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Pozměňovací návrh 1
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit při ochraně pověsti 
odvětví potravin a nápojů EU na 
jednotném trhu i na mezinárodních trzích, 
přestože představují pouze 7 % celkového 
prodeje potravin a nápojů EU;

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit při zhodnocení a 
ochraně pověsti odvětví potravin a nápojů 
v EU a práv duševního vlastnictví v tomto 
odvětví na jednotném trhu a na 
mezinárodních trzích; připomíná, že 
Evropská unie chrání 3295 zeměpisných 
označení a 64 zaručených tradičních 
specialit a že ačkoli tyto výrobky 
představují pouze 7 % celkového prodeje 
potravin a nápojů v EU, tvoří 15,4 % 
vývozu EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit při ochraně pověsti 
odvětví potravin a nápojů EU na 
jednotném trhu i na mezinárodních trzích, 
přestože představují pouze 7 % celkového 
prodeje potravin a nápojů EU;

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit při ochraně know-how 
a pověsti odvětví potravin a nápojů EU na 
jednotném trhu i na mezinárodních trzích, 
přestože představují pouze 7 % celkového 
prodeje potravin a nápojů EU a 15,5 % 
celkového vývozu zemědělsko-
potravinářských výrobků z EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 3
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Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit při ochraně pověsti 
odvětví potravin a nápojů EU na 
jednotném trhu i na mezinárodních trzích, 
přestože představují pouze 7 % celkového 
prodeje potravin a nápojů EU;

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit při ochraně pověsti 
odvětví potravin a nápojů EU na 
jednotném trhu i na mezinárodních trzích;

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit při ochraně pověsti 
odvětví potravin a nápojů EU na 
jednotném trhu i na mezinárodních trzích, 
přestože představují pouze 7 % celkového 
prodeje potravin a nápojů EU;

1. zdůrazňuje významnou úlohu 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit při posilování důvěry 
spotřebitelů v klíčové části potravinového 
řetězce, a tedy i při ochraně pověsti 
odvětví potravin a nápojů v EU na 
jednotném trhu a na mezinárodních 
trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. s ohledem na své usnesení ze dne 
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19. září 2019 o patentovatelnosti rostlin a 
v podstatě biologických procesů,

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vzhledem k tomu, že systém 
odrůdových práv zakotvený v Mezinárodní 
úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin 
(UPOV) a v nařízení Rady č. 2100/94 
neumožňuje držiteli odrůdového práva 
bránit jiným osobám v použití chráněné 
odrůdy k jiným šlechtitelským činnostem;

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vítá předložení nového plánu pro 
duševní vlastnictví a uznává, že je třeba 
podporovat výzkum a inovace v 
zemědělsko-potravinářském odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 8
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. uznává, že klíčem ke splnění 
požadavků zemědělců a spotřebitelů jsou 
pobídky k inovacím v oblasti osiv a odrůd 
rostlin;

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. zdůrazňuje, že zlepšení v oblasti 
šlechtění rostlin a zvířat snižují emise 
skleníkových plynů tím, že zajišťují 
účinnější a bezpečnější zemědělství;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že hodnota všech těchto 
výrobků vzrostla na více než 75 miliard 
EUR, z čehož více než jedna pětina 
pochází z vývozu mimo EU; zdůrazňuje 
proto, že je třeba zeměpisná označení a 
zaručené tradiční speciality chránit jako 
práva duševního vlastnictví, a to jak v 
rámci jednotného trhu, tak na celém světě 
prostřednictvím dvoustranných a 
mnohostranných dohod se zeměmi mimo 
EU;

2. připomíná, že zeměpisná označení 
mají v odvětví zemědělství významnou 
hospodářskou hodnotu; hodnota všech 
těchto výrobků vzrostla na více než 75 
miliard EUR, což odpovídá více než 7 % 
celkového prodeje potravin a nápojů v 
EU, z čehož více než jedna pětina pochází 
z vývozu mimo EU; zdůrazňuje proto, že je 
třeba zeměpisná označení a zaručené 
tradiční speciality chránit jako práva 
duševního vlastnictví, a to jak v rámci 
jednotného trhu, tak na celém světě 
prostřednictvím dvoustranných a 
mnohostranných dohod se zeměmi mimo 
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EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že hodnota všech těchto 
výrobků vzrostla na více než 75 miliard 
EUR, z čehož více než jedna pětina 
pochází z vývozu mimo EU; zdůrazňuje 
proto, že je třeba zeměpisná označení a 
zaručené tradiční speciality chránit jako 
práva duševního vlastnictví, a to jak v 
rámci jednotného trhu, tak na celém světě 
prostřednictvím dvoustranných a 
mnohostranných dohod se zeměmi mimo 
EU;

2. zdůrazňuje, že význam těchto 
výrobků v rámci evropského HDP, a 
připomíná, že jejich hodnota vzrostla na 
více než 75 miliard EUR, z čehož více než 
jedna pětina pochází z vývozu mimo EU; 
zdůrazňuje proto, že je třeba zeměpisná 
označení a zaručené tradiční speciality 
chránit jako práva duševního vlastnictví, a 
to jak v rámci jednotného trhu, tak na 
celém světě prostřednictvím dvoustranných 
a mnohostranných dohod se zeměmi mimo 
EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že hodnota všech těchto 
výrobků vzrostla na více než 75 miliard 
EUR, z čehož více než jedna pětina 
pochází z vývozu mimo EU; zdůrazňuje 
proto, že je třeba zeměpisná označení a 
zaručené tradiční speciality chránit jako 
práva duševního vlastnictví, a to jak v 
rámci jednotného trhu, tak na celém světě 
prostřednictvím dvoustranných a 
mnohostranných dohod se zeměmi mimo 
EU;

2. připomíná, že hodnota všech těchto 
výrobků vzrostla na více než 77 miliard 
EUR, z čehož více než jedna pětina 
pochází z vývozu mimo EU; zdůrazňuje 
proto, že je třeba zeměpisná označení 
a zaručené tradiční speciality chránit jako 
práva duševního vlastnictví, a to jak v 
rámci jednotného trhu, tak na celém světě 
prostřednictvím dvoustranných a 
mnohostranných dohod se zeměmi mimo 
EU;
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Or. it

Pozměňovací návrh 13
Claude Gruffat
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že spotřebitelé obecně 
spojují zeměpisná označení a zaručené 
tradiční speciality s místní a extenzivní 
produkcí, která respektuje dobré životní 
podmínky zvířat; vyzývá Komisi, aby v 
rámci revize příslušných právních 
předpisů navrhla závazná pravidla týkající 
se původu složek a environmentálních a 
sociálních podmínek a podmínek dobrých 
životních podmínek zvířat s cílem sladit 
vnímání zeměpisných označení a 
zaručených tradičních specialit ze strany 
spotřebitelů a přispět k plnění cílů Zelené 
dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Paolo De Castro, Pina Picierno, Giuseppe Ferrandino, Herbert Dorfmann, Salvatore De 
Meo, Dino Giarrusso, Nicola Procaccini, Daniela Rondinelli, Massimiliano Smeriglio, 
Nicola Danti, Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
rámci probíhajících jednání o 
modernizaci dohody o přidružení mezi EU 
a Chile byla zamítnuta výlučná ochrana 
stěžejních zeměpisných označení EU, 
zejména v odvětví vína; vyzývá Komisi, 
aby ve všech obchodních dohodách EU 
dále posílila ochranu práv duševního 
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vlastnictví, zejména zeměpisných 
označení;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
odpovídající ochranu zeměpisných 
označení a zaručených tradičních 
specialit, aby byla zachována a chráněna 
pracovní místa přímo či nepřímo spojená 
s produkcí a distribucí těchto produktů v 
evropském zemědělském odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že Komise každoročně 
vydává přibližně 50 milionů EUR na 
propagaci kvalitních produktů v EU i na 
celém světě a že tato částka musí být 
zvýšena;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že povědomí 
spotřebitelů o těchto produktech zvyšují 
propagační kampaně, které usnadňují 
identifikaci jejich pravosti a nepřímo je 
chrání před přisvojováním a 
napodobováním; vyzývá Komisi, aby 
propagační kampaně týkající se 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit posílila při příští revizi 
příslušných právních předpisů;

3. konstatuje, že povědomí o 
režimech zeměpisných označení a 
zaručených tradičních specialit a o 
odpovídajících značkách, jakož i uznání 
těchto režimů a značek je mezi evropskými 
spotřebiteli chabé, zatímco naopak se 
prokázalo, že svou dobrou pověst mají 
typické evropské produkty chráněné 
zeměpisným označením; podporuje proto 
všechny propagační kampaně zaměřené 
na zvyšování povědomí spotřebitelů o 
těchto produktech, které spotřebitelům 
umožní lépe pochopit a rozpoznat tyto 
produkty, usnadní identifikaci jejich 
pravosti a nepřímo je chrání před 
přisvojováním a napodobováním; vyzývá 
Komisi, aby propagační kampaně týkající 
se zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit posílila při příští revizi 
příslušných právních předpisů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že povědomí 
spotřebitelů o těchto produktech zvyšují 
propagační kampaně, které usnadňují 
identifikaci jejich pravosti a nepřímo je 
chrání před přisvojováním a 
napodobováním; vyzývá Komisi, aby 
propagační kampaně týkající se 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit posílila při příští revizi 
příslušných právních předpisů;

3. upozorňuje na to, že povědomí 
spotřebitelů o těchto produktech zvyšují 
propagační kampaně, které usnadňují 
identifikaci jejich pravosti a nepřímo je 
chrání před přisvojováním 
a napodobováním; vyzývá Komisi, aby 
propagační kampaně týkající se 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit posílila při příští revizi 
příslušných právních předpisů; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby přizpůsobily 
mechanismy zadávání veřejných zakázek s 
cílem zlepšit přístup ke kvalitním 
výrobkům, jako jsou výrobky se 
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zeměpisným označením a zaručené 
tradiční speciality;

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Claude Gruffat
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že povědomí 
spotřebitelů o těchto produktech zvyšují 
propagační kampaně, které usnadňují 
identifikaci jejich pravosti a nepřímo je 
chrání před přisvojováním a 
napodobováním; vyzývá Komisi, aby 
propagační kampaně týkající se 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit posílila při příští revizi 
příslušných právních předpisů;

3. upozorňuje na to, že povědomí 
spotřebitelů o těchto produktech zvyšují 
propagační kampaně, které usnadňují 
identifikaci jejich pravosti a nepřímo je 
chrání před přisvojováním 
a napodobováním; vyzývá Komisi, aby 
propagační kampaně týkající se 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit posílila při příští revizi 
příslušných právních předpisů, a to i s 
cílem zvýšit místní spotřebu, podpořit 
krátké dodavatelské řetězce a zdravé, 
odolné a udržitelné územně vymezené 
potravinové systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že povědomí 
spotřebitelů o těchto produktech zvyšují 
propagační kampaně, které usnadňují 
identifikaci jejich pravosti a nepřímo je 
chrání před přisvojováním a 
napodobováním; vyzývá Komisi, aby 
propagační kampaně týkající se 

3. upozorňuje na to, že propagační 
kampaně umožňují zvyšovat povědomí 
spotřebitelů a náležitě je informovat o 
kvalitě a původu těchto produktů, a 
zaručují tak právní jistotu, usnadňují 
identifikaci jejich pravosti a nepřímo je 
chrání před přisvojováním 
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zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit posílila při příští revizi 
příslušných právních předpisů;

a napodobováním; vyzývá Komisi, aby 
propagační kampaně týkající se 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit posílila při příští revizi 
příslušných právních předpisů;

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na to, že povědomí 
spotřebitelů o těchto produktech zvyšují 
propagační kampaně, které usnadňují 
identifikaci jejich pravosti a nepřímo je 
chrání před přisvojováním a 
napodobováním; vyzývá Komisi, aby 
propagační kampaně týkající se 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit posílila při příští revizi 
příslušných právních předpisů;

3. upozorňuje na to, že povědomí 
spotřebitelů o těchto produktech zvyšují 
propagační kampaně, které usnadňují 
identifikaci jejich pravosti a nepřímo je 
chrání před přisvojováním 
a napodobováním, jež poškozuje pověst 
těchto produktů; vyzývá Komisi, aby 
propagační kampaně týkající se 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit posílila při příští revizi 
příslušných právních předpisů;

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že otázka 
administrativní zátěže výrobců spojená s 
registrací, změnami a správou specifikace 
produktů se zeměpisným označením a 
zaručených tradičních specialit by měla 
být ústředním bodem budoucích diskusí; 
připomíná, že postupy pro změnu 
specifikací produktů se zeměpisným 
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označením byly zjednodušeny a 
zefektivněny pro víno a zemědělsko-
potravinářské produkty v souvislosti s 
revizí reformy společné zemědělské 
politiky a že tento přístup by měl být v 
budoucnu posílen;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a domnívá se, že zeměpisná označení 
by měla být lépe chráněna před veškerými 
praktikami obchodního parazitování v 
právu Unie, a to i pokud se používají jako 
složky nebo ve službách; je důležité 
zajistit, aby pověst dotčeného zeměpisného 
označení nebyla třetí stranou snížena ani 
oslabena;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a domnívá se, že zeměpisná označení 
by měla být v právu Unie lépe chráněna 
před veškerými nekalými obchodními 
praktikami, a to i pokud se používají jako 
složky nebo ve službách; podtrhuje, že je 
důležité zajistit, aby pověst dotčeného 
zeměpisného označení nebyla třetí 
stranou oslabena;
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Or. en

Pozměňovací návrh 25
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že šlechtění 
nelegálního osiva nebo rostlin vážně 
ovlivňuje výzkum a hospodářství 
zemědělců; domnívá se, že tyto postupy 
jsou prostředkem pro přenos nových 
škůdců a chorob;

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
úkoly seskupení producentů na základě 
zeměpisných označení; v této souvislosti 
se domnívá, že rozšíření nástrojů 
využívaných při řízení nabídky pro sýry a 
šunky s chráněným označením původu a 
chráněným zeměpisným označením na 
všechna zemědělská a vinařská odvětví je 
důležitým krokem k dosažení tohoto cíle v 
rámci reformy společné zemědělské 
politiky; vyzývá Komisi, aby předložila 
další návrhy s cílem umožnit seskupením 
producentů lépe pečovat o pověst a 
uvádění svých produktů na trh a posílit 
jejich význam v hodnotovém řetězci;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 27
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. podporuje záměr Komise 
racionalizovat a harmonizovat pravidla 
týkající se zeměpisných označení, která 
jsou v současné době obsažena ve čtyřech 
evropských nařízeních (tři nařízení 
navazující na reformu společné 
zemědělské politiky), ale rád by zdůraznil, 
že je třeba zachovat specifický, i když 
soudržný rámec pro vinařské výrobky a 
lihoviny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. bere na vědomí cíl Evropské 
komise vybízet výrobce produktů se 
zeměpisným označením, aby uváděli na 
trh udržitelné produkty s cílem uspokojit 
poptávku společnosti a očekávání 
spotřebitelů; rád by zdůraznil, že z 
podnětu Evropského parlamentu byla 
jako součást reformy společné zemědělské 
politiky zavedena možnost, aby producenti 
dobrovolně zahrnuli do specifikací přínos 
svých produktů k udržitelnému rozvoji; 
domnívá se, že tato možnost by měla být 
upevněna v souvislosti s budoucími 
iniciativami Evropské komise;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 29
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3e. zdůrazňuje, že zeměpisná označení 
jsou především prvky ochrany duševního 
vlastnictví a značkou autenticitou 
vyplývající z uvedení původu výrobků; 
vyzývá k tomu, aby budoucí iniciativy 
Komise přímo či nepřímo neoslabovaly 
zeměpisná označení a zaručené tradiční 
speciality prostřednictvím opatření, která 
pro ně mohla být nepříznivá; zdůrazňuje 
zejména, že je třeba nalézt vyvážené 
řešení, pokud jde o výživové označování, 
jako součást nadcházející strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí velký potenciál on-
line trhu se zeměpisnými označeními a 
zaručenými tradičními specialitami, 
zdůrazňuje však, že tohoto potenciálu lze 
dosáhnout pouze tehdy, budou-li lépe 
chráněna práva duševního vlastnictví; 
vyzývá Komisi, aby stála v čele ochrany 
on-line tím, že ji začlení do dvoustranných 
a mnohostranných obchodních dohod;

4. bere na vědomí velký potenciál on-
line trhu se zeměpisnými označeními a 
zaručenými tradičními specialitami, 
zdůrazňuje však, že tohoto potenciálu lze 
dosáhnout pouze tehdy, budou-li lépe 
chráněna práva duševního vlastnictví na 
internetu; domnívá se, že tato ochrana na 
internetu vyžaduje, aby se ochrana 
zeměpisných označení vztahovala na 
zboží, které je prodáváno prostřednictvím 
internetových obchodů, a že zeměpisná 
označení musí mít k dispozici postupy, 
které zabrání registracím jmen domén, jež 
nejsou prováděny v dobré víře a narušují 
ochranu zeměpisných označení; 
připomíná, že Evropský parlament 
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předložil v tomto smyslu návrhy v rámci 
reformy společné zemědělské politiky a že 
se Komise zavázala posoudit 
proveditelnost posílení těchto pravidel a 
předložit návrhy na zlepšení ochrany 
zeměpisných označení s cílem posílit 
ochranu on-line na vnitřním trhu a na 
mezinárodním trhu v rámci dvoustranných 
a mnohostranných obchodních dohod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí velký potenciál on-
line trhu se zeměpisnými označeními a 
zaručenými tradičními specialitami, 
zdůrazňuje však, že tohoto potenciálu lze 
dosáhnout pouze tehdy, budou-li lépe 
chráněna práva duševního vlastnictví; 
vyzývá Komisi, aby stála v čele ochrany 
on-line tím, že ji začlení do dvoustranných 
a mnohostranných obchodních dohod;

4. připomíná, že během krize 
onemocnění COVID-19, kdy byla 
zastavena agroturistika a nebylo možné 
navštěvovat řadu přímých prodejců, 
vzrostl význam prodeje on-line, a 
poukazuje na stále větší potenciál on-line 
trhu pro výrobky se zeměpisným 
označením a zaručené tradiční speciality, 
zdůrazňuje však, že toho lze dosáhnout 
pouze tehdy, budou-li práva duševního 
vlastnictví lépe chráněna, většinou online; 
poukazuje na to, že ochrana zeměpisných 
označení by se měla vztahovat na veškeré 
zboží prodávané prostřednictvím 
internetových obchodů a že producenti 
výrobků se zeměpisným označením by 
měli mít k dispozici postupy, které by 
bránily registracím jmen domén 
prováděným ve zlé víře, jež ohrožují 
ochranu zeměpisných označení;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí velký potenciál on-
line trhu se zeměpisnými označeními a 
zaručenými tradičními specialitami, 
zdůrazňuje však, že tohoto potenciálu lze 
dosáhnout pouze tehdy, budou-li lépe 
chráněna práva duševního vlastnictví; 
vyzývá Komisi, aby stála v čele ochrany 
on-line tím, že ji začlení do dvoustranných 
a mnohostranných obchodních dohod;

4. bere na vědomí velký potenciál on-
line trhu se zeměpisnými označeními a 
zaručenými tradičními specialitami, 
zdůrazňuje však, že tohoto potenciálu lze 
dosáhnout pouze tehdy, budou-li lépe 
chráněna práva duševního vlastnictví; k 
tomu je nutné, aby se ochrana 
zeměpisných označení vztahovala na zboží 
prodávané prostřednictvím internetových 
obchodů a aby pro výrobky se zeměpisným 
označením byly k dispozici postupy, které 
by bránily registracím jmen domén 
prováděným ve zlé víře, jež ohrožují 
ochranu zeměpisných označení; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrhy na posílení 
zeměpisných označení, a mohla se tak 
postavit do čela ochrany on-line a 
vyjednat tuto ochranu ve dvoustranných a 
mnohostranných obchodních dohodách;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí velký potenciál on-
line trhu se zeměpisnými označeními a 
zaručenými tradičními specialitami, 
zdůrazňuje však, že tohoto potenciálu lze 
dosáhnout pouze tehdy, budou-li lépe 
chráněna práva duševního vlastnictví; 
vyzývá Komisi, aby stála v čele ochrany 
on-line tím, že ji začlení do dvoustranných 
a mnohostranných obchodních dohod;

4. bere na vědomí velký potenciál on-
line trhu se zeměpisnými označeními a 
zaručenými tradičními specialitami, 
zdůrazňuje však, že tohoto potenciálu lze 
dosáhnout pouze tehdy, budou-li v Evropě 
i mimo ni lépe chráněna práva duševního 
vlastnictví; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby stály v čele ochrany on-line tím, že ji 
začlení také do dvoustranných a 
mnohostranných obchodních dohod;

Or. it
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Pozměňovací návrh 34
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je nezbytné zaručit 
lepší ochranu zeměpisných označení a 
zaručených tradičních specialit; vyzývá 
Komisi, aby na mezinárodní úrovni, a 
zejména při sjednávání dvoustranných 
dohod, pracovala na ochraně systému 
zeměpisných označení jako celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby na úrovni 
EU zlepšila a celkově posílila systém 
kontroly duševního vlastnictví a jeho 
prosazování pro zeměpisná označení a 
aby na úrovni EU právně definovala 
pojmy „zemědělsko-potravinářský podvod 
a trestný čin“ a „imitace“ s cílem zabránit 
tomu, že kvalitní produkce EU bude i 
nadále padělána, což zemědělcům i 
hospodářským subjektům v EU způsobuje 
obrovské hospodářské škody; v tomto 
ohledu vyzývá Komisi, aby plně posoudila 
potenciál nástrojů IT, jako je umělá 
inteligence a blockchain;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Claude Gruffat
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné chránit práva 
duševního vlastnictví za účelem podpory 
inovací, zejména s cílem zavést odolnější 
zemědělské odrůdy, aby bylo možné čelit 
změně klimatu a dosáhnout cílů Zelené 
dohody pro Evropu;

5. považuje za nezbytné koncipovat 
práva duševního vlastnictví způsobem, 
který podporuje udržitelné inovace, 
zejména s cílem zavést odolnější 
zemědělské odrůdy, aby bylo možné čelit 
změně klimatu, zavést udržitelný a 
agroekologický model zemědělství, který 
chrání přírodní zdroje, a dosáhnout cílů 
Zelené dohody pro Evropu; zdůrazňuje 
rovněž potenciál nechráněného 
rozmnožovacího materiálu, jako je 
heterogenní materiál a neregistrované 
odrůdy, pro lepší přizpůsobování plodin 
místním půdním a klimatickým 
podmínkám a uspokojování rostoucích 
potřeb odrůd upravených pro ekologické 
zemědělství, a vyzývá Komisi, aby jim 
poskytla pevnější právní status v rámci 
nadcházející revize právních předpisů 
týkajících se osiva:

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné chránit práva 
duševního vlastnictví za účelem podpory 
inovací, zejména s cílem zavést odolnější 
zemědělské odrůdy, aby bylo možné čelit 
změně klimatu a dosáhnout cílů Zelené 
dohody pro Evropu;

5. považuje za nezbytné chránit práva 
duševního vlastnictví za účelem podpory 
inovací, zejména s cílem zavést odolnější 
zemědělské odrůdy, aby bylo možné čelit 
změně klimatu a dosáhnout cílů 
udržitelného rozvoje a Zelené dohody pro 
Evropu; poukazuje na to, že práva 
duševního vlastnictví musí zajistit 
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bezpečnost potravin a odolnost a 
konkurenceschopnost našeho zemědělsko-
potravinářského modelu;

Or. es

Pozměňovací návrh 38
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné chránit práva 
duševního vlastnictví za účelem podpory 
inovací, zejména s cílem zavést odolnější 
zemědělské odrůdy, aby bylo možné čelit 
změně klimatu a dosáhnout cílů Zelené 
dohody pro Evropu;

5. považuje za nezbytné chránit práva 
duševního vlastnictví za účelem podpory 
inovací, zejména s cílem zavést odolnější 
zemědělské odrůdy, aby bylo možné čelit 
změně klimatu a dosáhnout cílů Zelené 
dohody pro Evropu; zdůrazňuje, že 
ochrana těchto odrůd rostlin vyžaduje 
silný a vymahatelný systém ochrany odrůd 
rostlin v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné chránit práva 
duševního vlastnictví za účelem podpory 
inovací, zejména s cílem zavést odolnější 
zemědělské odrůdy, aby bylo možné čelit 
změně klimatu a dosáhnout cílů Zelené 
dohody pro Evropu;

5. považuje za nezbytné chránit práva 
duševního vlastnictví za účelem podpory 
inovací, zejména s cílem zavést odolnější 
zemědělské odrůdy;

Or. it

Pozměňovací návrh 40
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Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné chránit práva 
duševního vlastnictví za účelem podpory 
inovací, zejména s cílem zavést odolnější 
zemědělské odrůdy, aby bylo možné čelit 
změně klimatu a dosáhnout cílů Zelené 
dohody pro Evropu;

5. považuje za nezbytné chránit práva 
duševního vlastnictví za účelem podpory 
výzkumu a inovací, zejména s cílem zavést 
odolnější zemědělské odrůdy, aby bylo 
možné čelit změně klimatu a dosáhnout 
cílů Zelené dohody pro Evropu;

Or. es

Pozměňovací návrh 41
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. považuje za nezbytné chránit práva 
duševního vlastnictví za účelem podpory 
inovací, zejména s cílem zavést odolnější 
zemědělské odrůdy, aby bylo možné čelit 
změně klimatu a dosáhnout cílů Zelené 
dohody pro Evropu;

5. považuje za nezbytné chránit práva 
duševního vlastnictví podporou inovací, 
zejména s cílem zavést odolnější 
zemědělské odrůdy, aby bylo možné čelit 
změně klimatu a přispět k plnění cílů 
Zelené dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam systému 
odrůdových práv Společenství pro 
zajištění toho, aby šlechtitelé mohli 
pokračovat ve vývoji nových odrůd pro 
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udržitelnou produkci potravin a 
zahradnictví, což bude přínosem pro 
šlechtitele, pěstitele, zemědělce, 
spotřebitele a společnost obecně;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vítá začlenění systému odrůdových 
práv do akčního plánu s cílem zlepšit 
ochranu odrůdových práv a zajistit 
účinnost systému v budoucnosti a jeho 
řádné uplatňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že silnou stránkou 
systému odrůdových práv je vyvážený 
způsob, kterým chrání práci šlechtitelů a 
současně prostřednictvím výjimky pro 
šlechtitele zajišťuje, aby ostatní mohli 
volně používat chráněnou odrůdu k 
vytvoření jiné nové odrůdy a jejímu 
uvádění na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Claude Gruffat
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá však na tom, že by práva 
duševního vlastnictví neměla vést ke 
snížení rozmanitosti druhů a odrůd a ke 
ztrátě nezávislosti zemědělců; trvá rovněž 
na tom, že zemědělci musí zůstat vlastníky 
semen a šlechtitelského materiálu.

6. trvá však na tom, že by práva 
duševního vlastnictví neměla vést ke 
snížení rozmanitosti druhů a odrůd a ke 
ztrátě nezávislosti zemědělců; v této 
souvislosti poukazuje na Deklaraci OSN o 
právech drobných zemědělců a dalších 
osob pracujících ve venkovských 
oblastech, a zejména na její článek 19 o 
právu na osivo; konstatuje, že patenty 
souvisely s nadměrnou koncentrací trhů, 
zejména v odvětví osiva v zemích, kde se 
zejména používají, což vedlo ke 
kvazimonopolům a vyšším cenám u 
některých druhů plodin; trvá rovněž na 
tom, že zemědělci musí zůstat vlastníky 
semen a šlechtitelského materiálu; vyzývá 
proto Komisi, aby navrhla změnu nařízení 
(ES) č.2100/94 s cílem rozšířit na všechny 
plodiny tzv. výsadu zemědělců v čl. 14 
odst. 1; připomíná, že směrnice 98/44/ES 
výslovně vylučuje z patentovatelnosti 
živočišné a rostlinné druhy získané v 
podstatě biologickými postupy, a je i 
nadále ostražitý, pokud jde o důsledné 
uplatňování této zásady Evropským 
patentovým úřadem; poukazuje na to, že 
tento zákaz zahrnuje konvenční techniky 
pro šlechtění rostlin a zvířat a produkty 
získané těmito konvenčními technikami, 
jakož i všechny volně dostupné rostliny a 
zvířata, které jsou společným dědictvím 
celého lidstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá však na tom, že by práva 
duševního vlastnictví neměla vést ke 
snížení rozmanitosti druhů a odrůd a ke 
ztrátě nezávislosti zemědělců; trvá rovněž 
na tom, že zemědělci musí zůstat vlastníky 
semen a šlechtitelského materiálu.

6. trvá však na tom, že by práva 
duševního vlastnictví neměla vést ke 
snížení rozmanitosti druhů a odrůd a ke 
ztrátě nezávislosti zemědělců; trvá rovněž 
na tom, že zemědělci musí zůstat vlastníky 
semen a šlechtitelského materiálu. 
zdůrazňuje, že součástí systému 
odrůdových práv jsou vhodné podmínky a 
záruky nezávislosti zemědělců, a proto 
musí zůstat jediným systémem ochrany 
odrůd rostlin, rostlin a znaků rostlin při 
šlechtění rostlin.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá však na tom, že by práva 
duševního vlastnictví neměla vést ke 
snížení rozmanitosti druhů a odrůd a ke 
ztrátě nezávislosti zemědělců; trvá rovněž 
na tom, že zemědělci musí zůstat vlastníky 
semen a šlechtitelského materiálu.

6. trvá však na tom, že by práva 
duševního vlastnictví neměla vést ke 
snížení rozmanitosti druhů a odrůd a ke 
ztrátě nezávislosti zemědělců; trvá rovněž 
na tom, že zemědělci musí zůstat vlastníky 
semen a šlechtitelského materiálu v 
souladu s ustanoveními systému 
odrůdových práv úmluvy UPOV a 
nařízení Rady č. 2100/94;

Or. es

Pozměňovací návrh 48
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. trvá však na tom, že by práva 6. trvá však na tom, že by práva 
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duševního vlastnictví neměla vést ke 
snížení rozmanitosti druhů a odrůd a ke 
ztrátě nezávislosti zemědělců; trvá rovněž 
na tom, že zemědělci musí zůstat vlastníky 
semen a šlechtitelského materiálu.

duševního vlastnictví neměla vést ke 
snížení rozmanitosti druhů a odrůd a ke 
ztrátě nezávislosti zemědělců; trvá rovněž 
na tom, že zemědělci musí zůstat vlastníky 
semen a šlechtitelského materiálu a musí 
mít možnost vybírat je a přizpůsobovat 
místním podmínkám a potřebám.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že současný 
model duševního vlastnictví v zemědělství 
funguje správně; zdůrazňuje, že 
koexistence patentů s modelem ochrany 
odrůdových práv se ukázala jako přínosná 
pro zavádění inovativních zemědělských 
řešení; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
chránily inovační kapacitu odvětví a 
obecný zájem s cílem zajistit účinný 
přístup k rozmnožovacímu materiálu 
rostlin a jeho používání tak, aby nedošlo k 
narušení postupů zaručujících práva 
zemědělců a výjimky pro šlechtitele;

Or. es

Pozměňovací návrh 50
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá skutečnost, že v rámci 
„Akčního plánu pro duševní vlastnictví na 
podporu oživení a odolnosti EU“ chce 
Komise prozkoumat proveditelnost 
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systému ochrany zeměpisných označení 
pro nezemědělské produkty na úrovni EU; 
domnívá se, že taková iniciativa by 
evropským hospodářským subjektům 
umožnila plně využít příležitostí, které 
nabízí mezinárodní systém Ženevského 
aktu pro mezinárodní zápis označení 
původu a zeměpisných označení, která 
spravuje Světová organizace duševního 
vlastnictví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá záměr Evropské komise 
spolupracovat s mezinárodními partnery 
na ochraně zeměpisných označení na 
celém světě prostřednictvím 
mnohostranného Lisabonského registru 
Světové organizace duševního vlastnictví 
a posílit svou účast na celosvětových 
internetových fórech, s cílem zajistit, aby 
mezinárodní systém doménových jmen 
(DNS) plně respektoval práva duševního 
vlastnictví, včetně zeměpisných označení.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Giuseppe Ferrandino, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že odrůdy získané 
pomocí udržitelných biotechnologií by 
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měly být chráněny pouze podle 
odrůdového práva Společenství, a nikoli 
podle patentového práva, neboť tyto 
odrůdy nelze odlišit od jiných stávajících 
odrůd.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Claude Gruffat
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. protestuje proti jakémukoli 
udělování patentů na živá zvířata;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. konstatuje, že v rámci konzultací 
se zúčastněnými stranami ohledně 
počátečního posouzení dopadu, které 
provedla Komise s cílem zavést systém 
ochrany zeměpisných označení 
nezemědělských produktů, se dostalo 
široké podpory této evropské iniciativě, 
která zdůraznila potenciální přínosy pro 
dotčené produkty, pokud jde o 
mezinárodní obchod, transparentnost a 
identifikaci původu pro spotřebitele, 
hospodářský rozvoj malých a středních 
podniků a evropských venkovských 
oblastí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 55
Claude Gruffat
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že je důležité 
dodržovat Nagojský protokol o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů 
plynoucích z jejich využívání při 
navrhování právních předpisů v oblasti 
duševního vlastnictví pro rostliny a 
zvířata, a to i pokud jde o jejich genetický 
popis a o genové banky, aby si soukromé 
subjekty nepřivlastňovaly přírodní a 
kolektivně šlechtěné genetické zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. uznává, že postupy křížení a 
selekce, stejně jako výsledný biologický 
materiál, nesmí být patentovatelné.

Or. es

Pozměňovací návrh 57
Claude Gruffat
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. poukazuje na to, že údaje o 
zemědělství a zemědělské půdě jsou ve 
veřejném zájmu, ale že je třeba chránit 
vlastnictví zemědělců, přístup k jejich 
vlastním údajům o zemědělství a kontrolu 
nad nimi; konstatuje, že velké datové 
platformy v odvětví zemědělství patří 
několika velkým korporacím, díky čemuž 
mají kontrolu nad trhem a konkurenční 
výhody; zdůrazňuje, že drobní zemědělci 
musí od těchto velkých korporací kupovat 
data, která se týkají jejich vlastních 
podniků, pokud k těmto datům chtějí mít 
přístup, což ohrožuje soukromí, ziskovost i 
nezávislost zemědělců, jakož i zabezpečení 
potravin a potravinovou soběstačnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
více úsilí, pokud jde o zvýšení 
transparentnosti statusu a 
patentovatelnosti biologického materiálu; 
konstatuje, že šlechtitelé by měli mít 
odpovídající přístup k informacím o 
biologickém materiálu, který budou 
používat při šlechtění rostlin; zdůrazňuje, 
že Komise by měla zavést nové způsoby 
konzultací a účinné výměny informací.

Or. es

Pozměňovací návrh 59
Claude Gruffat
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
data, která jsou shromažďována nebo 
vytvářena za pomoci veřejných 
prostředků, byla stále veřejná a aby 
nedošlo k jejich přivlastnění soukromými 
společnostmi;

Or. en


