích opatrení, 
vychádzajú členské štáty z objektívnych 
kritérií, medzi ktoré patrí jedno alebo 
viaceré z týchto kritérií: zdravotné a 
environmentálne aspekty, sezónnosť, 
rôznorodosť a dostupnosť miestnych alebo 
regionálnych produktov, pričom dajú v čo 
najväčšej možnej miere prednosť 
produktom s pôvodom v Únii. Členské 
štáty môžu nabádať na uprednostňovanie 
predovšetkým miestnych alebo 
regionálnych nákupov, produktov 
ekologickej poľnohospodárskej výroby, 
krátkych dodávateľských reťazcov alebo 
environmentálnych prínosov a, ak je to 
vhodné, aj výrobkov uznaných na základe 
systémov kvality ustanovených v nariadení 
(EÚ) č. 1151/2012.

„11. Pri výbere produktov, ktoré majú byť 
distribuované alebo zahrnuté do 
sprievodných vzdelávacích opatrení, 
vychádzajú členské štáty z objektívnych 
kritérií, medzi ktoré patrí jedno alebo 
viaceré z týchto kritérií: zdravotné a 
environmentálne aspekty, sezónnosť, 
rôznorodosť a dostupnosť miestnych alebo 
regionálnych produktov, pričom dajú v čo 
najväčšej možnej miere prednosť 
produktom s pôvodom v Únii. Členské 
štáty môžu nabádať na uprednostňovanie 
predovšetkým miestnych alebo 
regionálnych nákupov, produktov 
ekologickej poľnohospodárskej výroby, 
krátkych dodávateľských reťazcov alebo 
environmentálnych prínosov vrátane 
udržateľných obalov a, ak je to vhodné, aj 
výrobkov uznaných na základe systémov 
kvality ustanovených v nariadení (EÚ) 
č. 1151/2012.“

Or. en

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

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je podporiť používanie udržateľných obalov pre výrobky 
distribuované v rámci tohto programu.
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15.10.2020 A8-0198/261

Pozmeňujúci návrh 261
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D

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 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 62 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

(4a) V článku 62 sa odsek 3 nahrádza 
takto:

3. Povolenia uvedené v odseku 1 sú platné 
tri roky od dátumu udelenia. Výrobca, 
ktorý nevyužil udelené povolenie v 
priebehu doby jeho platnosti, podlieha 
administratívnym sankciám stanoveným v 
článku 89 ods. 4 nariadenia (EÚ) 
č. 1306/2013.

„3. Povolenia uvedené v odseku 1 sú platné 
tri roky od dátumu udelenia. Výrobca, 
ktorý nevyužil udelené povolenie v 
priebehu doby jeho platnosti, podlieha 
administratívnym sankciám stanoveným v 
článku 89 ods. 4 nariadenia (EÚ) 
č. 1306/2013. Členské štáty však môžu 
rozhodnúť, že povolenia uvedené v článku 
66 ods. 1 sú platné šesť rokov od dátumu 
udelenia.“

Or. en

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

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je dosiahnuť lepšie obhospodarovanie pôdy vo 
vinohradníctve predĺžením povolení na opätovnú výsadbu z troch na osem rokov, ako to bolo 
v predchádzajúcom nariadení o právach na opätovnú výsadbu. Odklad použitia povolenia na 
opätovnú výsadbu by mohol mať pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže pôda by si 
mohla oddýchnuť a baktérie a vírusy by sa mohli eliminovať prirodzeným procesom namiesto 
použitia chemických vstupov.
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15.10.2020 A8-0198/262

Pozmeňujúci návrh 262
Anne Sander
v mene skupiny PPE

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 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 78

Platný text Pozmeňujúci návrh

(5a) Článok 78 sa nahrádza takto:
1. Okrem uplatniteľných obchodných 
noriem sa vymedzenia pojmov, označenia 
a obchodné názvy ustanovené v prílohe VII 
uplatňujú, keď je to vhodné, na tieto 
sektory alebo výrobky:

„1. Okrem uplatniteľných obchodných 
noriem sa vymedzenia pojmov, označenia 
a obchodné názvy ustanovené v prílohe VII 
uplatňujú, keď je to vhodné, na tieto 
sektory alebo výrobky:

a) hovädzie a teľacie mäso; a) hovädzie a teľacie mäso;

b) víno; b) víno;

c) mlieko a mliečne výrobky určené na 
ľudskú spotrebu;

c) mlieko a mliečne výrobky určené na 
ľudskú spotrebu;

d) hydinové mäso; d) hydinové mäso;

e) vajcia; e) vajcia;

f) roztierateľné tuky určené na ľudskú 
spotrebu; a

f) roztierateľné tuky určené na ľudskú 
spotrebu;

g) olivový olej a stolové olivy. g) olivový olej a stolové olivy;

2. Vymedzenia pojmov, označenia alebo 
obchodné názvy ustanovené v prílohe VII 
sa v Únii môžu používať len pri uvádzaní 
výrobku na trh, ktorý vyhovuje 
zodpovedajúcim požiadavkám 
ustanoveným v uvedenej prílohe.

h) bravčové mäso;

3. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 227 delegované akty, 
ktoré sa týkajú úprav, odchýlok alebo 
výnimiek týkajúcich sa vymedzenia 
pojmov a obchodných názvov 
ustanovených v prílohe VII. Uvedené 

i) ovčie mäso;
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delegované akty sa prísne obmedzia len na 
dokázané potreby, ktoré sú výsledkom 
vyvíjajúceho sa spotrebiteľského dopytu, 
technického pokroku, alebo na potrebu 
inovácie výrobkov.

4. S cieľom zabezpečiť, aby hospodárske 
subjekty a členské štáty jasne a správne 
chápali vymedzenia pojmov a obchodné 
názvy ustanovené v prílohe VII, je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 227 
prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú 
ich presného stanovenia a uplatňovania.

j) kozie mäso;

5. S cieľom zohľadniť očakávania 
spotrebiteľov a vývoj trhu s mliečnymi 
výrobkami je Komisia splnomocnená v 
súlade s článkom 227 prijímať delegované 
akty, ktorými sa určia mliečne výrobky, 
pre ktoré sa uvádza druh zvieraťa, od 
ktorého mlieko pochádza, ak sa nejedná o 
hovädzí dobytok, a ktorými sa stanovia 
potrebné pravidlá.

k) konské mäso a

l) králičie mäso.

2. Vymedzenia pojmov, označenia alebo 
obchodné názvy ustanovené v prílohe VII 
sa v Únii môžu používať len pri uvádzaní 
na trh a pri propagácii výrobku, ktorý 
vyhovuje zodpovedajúcim požiadavkám 
ustanoveným v uvedenej prílohe. V prílohe 
VII sa môžu stanoviť podmienky, za 
ktorých sú takéto označenia alebo 
obchodné názvy chránené pred 
nezákonným komerčným použitím, 
zneužívaním, napodobňovaním alebo 
vyvolávaním mylnej predstavy v čase, keď 
sa uvádzajú na trh alebo propagujú.

3. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 227 delegované akty, 
ktoré sa týkajú úprav, odchýlok alebo 
výnimiek týkajúcich sa vymedzenia 
pojmov a obchodných názvov 
ustanovených v prílohe VII, okrem tých, 
ktoré sú uvedené v časti Ia. Uvedené 
delegované akty sa prísne obmedzia len na 
dokázané potreby, ktoré sú výsledkom 
vyvíjajúceho sa spotrebiteľského dopytu, 
technického pokroku, alebo na potrebu 



AM\1215874SK.docx PE658.378v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

inovácie výrobkov.

4. S cieľom zabezpečiť, aby hospodárske 
subjekty a členské štáty jasne a správne 
chápali vymedzenia pojmov a obchodné 
názvy ustanovené v prílohe VII, je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 227 
prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú 
ich presného stanovenia a uplatňovania.

4a. S cieľom zabezpečiť transparentnosť 
trhu, splniť očakávania spotrebiteľov a 
zohľadniť vývoj na trhu s mäsom je 
Komisia splnomocnená v súlade s 
článkom 227 prijímať delegované akty, 
ktorými sa dopĺňa časť Ia prílohy VII 
špecifikovaním obchodných názvov a 
opisov mäsa, častí mäsa a mäsových 
výrobkov vyhradených výlučne pre jedlé 
časti zvierat a výrobkov obsahujúcich 
mäso v súlade s pravidlami stanovenými v 
uvedenej časti prílohy VII.
5. S cieľom zohľadniť očakávania 
spotrebiteľov a vývoj trhu s mliečnymi 
výrobkami je Komisia splnomocnená v 
súlade s článkom 227 prijímať delegované 
akty, ktorými sa určia mliečne výrobky, 
pre ktoré sa uvádza druh zvieraťa, od 
ktorého mlieko pochádza, ak sa nejedná o 
hovädzí dobytok, a ktorými sa stanovia 
potrebné pravidlá.“

Or. en

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

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je rozšíriť rozsah pôsobnosti obchodných noriem 
(vymedzenie pojmov, označenia a obchodné názvy) a splnomocniť Komisiu na prijatie 
delegovaného aktu s cieľom doplniť časť Ia prílohy VII špecifikovaním obchodných názvov a 
názvov mäsa, častí mäsa a mäsových výrobkov vyhradených výlučne pre jedlé časti zvierat a 
výrobkov obsahujúcich mäso v súlade s pravidlami stanovenými v uvedenej časti prílohy VII.
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15.10.2020 A8-0198/263

Pozmeňujúci návrh 263
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D

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 14 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 103

Platný text Pozmeňujúci návrh

(14a) Článok 103 sa nahrádza takto:
1. Chránené označenie pôvodu a chránené 
zemepisné označenie môže používať 
akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý 
obchoduje s vínom vyrobeným v súlade s 
príslušnou špecifikáciou výrobku.

„1. Chránené označenie pôvodu a chránené 
zemepisné označenie môže používať 
akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý 
obchoduje s vínom vyrobeným v súlade s 
príslušnou špecifikáciou výrobku.

2. Chránené označenie pôvodu a chránené 
zemepisné označenie ako aj víno 
používajúce tento chránený názov v súlade 
so špecifikáciou výrobku sú chránené pred:

2. Chránené označenie pôvodu a chránené 
zemepisné označenie ako aj víno 
používajúce tento chránený názov v súlade 
so špecifikáciou výrobku sú chránené pred:

a) akýmkoľvek priamym alebo nepriamym 
obchodným používaním uvedeného 
chráneného názvu:

a) akýmkoľvek priamym alebo nepriamym 
obchodným používaním uvedeného 
chráneného názvu:

i) v prípade porovnateľných výrobkov, 
ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou 
výrobku s chráneným názvom; alebo

i) v prípade porovnateľných výrobkov, 
ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou 
výrobku s chráneným názvom; alebo

ii) ak sa takýmto používaním zneužíva 
dobré meno označenia pôvodu alebo 
zemepisného označenia;

ii) ak sa takýmto používaním zneužíva, 
oslabuje alebo poškodzuje dobré meno 
označenia pôvodu alebo zemepisného 
označenia, a to aj v prípade, ak sa názov 
zapísaný v registri používa ako zložka;

b) akýmkoľvek zneužitím, napodobením 
alebo vyvolaním mylnej predstavy, aj keď 
sa uvádza skutočný pôvod výrobku alebo 
služby alebo keď je chránený názov 

b) akýmkoľvek zneužitím, napodobením 
alebo vyvolaním mylnej predstavy, aj keď 
sa uvádza skutočný pôvod výrobku alebo 
služby alebo keď je chránený názov 
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preložený, foneticky prepísaný alebo 
transliterovaný alebo sa uvádza v spojení s 
výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „ako 
sa vyrába v“, „napodobenina“, „s 
príchuťou“, „na spôsob“ alebo podobne;

preložený, foneticky prepísaný alebo 
transliterovaný alebo sa uvádza v spojení s 
výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „ako 
sa vyrába v“, „napodobenina“, „s 
príchuťou“, „na spôsob“ alebo podobne, a 
to aj v prípade, ak sa tieto názvy zapísané 
v registri používajú ako zložka;

c) akýmkoľvek iným nepravdivým alebo 
do omylu uvádzajúcim označením 
proveniencie, pôvodu, povahy alebo 
základných vlastností výrobku na 
vnútornom alebo vonkajšom obale, na 
reklamných materiáloch alebo v 
dokumentoch týkajúcich sa dotknutého 
vinárskeho výrobku, ako aj balením 
výrobku do nádob, ktoré by mohli vyvolať 
mylný dojem o jeho pôvode;

c) akýmkoľvek iným nepravdivým alebo 
do omylu uvádzajúcim označením 
proveniencie, pôvodu, povahy alebo 
základných vlastností výrobku na 
vnútornom alebo vonkajšom obale, na 
reklamných materiáloch alebo v 
dokumentoch týkajúcich sa dotknutého 
vinárskeho výrobku, ako aj balením 
výrobku do nádob, ktoré by mohli vyvolať 
mylný dojem o jeho pôvode;

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 uviesť do omylu, pokiaľ 
ide o skutočný pôvod daného výrobku.

3. Chránené označenia pôvodu a chránené 
zemepisné označenia sa v Únii nestávajú 
druhovými v zmysle článku 101 ods. 1.

da) akýmikoľvek informáciami, v zlej 
viere, o názve podobnej oblasti alebo 
informáciami, ktoré môžu spôsobiť 
zámenu, úplne alebo čiastočne, 
s chráneným názvom.
3. Chránené označenia pôvodu a chránené 
zemepisné označenia sa v Únii nestávajú 
druhovými v zmysle článku 101 ods. 1.

3a. Ochrana uvedená v odseku 2 sa 
vzťahuje aj na tovar vstupujúci na colné 
územie Únie bez jeho prepustenia do 
voľného obehu v rámci colného územia 
Únie, ako aj na tovar predávaný 
prostredníctvom elektronického obchodu 
v Únii.
3b. Ak sa na zemepisnú oblasť vína s 
chráneným označením pôvodu vzťahuje 
iné chránené označenie pôvodu, ktorého 
zemepisná oblasť je väčšia, členské štáty 
môžu určiť podmienky, za ktorých môžu 
príslušné vína využívať toto iné chránené 
označenie pôvodu. Tieto podmienky musia 
byť zahrnuté v špecifikáciách príslušných 
vín.“

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

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je upraviť postup, v rámci ktorého môžu vína s CHOP a 
CHZO, ktorých zemepisná oblasť je vymedzená väčšou zemepisnou oblasťou iného CHOP 
alebo CHZO, využívať iné CHOP alebo CHZO alebo sa môžu zmiešavať s vínami z týchto 
CHOP alebo CHZO. Členské štáty by mali určiť podmienky, za ktorých je táto prax povolená. 
Tieto podmienky by sa mali zahrnúť do špecifikácií príslušných vín.
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15.10.2020 A8-0198/264

Pozmeňujúci návrh 264
Anne Sander
v mene skupiny PPE

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 31 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – Časť I a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) V prílohe VII sa vkladá nová časť 
Ia:
Časť Ia: Mäso, mäsové výrobky a mäsové 
prípravky
I. Vymedzenie pojmov
Na účely tejto časti tejto prílohy „mäso“ 
znamená jedlé časti zvierat uvedené v 
bodoch 1.2 až 1.8 prílohy I k nariadeniu 
(ES) č. 853/2004 vrátane krvi.
„Mäsové prípravky“ znamenajú čerstvé 
mäso vrátane mäsa, ktoré bolo posekané 
na kúsky a ku ktorému boli pridané 
potraviny, prísady alebo prídavné látky 
alebo ktoré bolo podrobené procesom, 
ktoré nemenia vnútornú štruktúru 
svalového vlákna mäsa dostatočne na to, 
aby sa vlastnosti mäsových výrobkov 
zmenili.
„Mäsové výrobky“ znamenajú spracované 
produkty, ktoré sú výsledkom spracovania 
mäsa alebo ďalšieho spracovania 
takýchto produktov, takým spôsobom, že 
povrch rezu ukazuje, že takýto výrobok už 
ďalej nemá znaky čerstvého mäsa.
II. Obchodné opisy
Názvy súvisiace s mäsom, obchodné názvy 
a názvy, ktoré sa používajú na označenie 
mäsa, častí mäsa a mäsových výrobkov v 
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súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 
1169/2011, sa vyhradzujú výlučne pre 
jedlé časti zvierat a výrobky obsahujúce 
mäso.
Obchodné názvy výrobkov používané na 
označovanie výrobkov z hydinového mäsa 
a jeho častí uvedené v článku 1 
nariadenia (EÚ) č. 543/2008, ktorým sa 
zavádzajú podrobné vykonávacie pravidlá 
uvedené v pravidlách prijatých podľa 
nariadenia Rady (EÚ) č. 1234/2007, sa 
vyhradzujú výlučne pre jedlé časti zvierat 
a výrobky obsahujúce hydinové mäso.“
Tieto obchodné názvy sa nesmú používať 
ani uvádzať na označení na opis, 
uvádzanie na trh alebo propagáciu 
potravín obsahujúcich viac ako 3 % 
rastlinných bielkovín.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť transparentnosť trhu, splniť očakávania spotrebiteľov a zohľadniť vývoj 
na trhu s mäsom je cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu zaviesť vymedzenia týkajúce sa 
„mäsa“, „mäsových prípravkov“ a „mäsových výrobkov“ a chrániť obchodné názvy týkajúce 
sa mäsa, častí mäsa a mäsových výrobkov pred rozličným používaním pre výrobky, ktoré 
neobsahujú mäso a nepochádzajú z jedlej časti príslušného zvieraťa. Mala by sa poskytnúť 
flexibilita pre potraviny obsahujúce mäso alebo jedlú časť príslušných zvierat a najviac 3 % 
rastlinných bielkovín.


