
AM\764484CS.doc PE418.395v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2008/2220(INI)

26. 1. 2009

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
11 - 16

Návrh stanoviska
Magor Imre Csibi
(PE418.128v01-00)

k zabezpečování kvality potravin – harmonizaci či vzájemnému uznávání 
norem
(2008/2220(INI))



PE418.395v01-00 2/6 AM\764484CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\764484CS.doc 3/6 PE418.395v01-00

CS

Pozměňovací návrh 11
Antonio De Blasio

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že systémy 
zabezpečování kvality potravin by měly 
spotřebitelům poskytovat záruku pravosti 
místních surovin a výrobních postupů; 
domnívá se proto, že v rámci těchto 
systémů je nutné provádět důkladnější 
kontroly a vést přesnější záznamy o výrobě 
a původu potravin.

1. upozorňuje na to, že systémy 
zabezpečování kvality potravin by měly 
spotřebitelům poskytovat záruku pravosti 
surovin a výrobních postupů; domnívá se 
proto, že v rámci těchto systémů je nutné 
zavést a provádět důkladnější kontroly 
a vést přesnější záznamy o výrobě 
a původu potravin.

Or. hu

Pozměňovací návrh 12
Antonio De Blasio

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že je žádoucí, aby bylo 
na obalu uvedeno místo původu hlavní 
složky / hlavních složek potravinářských 
výrobků, pokud nepochází z oblasti 
s „chráněným zeměpisným označením“ 
(PGI) nebo s „chráněným označením 
původu“ (PDO); za hlavní složku by měla 
být považována složka, která tvoří více než 
50 % potravinářského výrobku; zdůrazňuje 
rovněž, že uplatňování takových systémů 
označování by mělo být dobrovolné.

2. zastává názor, že je žádoucí, aby bylo 
na obalu uvedeno místo původu hlavní 
složky / hlavních složek potravinářských 
výrobků, pokud nepochází z oblasti 
s „chráněným zeměpisným označením“ 
(PGI) nebo s „chráněným označením 
původu“ (PDO); za hlavní složku by měla 
být považována složka, která tvoří více než
50 % potravinářského výrobku; zdůrazňuje 
rovněž, že uplatňování takových systémů 
označování by mělo být povinné.

Or. hu



PE418.395v01-00 4/6 AM\764484CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 13
Antonio De Blasio

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. požaduje, aby se značka kvality 
„Made in EU“, která označuje původ 
zemědělských a potravinářských výrobků, 
směla používat jen v případě, že produkt 
neobsahuje složky pocházející ze třetí 
země, resp. že se při výrobě produktu 
nevyskytuje fáze, která by probíhala 
ve třetí zemi;

Or. hu

Pozměňovací návrh 14
Antonio De Blasio

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. požaduje, aby byly dále zjednodušeny 
normy pro uvádění výrobků na trh tím, 
že budou upřesněna hlavní kritéria, 
jež mají být uplatňována; požaduje, 
aby byly na úrovni EU vypracovány 
pokyny pro používání obecných 
vyhrazených pojmů jako „nízkouhlíkový“ 
nebo „přírodní“, které zabrání zavádějícím 
praktikám;

3. požaduje, aby byly dále zjednodušeny 
normy pro uvádění výrobků na trh tím, 
že budou upřesněna hlavní kritéria, 
jež mají být uplatňována; požaduje, 
aby byly na úrovni EU vypracovány 
pokyny pro používání obecných 
vyhrazených pojmů jako „s nízkým 
obsahem cukru“, „nízkouhlíkový“, 
„dietní“ nebo „přírodní“, které zabrání 
zavádějícím praktikám;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 15
Antonio De Blasio

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje nutnost prosazovat organické
produkty a zemědělství, z nichž pochází 
potraviny vysoké kvality a jež přispívají 
k ochraně životního prostředí a dobrých 
životních podmínek zvířat; vyzývá 
ke zjednodušení systému udělování 
osvědčení v zájmu dalšího rozvoje trhu 
s organickými produkty a
k bezodkladnému zavedení povinného loga 
EU s cílem posílit povědomí spotřebitelů 
o organických produktech i jejich 
schopnost takové produkty rozpoznat;

4. zdůrazňuje nutnost prosazovat 
bioprodukty a ekologické zemědělství, 
z nichž pochází potraviny vysoké kvality 
a jež přispívají k ochraně životního 
prostředí a dobrých životních podmínek 
zvířat; vyzývá k bezodkladnému zavedení 
povinného loga EU s cílem posílit 
povědomí spotřebitelů o bioproduktech
i jejich schopnost takové produkty 
rozpoznat a odlišit pravé evropské 
bioprodukty;

Or. hu

Pozměňovací návrh 16
Antonio De Blasio

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. uznává, že neustále narůstají požadavky 
spotřebitelů na kvalitu potravin 
a potravinářských výrobků, a to nejen 
z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska 
etických aspektů, jako jsou udržitelnost 
životního prostředí, zajišťování dobrých 
životních podmínek zvířat a technologie 
získávání geneticky modifikovaných 
organismů; vyzývá Komisi, aby stanovila 
kritéria pro opatření v oblasti kvality, jako 
jsou systémy dobrovolného označování 
potravin bez geneticky modifikovaných 
organismů, jež spotřebitelům umožní 
jednoznačnou volbu.

5. uznává, že neustále narůstají požadavky 
spotřebitelů na kvalitu potravin 
a potravinářských výrobků, a to nejen 
z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska 
etických aspektů, jako jsou udržitelnost 
životního prostředí, zajišťování dobrých 
životních podmínek zvířat a technologie 
získávání geneticky modifikovaných 
organismů; vyzývá Komisi, aby 
pro potraviny a potravinářské výrobky 
pocházející z EU i ze třetích zemí stanovila 
kritéria pro opatření v oblasti kvality, jako 
jsou systémy dobrovolného označování 
potravin bez geneticky modifikovaných 
organismů, jež spotřebitelům umožní 
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jednoznačnou volbu.

Or. hu
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