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Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
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další nařízení
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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:
Článek 78 „Článek 78

Definice, označení a obchodní názvy u 
některých odvětví a produktů

Definice, označení a obchodní názvy u 
některých odvětví a produktů

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) hovězí a telecí maso, a) hovězí a telecí maso,

b) víno; b) víno;

c) mléko a mléčné výrobky určené pro 
lidskou spotřebu,

c) mléko a mléčné výrobky určené pro 
lidskou spotřebu,

d) drůbeží maso; d) drůbeží maso;

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,

h) vepřové maso,
i) skopové maso,
j) kozí maso,
k) koňské maso a
l) králičí maso.
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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.

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 tyto 
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. Tyto akty v přenesené pravomoci 
jsou přísně omezeny na prokázané potřeby 
vyplývající z vyvíjející se poptávky 
spotřebitelů, technického pokroku nebo 
nutnosti inovace produktů.

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 
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.

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, splnění 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 

5. S cílem zohlednit očekávání 
spotřebitelů a vývoj na trhu s mléčnými 



AM\1215976CS.docx PE658.378v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

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.

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

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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Pozměňovací návrh 263/rev
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:
Článek 103 „Článek 103

Ochrana Ochrana

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 nebo zhoršuje pověst označení 
původu nebo zeměpisného označení, 
včetně pokud se zapsaný název používá 
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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 
název přeložen, přepsán nebo 
transliterován nebo doprovázen výrazy 
jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se 
vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ 
nebo podobnými výrazy;

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 
název přeložen, přepsán nebo 
transliterován nebo doprovázen výrazy 
jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se 
vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ 
nebo podobnými výrazy, včetně 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) 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) 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.

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 
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ve specifikaci produktu těchto vín.“

Or. en

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 nebo 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.


