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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 78

Znění navržené Komisí 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:
a) hovězí a telecí maso,
aa) skopové maso,
b) víno,
c) mléko a mléčné výrobky určené pro 
lidskou spotřebu,
d) drůbeží maso,
e) vejce,
f) roztíratelné tuky určené pro lidskou 
spotřebu a
g) olivový olej a stolní olivy,
h) vepřové maso,
i) kozí maso,
j) koňské maso,
k) 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 



AM\1215930CS.docx PE658.378v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

odpovídající požadavky stanovené 
v uvedené příloze. Příloha VII může 
stanovovat podmínky, za nichž jsou tato 
označení nebo obchodní názvy chráněny 
při uvádění na trh nebo propagaci před 
zneužitím, nezákonným komerčním 
užíváním, napodobením nebo používáním 
názvů, které označení nebo obchodní 
názvy připomínají.
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 
VI, 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.
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.
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.
6. Názvy uvedené v článku 17 nařízení 
(EU) č. 1169/2011, které se v současné 
době používají pro maso, porcované maso, 
kusy masa, masné polotovary a výrobky 
z masa nesmějí být použity pro žádný jiný 
výrobek než maso nebo výrobky 
obsahující maso.
Aby se zohlednila očekávání spotřebitelů 
a vývoj trhu s masem, pokud je přesná 
povaha potraviny jasná z jejího tradičního 
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používání v souladu s článkem 3 nařízení 
(EU) č. 1151/2012 nebo pokud jsou názvy 
zřejmé průměrnému spotřebiteli pro popis 
charakteristické kvality potraviny, je 
Komisi svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 227 za účelem doplnění přílohy 
VII o zvláštní pravidla týkající se odchylek 
od prvního pododstavce, pokud jde 
o seznam definic, označení nebo 
obchodních názvů masa, porcovaného 
masa, kusů masa, masných polotovarů 
a výrobků z masa uvedených v prvním 
pododstavci.
Při přijímání těchto aktů v přenesené 
pravomoci Komise v souladu s článkem 
17 nařízení (EU) č. 1169/2011 rozlišuje 
mezi zákonnými názvy a běžnými nebo 
popisnými názvy podle toho, zda se jedná 
o názvy potravin odkazující na použití 
těchto potravin, či nikoli.
Pokud jde o odchylky týkající se výrobků 
na základě rostlinných bílkovin, musí být 
v obchodním označení jasně uvedeno „bez 
masa“. 
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