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Pozměňovací návrh 284
Norbert Lins
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

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 legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. bere na vědomí prohlášení Komise 
přiložená k tomuto usnesení, která budou 
zveřejněna v řadě C Úředního věstníku 
Evropské unie;

Or. en

Pro informaci, znění prohlášení je následující:

„Prohlášení Komise o přezkumu přípustných odchylek pro dovoz a maximálních limitů 

reziduí stanovených Codexem (MRL)

Evropská komise bude nadále zajišťovat, aby po důkladném posouzení dostupných vědeckých 

informací o účinných látkách buď v rámci postupů podle nařízení (ES) č. 1107/2009, nebo 

postupů podle nařízení (ES) č. 396/2005 a v souladu s pravidly WTO byly u účinných látek, 

které v EU nejsou nebo již nejsou schváleny, posouzeny a přezkoumány přípustné odchylky 

pro dovoz a maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL), aby případná rezidua 

v potravinách nebo krmivech nepředstavovala žádné riziko pro spotřebitele. Kromě aspektů 

týkajících se zdraví a správné zemědělské praxe, které se v současnosti zohledňují, Komise při 

posuzování žádostí o přípustné odchylky pro dovoz nebo při přezkumu přípustných odchylek 

pro dovoz u účinných látek, které již v EU nejsou schváleny, zohlední v souladu s pravidly 

WTO rovněž environmentální otázky globální povahy. Návrh legislativního rámce pro 

udržitelné potravinové systémy, který Komise předložila, bude dalším zásadním krokem 

k úplnému dosažení tohoto cíle v souladu s cíli Zelené dohody.
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Prohlášení Komise o označování výživové hodnoty a složek vín a aromatizovaných 

vinných výrobků

Komise se domnívá, že výrobky s obsahem alkoholu 1,2 % objemových a méně by měly být 

i nadále regulovány nařízením o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, 

a vyhrazuje si právo vrátit se k právnímu rámci pro označování vín v rámci nadcházející 

iniciativy týkající se označování všech alkoholických nápojů, která je součástí Evropského 

plánu boje proti rakovině. 

Komise se rovněž domnívá, že současný kompromis týkající se označování vín 

a aromatizovaných vinných výrobků, pokud jde o seznam složek a výživové údaje, nelze 

považovat za precedens pro budoucí legislativní návrh a jednání, a vyhrazuje si právo sladit 

požadavky na označování všech vín s Evropským plánem boje proti rakovině.“


