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15.10.2020 A8-0198/275

Pozmeňujúci návrh 275
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena nariadenia SOT a iných 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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Článok 78 sa nahrádza takto :
1. Okrem prípadne uplatniteľných 
obchodných noriem sa vymedzenia 
pojmov, označenia a obchodné názvy 
ustanovené v prílohe VII uplatňujú na 
tieto sektory alebo výrobky:
a) hovädzie a teľacie mäso;
aa) ovčie mäso;
b) víno;
c) mlieko a mliečne výrobky určené na 
ľudskú spotrebu;
d) hydinové mäso;
e) vajcia;
f) roztierateľné tuky určené na ľudskú 
spotrebu a
g) olivový olej a stolové olivy;
h) bravčové mäso;
i) kozie mäso;
j) konské mäso;
k) zajačie mäso.
2. Vymedzenia pojmov, označenia alebo 
obchodné názvy ustanovené v prílohe VII 
sa môžu v Únii používať len pri uvádzaní 
na trh a propagácii výrobku, ktorý 
vyhovuje zodpovedajúcim požiadavkám 
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ustanoveným v uvedenej prílohe. 
V prílohe VII sa môžu stanoviť 
podmienky, za ktorých sú takéto 
označenia alebo obchodné názvy 
chránené pred nezákonným zneužitím, 
komerčným použitím, 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 VI. Uvedené 
delegované akty sa prísne obmedzia len 
na dokázané potreby, ktoré sú výsledkom 
vyvíjajúceho sa spotrebiteľského dopytu, 
technického pokroku, alebo na potrebu 
inovácie výrobkov.
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 prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 227 
týkajúce sa ich presného stanovenia a 
uplatňovania.
5. S cieľom zohľadniť očakávania 
spotrebiteľov a vývoj trhu s mliečnymi 
výrobkami je Komisia splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 227 na určenie mliečnych 
výrobkov, pre ktoré sa uvádza druh 
zvieraťa, od ktorého mlieko pochádza, ak 
sa nejedná o hovädzí dobytok, a ktorými 
sa stanovia potrebné pravidlá.
6. Názvy uvedené v článku 17 nariadenia 
(EÚ) č. 1169/2011, ktoré sa v súčasnosti 
používajú pri mäse, mäsových kusoch, 
tvarovaných kusoch mäsa, mäsových 
prípravkoch a mäsových výrobkoch, sa 
nesmú používať pri žiadnom inom 
výrobku ako mäse alebo výrobkoch 
obsahujúcich mäso.
S cieľom zohľadniť očakávania 
spotrebiteľov a vývoj trhu s mäsom, ak 
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presná povaha potraviny jasne vyplýva z 
jej tradičného používania v súlade s 
článkom 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 
a/alebo ak sú názvy pre priemerného 
spotrebiteľa zrejmé pri opise 
charakteristickej potraviny, je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 227 s cieľom doplniť do 
prílohy VII osobitné pravidlá týkajúce sa 
výnimiek z prvého pododseku, pokiaľ ide 
o zoznam vymedzení pojmov, označení 
alebo obchodných názvov mäsa, 
mäsových kusov, tvarovaných kusov 
mäsa, prípravkov z mäsa a mäsových 
výrobkov uvedených v prvom pododseku.
Pri prijímaní uvedených delegovaných 
aktov Komisia v súlade s článkom 17 
nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 rozlišuje 
medzi názvami podľa právnych predpisov 
a zaužívanými alebo opisnými názvami 
podľa toho, či ide alebo nejde o názvy 
potravín, ktoré odkazujú na použitie 
týchto potravín.
Pokiaľ ide o výnimky týkajúce sa 
výrobkov z rastlinných bielkovín, v 
obchodnom názve musí byť jasne uvedené 
„bez mäsa“. 

Or. fr


