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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systémoch kvality 
poľnohospodárskych výrobkov
(KOM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0733),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 43 ods. 2 a 118 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C7-0423/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko ...  Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...1,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o systémoch kvality poľnohospodárskych 
výrobkov

o systémoch kvality pre 
poľnohospodárske výrobky a potraviny

Or. en

                                               
1 Stanovisko ... (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku)
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Odôvodnenie

Zosúladenie s PDN k niektorým článkom; potraviny by mali spadať do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia rovnako ako v prípade súčasných nariadení 509/2006 a 510/2006.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Ustanovenia týkajúce sa pravidiel 
dobrovoľného označovania uvedených v 
nariadení (ES) č. 1234/2007 a smernici 
2001/110/ES.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s PDN k niektorým článkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Vzhľadom na osobitnú povahu 
chránených označení pôvodu a chránených 
zemepisných označení by sa mali prijať 
špeciálne ustanovenia týkajúce sa ich 
označovania, ktoré budú od výrobcov 
vyžadovať použitie vhodných symbolov 
Únie alebo označení na obale. Použitie 
týchto symbolov alebo označení by malo 
byť v prípade názvov Únie povinné, na 
jednej strane, s cieľom zabezpečiť, aby 
spotrebitelia lepšie poznali túto kategóriu 
výrobkov a záruky s nimi spojené a na 
druhej strane, s cieľom povoliť ľahšiu 
identifikáciu týchto výrobkov na trhu, so 
zámerom uľahčiť kontroly. Na základe 

(28) Vzhľadom na osobitnú povahu 
chránených označení pôvodu a chránených 
zemepisných označení by sa mali prijať 
špeciálne ustanovenia týkajúce sa ich 
označovania, ktoré budú od výrobcov 
vyžadovať použitie vhodných symbolov 
Únie alebo označení na obale. Použitie 
týchto symbolov alebo označení by malo 
byť v prípade názvov Únie povinné, na 
jednej strane, s cieľom zabezpečiť, aby 
spotrebitelia lepšie poznali túto kategóriu 
výrobkov a záruky s nimi spojené a na 
druhej strane, s cieľom povoliť ľahšiu 
identifikáciu týchto výrobkov na trhu, so 
zámerom uľahčiť kontroly. Na základe 
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zohľadnenia požiadaviek Svetovej 
obchodnej organizácie by malo byť 
použitie takýchto symbolov alebo označení 
dobrovoľné v prípade zemepisných 
označení a označení pôvodu 
pochádzajúcich z tretej krajiny.

zohľadnenia požiadaviek Svetovej 
obchodnej organizácie by malo byť 
použitie takýchto symbolov alebo označení 
v prípade zemepisných označení a 
označení pôvodu pochádzajúcich z tretej 
krajiny povolené iba pre tie výrobky, v 
prípade ktorých boli splnené postupy 
stanovené v hlave V kapitole IV tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s PDN k článkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) S cieľom zabezpečiť, aby boli názvy 
pravých tradičných výrobkov registrované 
v systéme, by sa mali preskúmať ďalšie
kritériá a podmienky registrácie názvu, 
najmä pokiaľ ide o definíciu výrazu 
„tradičný“, mala by sa zmeniť tak, aby 
zahŕňala výrobky vyrábané počas nanajvýš 
významného časového obdobia. S cieľom 
zlepšiť ochranu kulinárskeho dedičstva 
Únie by sa rozsah systému zaručených 
tradičných špecialít mal jasnejšie zamerať 
na hotové jedlá a spracované výrobky.

(36) S cieľom zabezpečiť, aby boli názvy 
pravých tradičných výrobkov registrované 
v systéme, by sa mali preskúmať ďalšie 
kritériá a podmienky registrácie názvu,
najmä pokiaľ ide o definíciu výrazu 
„tradičný“, mala by sa zmeniť tak, aby 
zahŕňala výrobky vyrábané počas nanajvýš 
významného časového obdobia. 

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s PDN k niektorým článkom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Obchodné normy by sa mali jasne 
rozdeliť na povinné pravidlá zachované v 
právnych predpisoch o spoločnej 
organizácii trhu a nepovinné výrazy 
kvality, ktoré by sa mali zahrnúť do 
architektúry systémov kvality. Nepovinné 
výrazy kvality by mali ďalej podporovať 
ciele obchodných noriem, a preto by mali 
mať rozsah obmedzený na výrobky 
uvedené v prílohe I k Zmluve.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tieto osobitné ustanovenia týkajúce sa nepovinných vyhradených výrazov a všetky články a 
odôvodnenia týkajúce sa týchto výrazov a obchodných noriem, ako aj príloha II sa presúvajú 
do návrhu nariadenia o obchodných normách (2010/0354 COD) s cieľom začleniť všetky 
nepovinné vyhradené výrazy do jednotnej spoločnej organizácie trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) Vzhľadom na ciele tohto nariadenia 
a v záujme jasnosti by existujúce 
nepovinné výrazy kvality malo upravovať 
toto nariadenie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tieto osobitné ustanovenia týkajúce sa nepovinných vyhradených výrazov a všetky články a 
odôvodnenia týkajúce sa týchto výrazov a obchodných noriem, ako aj príloha II sa presúvajú 
do návrhu nariadenia o obchodných normách (2010/0354 COD) s cieľom začleniť všetky 
nepovinné vyhradené výrazy do jednotnej spoločnej organizácie trhov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44a) Mala by sa zaviesť druhá úroveň 
systémov kvality vychádzajúca z označení 
kvality, ktoré poskytujú pridanú hodnotu, 
ktoré je možné komunikovať na 
vnútornom trhu a ktoré sa majú 
uplatňovať dobrovoľne; tieto nepovinné 
výrazy kvality by mali odkazovať na 
osobitné charakteristiky týkajúce sa 
výrobku, poľnohospodárskej metódy 
alebo spracovateľskej vlastnosti; 
nepovinný výraz kvality „výrobok 
horského poľnohospodárstva“ doteraz 
tieto podmienky spĺňal a prinesie na trh 
pridanú hodnotu.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s PDN o ustanovení nepovinných výrazov kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(57) Mala by sa vyjasniť a uznať úloha 
skupín. Skupiny zohrávajú základnú úlohu 
v procese podávania žiadosti o registráciu 
názvov označení pôvodu, zemepisných 
označení a zaručených tradičných špecialít 
vrátane zmien a doplnení špecifikácií a 
žiadostí o zrušenie. Skupina môže vyvíjať 
aj činnosti súvisiace s dozorom nad 
presadzovaním ochrany registrovaných 
názvov, dodržiavaním špecifikácie 
výrobku pri výrobe, informáciami a 
propagáciou registrovaného názvu a vo 
všeobecnosti akoukoľvek činnosťou 

(57) Mala by sa vyjasniť a uznať úloha 
skupín. Skupiny zohrávajú základnú úlohu 
v procese podávania žiadosti o registráciu 
názvov označení pôvodu, zemepisných 
označení a zaručených tradičných špecialít 
vrátane zmien a doplnení špecifikácií a 
žiadostí o zrušenie. Skupina môže vyvíjať 
aj činnosti súvisiace s dozorom nad 
presadzovaním ochrany registrovaných 
názvov, dodržiavaním špecifikácie 
výrobku pri výrobe, informáciami a 
propagáciou registrovaného názvu a vo 
všeobecnosti akoukoľvek činnosťou 
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zameranou na zlepšenie hodnoty 
registrovaných názvov a efektívnosti 
systémov kvality. Tieto činnosti by však 
nemali uľahčovať, ani viesť k správaniu, 
ktorým sa narúša spravodlivá hospodárska 
súťaž a ktoré je nezlučiteľné s článkami 
101 a 102 Zmluvy.

zameranou na zlepšenie hodnoty 
registrovaných názvov a efektívnosti 
systémov kvality. Skupiny by mali mať 
právo žiadať o povolenie systémov 
riadenia dodávok. Tieto činnosti by však 
nemali uľahčovať správanie, ktorým sa 
narúša spravodlivá hospodárska súťaž a 
ktoré je nezlučiteľné s článkami 101 a 102 
zmluvy, ani k nemu viesť, ani by nemali 
porušovať práva malých výrobcov a 
nových účastníkov na trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s PDN k niektorým článkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(62) Komisia by mala mať právomoc 
prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy s cieľom doplniť 
alebo zmeniť určité nepodstatné prvky 
tohto nariadenia. Mali by sa vymedziť 
prvky, v súvislosti s ktorými je možné 
takúto právomoc uplatniť, ako aj 
podmienky, ktorým musí takéto poverenie 
podliehať.

(62) S cieľom zabezpečiť náležité 
fungovanie režimu ustanoveného týmto 
nariadením by sa mala Komisii udeliť 
právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o doplnenie 
alebo zmenu niektorých nepodstatných 
prvkov tohto nariadenia. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.

Or. en
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Odôvodnenie

Vyjadruje spoločnú dohodu medzi inštitúciami o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(62a) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci s cieľom vytvoriť 
register chránených označení pôvodu 
(CHOP), chránených zemepisných 
označení (CHZP) a zaručených 
tradičných špecialít (ZTŠ) a udržiavať ho 
aktualizovaný, stanoviť formu a obsah 
registra, vymedziť prostriedky, ktorými sa 
zverejní názov a adresa orgánov na 
certifikáciu výrobkov, zverejniť zoznam 
názvov, ku ktorým boli predložené žiadosti 
o registráciu, zabezpečiť uverejnenie 
určitých dokumentov v úradnom vestníku, 
rozhodnúť o zamietnutí žiadosti v prípade 
nesplnenia podmienok, zaregistrovať 
názov, ak nedošlo k námietke a schváliť 
alebo zamietnuť zmeny špecifikácií 
výrobku v prípade, že sú nepatrné.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o prípady, keď Komisia môže konať bez asistencie výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(63) Aby sa zaručilo jednotné (63) Vykonávacie právomoci týkajúce sa 
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uplatňovanie tohto nariadenia vo všetkých 
členských štátoch, Komisia by mala mať 
plnú moc prijímať vykonávajúce akty v 
súlade s článkom 291 Zmluvy. Pokiaľ sa 
výslovne neustanovuje inak, Komisia by 
mala uvedené vykonávacie akty prijať v 
súlade s ustanoveniami nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
XX/XXXX o …,

predĺženia určitých prechodných období, 
ochrany ZTŠ, používania nepovinných 
výrazov kvality, jednotnej ochrany 
označení, skratiek a symbolov 
odkazujúcich na systémy kvality, 
rozhodnutia o registrácii názvov, ak sa vo 
Výbore pre kvalitu poľnohospodárskych 
výrobkov nedosiahla dohoda, a zrušenia 
registrácie CHOP, CHZP alebo ZTŠ by sa 
mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým 
sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie1.
1 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so vzormi používanými k článkom o vykonávacích právomociach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Účelom tohto nariadenia je pomôcť 
výrobcom poľnohospodárskych výrobkov 
pri sprostredkovaní charakteristík takýchto 
výrobkov a spôsobov poľnohospodárskej 
výroby kupujúcim a spotrebiteľom, ktorým 
sa zabezpečí:

1. Účelom tohto nariadenia je pomôcť 
výrobcom poľnohospodárskych výrobkov 
a potravín pri sprostredkovaní 
charakteristík takýchto výrobkov a 
spôsobov poľnohospodárskej výroby 
kupujúcim a spotrebiteľom, ktorým sa 
zabezpečí:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť, že potraviny spadajú do rozsahu pôsobnosti aj tohto nariadenia, rovnako 
ako v prípade súčasných nariadení 509/2006 a 510/2006.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh13

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Systém kvality stanovený v hlave III tohto 
nariadenia sa však nevzťahuje na 
nespracované poľnohospodárske výrobky.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Primárne tradičné systémy produkcie by nemali byť vylúčené zo systému ZTŠ. Ak obmedzíme 
ZTŠ na spracované výrobky, obmedzíme aj možnosť prístupu do systému ZTŠ pre tradičné 
systémy rastlinnej výroby a kvalitnú živočíšnu výrobu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť, aby boli výrobky, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, úzko 
prepojené na poľnohospodárske produkty 
alebo vidiecke hospodárstvo, Komisia 
môže pomocou delegovaných aktov 
zmeniť a doplniť prílohu I k tomuto 
nariadeniu.

S cieľom zabezpečiť, aby boli výrobky, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, úzko 
prepojené na poľnohospodárske produkty 
alebo vidiecke hospodárstvo, Komisia 
môže pomocou delegovaných aktov 
doplniť prílohu I k tomuto nariadeniu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je objasniť text v súvislosti s právomocou Komisie začleniť nové výrobky do 
rozsahu pôsobnosti prílohy I.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
vinárske výrobky s výnimkou vínnych 
octov, ani na liehové nápoje alebo 
aromatizované vína.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
vinárske výrobky s výnimkou vínnych 
octov a hroznovej šťavy, ani na liehové 
nápoje alebo aromatizované vína.

Or. en

Odôvodnenie

Hroznová šťava ako CHOP alebo CHZP nie je zahrnutá do jednotnej spoločnej organizácie 
trhov ani do nariadenia 510/2006. Cieľom PDN je preto vyriešiť tento stav.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) „skupina“ je akékoľvek združenie bez 
ohľadu na jeho právnu formu, zložené 
najmä z výrobcov alebo spracovateľov, 
ktorí pracujú s tým istým výrobkom;

(2) „skupina“ je akékoľvek združenie bez 
ohľadu na jeho právnu formu, zložené 
najmä z prevádzkovateľov, ktorí vyrábajú, 
spracúvajú alebo vyrábajú a spracúvajú 
výrobok;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je objasniť zloženie skupín a zapojenie spracovateľov, ako aj výrobcov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a) „etapa výroby“ je jedna z týchto etáp: 
výroba, spracovanie alebo príprava. 
Balenie nie je súčasťou etáp výroby.

Or. en

Odôvodnenie

Počas konzultácií vyplynulo, že treba objasniť význam uvedených etáp výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 6b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6b) „spracovaný výrobok“ má rovnaký 
význam ako v článku 2 ods. 1 písm. o) 
nariadenia (ES) č. 852/2004.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť text a dosiahnuť väčšie legislatívne zosúladenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) ktorého všetky etapy výroby sa 
uskutočňujú v tej istej vymedzenej 
zemepisnej oblasti;

iii) ktorého všetky etapy výroby, 
konkrétne výroba, spracovanie alebo 
príprava, sa uskutočňujú v tej istej 
vymedzenej zemepisnej oblasti; 
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Or. en

Odôvodnenie

Súčasné vymedzenie CHOP podľa nariadenia 510/2006 by sa malo zachovať, pretože pokrýva 
nielen výrobu, ale aj „výrobu, spracovanie a prípravu“ výrobku, čím sa navrhované znenie 
môže stať jednoznačnejším.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Názov navrhnutý na registráciu, ktorý je 
úplne alebo čiastočne homonymný s 
názvom, ktorý je už zapísaný v registri 
zavedenom článkom 11, sa môže 
zaregistrovať za predpokladu, že v praxi 
existuje dostatočné odlíšenie podmienok 
používania a prezentácie homonyma 
zaregistrovaného neskôr od názvu, ktoré sa 
už nachádza v registri, aby sa nezavádzal 
spotrebiteľ.

3. Názov navrhnutý na registráciu, ktorý je 
úplne alebo čiastočne homonymný s 
názvom, ktorý je už zapísaný v registri 
zavedenom článkom 11, sa môže
zaregistrovať, len ak v praxi existuje 
dostatočné odlíšenie podmienok miestneho 
a tradičného používania a prezentácie 
homonyma zaregistrovaného neskôr od 
názvu, ktoré sa už nachádza v registri, aby 
sa spotrebiteľ nezavádzal k domnienke, že 
výrobky pochádzajú z iného územia, a to 
aj napriek tomu, že názov je presný, čo sa 
týka skutočného územia, regiónu alebo 
miesta pôvodu príslušných výrobkov alebo 
potravín.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť väčší súlad s jednotnou spoločnou organizáciou trhov (víno). 
Je zosúladený s rozšírením ochrany vína na základe dohody TRIPS WTO. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) opis výrobku, v prípade potreby vrátane b) opis výrobku, v prípade potreby vrátane 
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surovín a základné fyzikálne, chemické, 
mikrobiologické a organoleptické 
vlastnosti výrobku;

surovín, ako aj základné fyzikálne, 
chemické, mikrobiologické alebo
organoleptické vlastnosti výrobku;

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa v tomto písmene zachovali súčasné ustanovenia nariadenia 510/2006, 
ktoré zohľadňujú rozdiely existujúce medzi výrobkami so zemepisným označením v súvislosti s 
vlastnosťami, ktoré sa analyzujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) opis metódy získavania výrobku a 
originálnych a nemenných miestnych 
metód a prípadne informácie o balení, ak 
tak skupina žiadateľov rozhodne a uvedie 
dôvody, prečo sa na zabezpečenie kvality 
alebo zaručenie pôvodu alebo 
zabezpečenie kontroly musí balenie 
vykonať vo vymedzenej zemepisnej 
oblasti;

e) opis metódy získavania výrobku a v 
prípade potreby originálnych a nemenných 
miestnych metód, ako aj informácie o 
balení, ak tak skupina žiadateľov rozhodne 
a uvedie dôvody, prečo sa na zabezpečenie 
kvality alebo zaručenie pôvodu alebo 
zabezpečenie kontroly musí balenie 
vykonať vo vymedzenej zemepisnej 
oblasti;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť text z právneho hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh23

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade výrobkov pochádzajúcich z 
Únie, ktoré sa uvádzajú na trh pod 

3. V prípade výrobkov pochádzajúcich z 
Únie, ktoré sa uvádzajú na trh pod 
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chráneným označením pôvodu alebo 
chráneným zemepisným označením 
registrovaným v súlade s postupmi 
stanovenými v tomto nariadení, sa na 
etikete uvedú označenia „chránené 
označenie pôvodu“ alebo „chránené 
zemepisné označenie“ alebo symboly Únie 
s nimi spojené. Na etikete sa môžu okrem 
toho objaviť aj príslušné skratky „CHOP“ 
alebo „CHZO“.

chráneným označením pôvodu alebo 
chráneným zemepisným označením 
registrovaným v súlade s postupmi 
stanovenými v tomto nariadení, sa na 
etikete uvedú symboly Únie s nimi 
spojené. Na etikete sa môžu okrem toho 
objaviť aj označenia „chránené označenie 
pôvodu“ alebo „chránené zemepisné 
označenie“ alebo príslušné skratky 
„CHOP“ alebo „CHZO“.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zvýšiť viditeľnosť európskeho loga, ktoré by malo byť povinné, ako je 
tomu v prípade ekologických označení. Je to v súlade s informačným a propagačným úsilím 
Komisie s cieľom zvyšovať povedomie európskych spotrebiteľov o systémoch kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh24

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade výrobkov pochádzajúcich z 
tretích krajín, ktoré sa uvádzajú na trh pod 
názvom zapísaným do registra, sa na 
etikete môžu uvádzať označenia uvedené v 
odseku 3 alebo symboly Únie s nimi 
spojené.

4. V prípade výrobkov pochádzajúcich z 
tretích krajín, ktoré sa uvádzajú na trh pod 
názvom zapísaným do registra v súlade s 
hlavou V kapitolou IV tohto nariadenia, 
sa na etikete môžu uvádzať označenia 
uvedené v odseku 3 alebo symboly Únie s 
nimi spojené.

Or. en

Odôvodnenie

Povolenie niesť rovnaké symboly a označenia sa môže udeliť iba tým výrobkom z tretích 
krajín a z krajín EÚ, ktoré prešli postupom preskúmania, ktorý je súčasťou tohto nariadenia 
(tzv. reciprocita).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh25

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) akýmkoľvek zneužívaním, 
napodobňovaním alebo vyvolávaním 
mylnej predstavy, aj keď je uvedený 
skutočný pôvod výrobku alebo služby, 
alebo ak je chránený názov preložený 
alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „v 
štýle“, „typu“, „metóda“, „tak, ako sa 
vyrába v“, „imitácia“ a podobne;

b) akýmkoľvek zneužívaním, 
napodobňovaním alebo vyvolávaním 
mylnej predstavy, aj keď je uvedený 
skutočný pôvod výrobku alebo služby, 
alebo ak je chránený názov preložený 
alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „v 
štýle“, „typu“, „metóda“, „tak, ako sa 
vyrába v“, „imitácia“ a podobne, ak sú 
tieto výrobky alebo služby porovnateľné s 
výrobkami zaregistrovanými pod týmto 
názvom alebo ak sa pri zneužívaní, 
napodobovaní alebo vyvolávaní mylnej 
predstavy o názve využíva dobré meno 
chráneného názvu, a to aj v prípade, ak sa 
používa ako prísada;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zvýšiť ochranu registrovaných názvov CHOP/CHZO, a to aj v súvislosti 
s používaním CHOP/CHZO ako prísad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh26

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Názov je oprávnený na registráciu ako 
zaručená tradičná špecialita, keď opisuje 
špecificky spracovaný výrobok, ktorý:

1. Názov je oprávnený na registráciu ako 
zaručená tradičná špecialita, keď opisuje 
špecifický výrobok, ktorý:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť zosúladenie s ostatnými PDN, ktoré sa odchyľujú z pravidla, 
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ktorým sa obmedzuje registrácia názvov iba na spracované potraviny. Zároveň sa 
domnievame, že v prípade ZTŠ nie je obmedzenie potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh27

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) je výsledkom spôsobu výroby a zloženia 
zodpovedajúceho tradičnému postupu pre 
tento výrobok a

a) je výsledkom spôsobu výroby alebo
zloženia zodpovedajúceho tradičnému 
postupu pre tento výrobok alebo

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 18 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) identifikovať tradičnú formu výrobku. b) identifikovať tradičnú vlastnosť alebo 
špecifikáciu výrobku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh29

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) opisu výrobku vrátane jeho základných 
fyzikálnych, chemických, 
mikrobiologických alebo organoleptických 
charakteristík, ktoré dokazujú špecifickosť 
výrobku;

b) opisu výrobku vrátane, v prípade 
potreby, jeho základných fyzikálnych, 
chemických, mikrobiologických alebo 
organoleptických charakteristík, ktoré 
dokazujú špecifickosť výrobku;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh30

Návrh nariadenia
Článok 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zavádza sa systém pre nepovinné výrazy 
kvality s cieľom uľahčiť výrobcom 
poľnohospodárskych výrobkov s 
charakteristikami alebo vlastnosťami 
pridanej hodnoty sprostredkovať takéto 
charakteristiky alebo vlastnosti v rámci 
vnútorného trhu, a najmä podporiť a 
doplniť osobitné obchodné normy.

Zavádza sa systém pre nepovinné výrazy 
kvality s cieľom uľahčiť výrobcom 
poľnohospodárskych výrobkov s 
charakteristikami alebo vlastnosťami 
pridanej hodnoty sprostredkovať takéto 
charakteristiky alebo vlastnosti v rámci 
vnútorného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Osobitné ustanovenia týkajúce sa nepovinných vyhradených výrazov a všetky články a 
odôvodnenia týkajúce sa týchto výrazov a obchodných noriem, ako aj príloha II sa presúvajú 
do návrhu nariadenia o obchodných normách (2010/0354 COD) s cieľom začleniť všetky 
nepovinné vyhradené výrazy do jednotnej spoločnej organizácie trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh31

Návrh nariadenia
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27
Existujúce nepovinné výrazy kvality

vypúšťa sa

1. Nepovinné výrazy kvality, na ktoré sa 
vzťahuje tento systém v deň nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia, sú uvedené v 
prílohe II k tomuto nariadeniu spolu s 
právnymi aktmi, v ktorých sa stanovujú 
príslušné výrazy a podmienky ich 
používania.
2. Nepovinné výrazy kvality uvedené v 
odseku 1 zostávajú v platnosti, kým 
nebudú zmenené a doplnené alebo 
zrušené článkom 28.
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Or. en

Odôvodnenie

Osobitné ustanovenia týkajúce sa nepovinných vyhradených výrazov a všetky články a 
odôvodnenia týkajúce sa týchto výrazov a obchodných noriem, ako aj príloha II sa presúvajú 
do návrhu nariadenia o obchodných normách (2010/0354 COD) s cieľom začleniť všetky 
nepovinné vyhradené výrazy do jednotnej spoločnej organizácie trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh32

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia zohľadní všetky relevantné 
medzinárodné normy. 

Komisia zohľadní všetky relevantné 
medzinárodné normy a súčasné vyhradené 
výrazy existujúce pre príslušné výrobky 
alebo odvetvia.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zachovať existujúce vyhradené výrazy a zamedziť zdvojeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh33

Návrh nariadenia
Článok 29a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 29a
Výrobky horského poľnohospodárstva

1. Zavádza sa pojem „výrobok horského 
poľnohospodárstva“. Tento výraz sa môže 
používať iba na opis výrobkov určených 
na ľudskú spotrebu uvedených v prílohe I 
k zmluve, ktorých suroviny pochádzajú z 
horských oblastí. Okrem toho sa pri 
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používaní tohto výrazu v prípade 
spracovaných výrobkov musí aj toto 
spracovanie uskutočňovať v horských 
oblastiach. 

2. Na účely tohto článku sa za „horské 
oblasti“ v Európskej únii pokladajú 
oblasti v zmysle článku 18 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 1257/1999. V prípade 
výrobkov z tretích krajín „horské oblasti“ 
zahŕňajú oblasti, ktoré spĺňajú 
rovnocenné kritériá, ako tie, ktoré sú 
stanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 1257/1999.

3. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom […] prijať delegované akty, 
ktorými sa v náležite odôvodnených 
prípadoch a s cieľom zohľadniť prírodné 
obmedzenia, ktoré majú vplyv na 
poľnohospodársku výrobu v horských 
oblastiach, ustanovia výnimky z 
podmienok používania uvedených v 
odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa sa domnieva, že by sa mal zaviesť systém pre produkty horského 
poľnohospodárstva. V nadväznosti na rozsiahle konzultácie sa preukázalo, že tento systém si 
neželá len samotné príslušné odvetvie, ale vytvorí sa ním aj jednoznačná pridaná hodnota pre 
spotrebiteľov, ako aj pre samotné výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh34

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty vykonajú primerané 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
označenie výrobkov nevyvolávalo zámenu 
s nepovinnými výrazmi kvality.

2. Členské štáty vykonajú primerané 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
označenie výrobkov nevyvolávalo zámenu 
s inými zmienkami kvality.
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Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je predísť právnej neistote v prípadoch, ak v rámci členských štátov existujú 
rôznorodé zmienky kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh35

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Členské štáty podporujú 
administratívnymi prostriedkami vznik a 
fungovanie skupín na svojich územiach. 
Členské štáty bez toho, aby bolo dotknuté 
vymedzenie skupín v článku 3 ods. 2, 
podporujú takéto skupiny, aby fungovali 
ako právne osoby na základe príslušných 
právnych ustanovení príslušného 
členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je poskytnúť podporu vytváraniu skupín, ktoré sú podstatné pre 
fungovanie systémov kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh36

Návrh nariadenia
Článok 42 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) žiadať o povolenie od svojho 
členského štátu v súvislosti s možnosťou 
zavedenia systému pre riadenie svojej 
výroby. 
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V súvislosti s týmto systémom môžu 
členské štáty v záujme vytvorenia lepších 
predpokladov pre stabilitu a fungovanie 
trhu s výrobkami s CHOP a CHZO 
ustanoviť pravidlá o prispôsobovaní 
dodávky dopytu v prípadoch, ak skupiny 
zodpovedné za CHOP a CHZO formálne 
predložia žiadosť v tomto smere. Takéto 
systémy riadenia dodávky nenarušujú 
hospodársku súťaž na vnútornom trhu, 
nepredstavujú prekážku pre nových 
účastníkov na trhu alebo nespôsobujú 
malým výrobcom nepriaznivé účinky. 
Komisia je informovaná o povolení 
členských štátov a môže toto povolenie 
kedykoľvek odvolať. 

Or. en

Odôvodnenie

V obmedzených a kontrolovaných situáciách sa úloha zavedenia opatrení na riadenie výroby 
udeľuje skupinám výrobcov pod prísnym dohľadom členských štátov a Komisie. Týmito 
systémami sa môže dosiahnuť väčšia stabilita pre výrobcov výrobkov s CHOP a CHZO s 
vysokou hodnotou a predísť mimoriadne vysokému kolísaniu cien v tomto odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh37

Návrh nariadenia
Článok 44a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 44a
Predkladanie správ o usmerneniach

V súvislosti s usmerneniami s 
osvedčenými postupmi v oblasti 
dobrovoľných systémov certifikácie 
(2010/C 341/04) a usmerneniami pre 
označovanie potravín s CHOP a s CHZO 
používaných ako prísady (2010/C 341/03) 
Komisia predloží po troch rokoch od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
správu Európskemu parlamentu a Rade s 
cieľom určiť, či sú potrebné legislatívne 
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ustanovenia doplnené v prípade potreby 
akýmikoľvek príslušnými návrhmi. 

Or. en

Odôvodnenie

Usmernenia navrhované Komisiou slúžia iba ako orientačný nástroj, ako odporúčania. Po 
troch tokoch uplatňovania bude užitočné vedieť, či sú namiesto nich potrebné povinné 
legislatívne opatrenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh38

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak je námietka prípustná, Komisia 
vyzve orgán alebo osobu, ktorá vzniesla 
námietku a orgán alebo subjekt, ktorý 
podal žiadosť, aby spolu vhodne 
konzultovali v priebehu primeraného 
obdobia, ktoré nesmie prekročiť tri 
mesiace.

3. Ak je námietka prípustná, Komisia 
vyzve orgán alebo osobu, ktorá vzniesla 
námietku a orgán alebo subjekt, ktorý 
podal žiadosť, aby spolu vhodne 
konzultovali v priebehu primeraného 
obdobia, ktoré nesmie prekročiť tri 
mesiace. Komisia môže túto lehotu 
predĺžiť na žiadosť účastníkov jedenkrát 
a výnimočne v prípade predpokladu, že 
predĺženie lehoty prispeje k dosiahnutiu 
dohody.

Or. en

Odôvodnenie

Bez toho, aby sa narušil systém, je vo výnimočných prípadoch potrebná väčšia pružnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 53
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Delegované akty Vykonávanie delegovania právomocí
1. Právomoci prijímať delegované akty
uvedené v tomto nariadení sa prenášajú 
na Komisiu na neurčitý čas.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.

Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
a to hneď po jeho prijatí.
2. Európsky parlament alebo Rada môžu
delegovanie právomocí uvedené v odseku 
1 kedykoľvek odvolať.

2. Delegovanie právomocí uvedené v 
článkoch 2 ods. 1, 5 ods. 3, 7 ods. 3, 
12 ods. 5, 16 ods. 2, 18 ods. 4, 19 ods. 2, 
23 ods. 4, 25 ods. 3, 28, 29 ods. 3, 
38 ods. 4, 39 ods. 2, 46 ods. 1, 46 ods. 7, 
48 ods. 6, 50 ods. 3 a 51 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu piatich rokov od...*. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovaných právomocí najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Inštitúcia, ktorá začala vnútorné konanie 
v záujme rozhodnutia, či zrušiť 
delegovanie právomocí, informuje 
druhého zákonodarcu a Komisiu 
najneskôr jeden mesiac pred prijatím 
konečného rozhodnutia, pričom uvedie 
delegované právomoci, ktoré by mohli byť 
predmetom zrušenia, a možné dôvody 
zrušenia.
Rozhodnutie o zrušení právomocí ukončí 
delegovanie právomocí uvedených v 
danom rozhodnutí. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť okamžite alebo v 
neskoršom termíne stanovenom v 
rozhodnutí. Nemá vplyv na platnosť už 
účinných delegovaných aktov. Uverejňuje 
sa v Úradnom vestníku Európskej únie.
3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
vzniesť námietky proti delegovanému 
aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa 

3. Delegovanie právomocí môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
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oznámenia. Z iniciatívy Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
môže predĺžiť o dva mesiace.

ukončuje delegovanie právomoci v ňom 
uvedenej. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

Ak do uplynutia uvedenej lehoty Európsky 
parlament ani Rada nevzniesli námietku 
voči delegovanému aktu, tento akt sa 
uverejní v Úradnom vestníku Európskej 
únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý 
je v ňom stanovený.
Delegovaný akt sa môže uverejniť v 
Úradnom vestníku Európskej únie a 
nadobudnúť účinnosť pred uplynutím 
uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a 
Rada informovali Komisiu o tom, že 
nemajú v úmysle vzniesť námietku.
Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v 
prípade, ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu vzniesli námietku. 
Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči 
delegovanému aktu, uvedie dôvody jej 
vznesenia.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
a to hneď po jeho prijatí.
5. Delegovaný akt prijatý podľa tohto 
nariadenia nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.
* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Úprava znenia v súlade so spoločnou dohodou o praktických opatreniach na uplatňovanie 
delegovaných aktov (článok 290 ZFEÚ).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávacie akty Postup výboru
[Ak sa prijímajú vykonávacie akty podľa 
tohto nariadenia, Komisii pomáha výbor 
pre politiku kvality poľnohospodárskych 
výrobkov a uplatňuje sa postup stanovený 
v článku [5] nariadenia (EÚ) č. 
[xxxx/yyyy] (Doplní sa po prijatí 
nariadenia o podmienkach kontroly 
uvedenej v článku 291 ods. 2 ZFEÚ, o 
ktorom práve prebieha diskusia medzi EP 
a Radou).]

1. Komisii pomáha Výbor pre kvalitu 
poľnohospodárskych výrobkov. Uvedený 
výbor je výborom v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 
182/2011.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa vzorov pre ustanovenia o vykonávacích aktoch podliehajúcich kontrole členských 
štátov, v súlade s navrhovaným nariadením Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty 
kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Príloha I – bod I – posledná zarážka (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– koža. 
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Or. en

Odôvodnenie

Aj koža je výrobkom, ktorý môže vytvárať pridanú hodnotu, ak sa umožní, aby mohla 
podliehať registrácií CHOP a CHZO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh42

Návrh nariadenia
Príloha I – bod II – posledná zarážka (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– soľ. 

Or. en

Odôvodnenie

Na výrobu morskej soli existujú tradičné, takmer až remeselné metódy. Tieto výrobné metódy 
treba uznať v rámci systému ZTŠ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh43

Návrh nariadenia
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Celý obsah prílohy II vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Osobitné ustanovenia týkajúce sa nepovinných vyhradených výrazov a všetky články a 
odôvodnenia týkajúce sa týchto výrazov a obchodných noriem, ako aj príloha II sa presúvajú 
do návrhu nariadenia o obchodných normách (2010/0354 COD) s cieľom začleniť všetky 
nepovinné vyhradené výrazy do jednotnej spoločnej organizácie trhov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecné predstavenie

Európske poľnohospodárstvo produkuje potraviny vysokej kvality a jeho výrobné metódy sú 
ohľaduplné k životnému prostrediu a k vidieckym spoločenstvám. Regionálna rôznorodosť 
potravín a tradičných metód výroby, ktorých pôvod siaha v niektorých prípadoch storočia 
dozadu, dôraz na bezpečnosť a dobré environmentálne podmienky prispievajú k skutočnosti, 
že kvalita európskych potravín je jedna z najvyšších na svete. 

Z tohto dôvodu treba poľnohospodárov a spotrebiteľov upovedomiť o týchto osobitných 
vlastnostiach miestnych potravinárskych výrobkov. Tento prístup zameraný na kvalitu môže 
pomôcť pri ohodnocovaní výrobkov najvyššej kvality na domácich, ako aj medzinárodných 
trhoch. EÚ zaviedla súbor označení a systémov kvality v rámci svojej politiky v oblasti 
kvality potravín, ktorými sa uznávajú vlastnosti vysokej hodnoty výrobkov, ako aj regionálne 
špecifikácie výrobku. 

Súčasné systémy kvality sú tieto: chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné 
označenie (CHZP), zaručená tradičná špecialita (ZTŠ), ekologické poľnohospodárstvo 
a najvzdialenejšie regióny, z ktorých každý má svoje vlastné logo. 

Nové návrhy Komisie

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskeho parlamentu v súčasnosti pracuje 
na novom legislatívnom návrhu Európskej komisie o kvalite a o obchodných normách. 

Cieľom balíka o kvalite predloženého Komisiou je zlepšiť právne predpisy Únie v oblasti 
kvality, a rovnako aj v oblasti prevádzky vnútroštátnych a súkromných systémov certifikácie 
s cieľom zabezpečiť, aby boli jednoduchšie, transparentnejšie, zrozumiteľnejšie, aby ich bolo 
možné prispôsobiť inovácii a aby menej zaťažovali výrobcov a správcov. 

Komisia predložila tento súbor legislatívnych návrhov v decembri minulého roku 
v nadväznosti na proces rozsiahlych verejných konzultácií, ktorý sa začal uverejnením zelenej 
knihy o kvalite v roku 2009. Balík zahŕňa dva návrhy nariadení (o systémoch kvality 
poľnohospodárskych výrobkov a o obchodných normách), ako aj dva usmerňujúce 
dokumenty (o systémoch certifikácie a o označovaní potravín s CHOP a s CHZO 
používaných ako prísady). Tieto návrhy sú rozsiahle a obsahujú mnohé body, ktoré požadoval 
Parlament vo svojej iniciatívnej správe, ktorú vypracoval poslanec EP Giancarlo Scottà. 
Okrem vecných bodov je dôležité zmieniť sa o ustanoveniach týkajúcich sa delegovaných a 
vykonávacích aktov, ktorých význam spočíva v spôsobe, akým sa bude vykonávať tvorba 
politiky v praxi v budúcich rokoch.

Návrhy spravodajkyne

Spravodajkyňa sa domnieva, že zjednodušenie a rozvoj súčasných systémov, ako aj doplnenie 
nových výrazov kvality, ktoré majú potenciál vytvoriť pridanú hodnotu pre najlepšie európske 
výrobky, by vo všeobecnosti mali byť súčasťou našich priorít. Vzhľadom na to, že návrh 
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Komisie je dobrým a chvályhodným východiskovým bodom, sa spravodajkyňa domnieva, že 
je možné dosiahnuť, aby bol európsky systém kvality jasnejší a komplexnejší.

V rámci príprav návrhu správy spravodajkyňa uskutočnila rozsiahle konzultácie s kolegami 
a s tieňovými spravodajcami, prerokovala legislatívne návrhy Komisie vo výbore počas dvoch 
samostatných príležitostí a zorganizovala seminár s odborníkmi na tému tejto politiky. 
Komisia bola navyše požiadaná, aby sa pravidelne zúčastňovala na konzultáciach a 
poskytovala vysvetlenia. Spravodajkyňa zorganizovala aj mnoho stretnutí so zástupcami 
priemyslu, zúčastnenými stranami a príslušnými vnútroštátnymi a európskymi inštitúciami.
  
V rámci celého znenia sa spravodajkyňa snažila objasniť a zjednodušiť text všade, kde bolo 
treba. Významným krokom v tejto súvislosti bolo ustanovenie jasnejších vymedzení, ktorými 
sa text stal zrozumiteľnejším pre výrobcov, ako aj spotrebiteľov. V niektorých prípadoch bolo 
treba dosiahnuť väčšiu právnu istotu. V nasledujúcej časti spravodajkyňa uvádza navrhované 
zmeny v jednotlivých hlavách nariadenia.

Hlava I

 Systémy kvality zaručených tradičných špecialít by sa mali uplatňovať aj na 
nespracované výrobky vzhľadom na to, že existujú tradičné metódy rastlinnej 
a živočíšnej výroby, ktoré nie sú ohraničené určitou zemepisnou oblasťou 
a prostredníctvom ktorých sa vyrábajú výrobky s charakteristikami alebo 
vlastnosťami, ktoré vďaka poľnohospodárskym technikám vytvárajú pridanú hodnotu, 
a preto dokonale spĺňajú cieľ návrhu, ktorý je uvedený v článku 1 ods. 2 písm. a) a b).

 Okrem toho, vzhľadom na vymedzenie spracovania, ktoré je ustanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, 
stále existujú prípady, pri ktorých nie je jasné, či ide o spracované výrobky, pretože sa 
musí vyhodnotiť, či sa touto činnosťou podstatne mení pôvodný produkt. V tejto 
súvislosti sa požaduje začlenenie soli do rozsahu pôsobnosti systému kvality 
zaručených tradičných špecialít.

 Vymedzuje sa význam výrazu etapy výroby.

Hlava II

 Navrhuje sa začleniť vymedzenie výrazu etapy výroby aj do článku 3, čím sa text 
objasní, pretože etapy výroby sa uvádzajú napríklad aj v článku 5 ods. 1. písm. b) 
podods. iii). 

 V súvislosti s článkom 6 sa navrhuje alternatívne znenie, pretože ak je spracovanie 
rovnaké v prípade potravinárskych výrobkov a vína v súvislosti s vykonávaním 
povinností EÚ vyplývajúcich z dohody TRIPS Komisiou, všetky tieto aspekty 
týkajúce sa doplnkovej ochrany, ktorú táto dohoda poskytuje pre víno, by sa mali 
rozšíriť aj na potravinárske výrobky. 

 V článku 7 ods. 1 písm. b) sa navrhuje zachovať znenie „mikrobiologické alebo
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organoleptické“, ako je tomu v súčasnosti. 
 V súvislosti s článkom 12 ods. 3 sa spravodajkyňa domnieva, že navrhnuté 

a schválené symboly, ktoré predstavujú CHOP a CHOZ, by sa mali jasne uviesť 
v označení. Na druhej strane sa spravodajkyňa domnieva, že výrobky môžu byt 
označené logom a označeniami EÚ iba vtedy, ak prešli rovnakým registračným 
postupom a splnili rovnaké podmienky ako výrobky, ktoré pochádzajú z jednotného 
trhu, čo je vhodnejšie, ako keby sa tak malo diať na základe dvojstranných dohôd.

Hlava III 

 Cieľom je dosiahnuť zosúladenie s ostatnými PDN, ktoré vychádzajú iba z 
obmedzenia spracovaných potravín. Zároveň sa vychádza z predpokladu, že v prípade 
ZTŠ nie je obmedzenie potrebné.

Hlava IV

 Spravodajkyňa sa domnieva, že nepovinné vyhradené výrazy (obsiahnuté 
v prílohe II) by sa mali zachovať v rámci jednotnej spoločnej organizácie trhov, 
a preto by sa mali začleniť do nariadenia o obchodných normách, ktoré lepšie 
zohľadňuje podstatu týchto nepovinných politických nástrojov. Zároveň treba vytvoriť 
právny základ pre nepovinné výrazy kvality, ktorý by Komisia mohla predložiť 
v budúcnosti. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že takýto právny základ by sa mal 
zachovať. Ako prvý nepovinný výraz kvality spravodajkyňa navrhuje výrobok 
horského poľnohospodárstva.

 Spravodajkyňa sa domnieva, že by sa mal zaviesť systém pre výrobky horského 
poľnohospodárstva. V nadväznosti na rozsiahle konzultácie sa preukázalo, že tento 
systém si neželá len samotné príslušné odvetvie, ale vytvorí sa ním aj jednoznačná 
pridaná hodnota pre spotrebiteľov, ako aj pre samotné výrobky.

 Očakáva sa, že Komisia uskutoční analýzu a čoskoro bude môcť predložiť návrhy 
nových nepovinných výrazov kvality, ako sú napríklad výrazy „ostrovný“ a „arktický“ 
výrobok. Okrem toho sa požaduje, aby sa v rámci navrhovaného nariadenia zvážil 
dobrovoľný systém označovania hovädzieho mäsa.

Hlava V

 V súvislosti s úlohou skupín výrobcov v systémoch CHOP a CHOZ spravodajkyňa 
súhlasí s návrhom Komisie a očakáva, že sa zavedie čo možno najskôr. Spravodajkyňa 
sa ďalej domnieva, že podmienky pre ďalšie posilnenie úlohy, ktorú zohrávajú 
skupiny, sa naplnili. Preto navrhuje, aby sa v dôkladne obmedzených 
a kontrolovaných situáciách pod prísnym dohľadom členských štátov a Komisie 
skupinám výrobcov priznala úloha zavádzania opatrení na riadenie výroby. Je to 
odôvodnené tým, že sa potvrdilo, že týmito systémami sa môže dosiahnuť väčšia 
stabilita pre výrobcov výrobkov s CHOP a CHZO s vysokou hodnotou a predísť 
mimoriadne vysokému kolísaniu cien v tomto odvetví.
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 V súvislosti s uplatňovaním usmernení (o dobrovoľných systémov certifikácie 
a používaním CHOP/CHZO ako prísad) sa požaduje, aby Komisia po troch rokoch od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predložila zákonodarcovi správu o možnosti 
zavedenia povinných právnych predpisov v tejto oblasti.  

 Spravodajkyňa tiež uvádza spresnenia v súvislosti s postupmi predkladania námietok
prostredníctvom vytvorenia možnosti predĺženia lehoty, ak je pravdepodobné, že sa 
dosiahne dohoda. 

Prílohy

 Spravodajkyňa navrhuje, aby sa do príloh začlenili doplnkové výrobky zahŕňajúce 
výrobky, ktoré je možné chrániť prostredníctvom označení CHOP, CHZO a ZTŠ.

 Príloha II (v súčasnosti nepovinné vyhradené výrazy) by sa mala presunúť do 
nariadenia o obchodných normách.

Zosúladenie

V súvislosti so zosúladením sa spravodajkyňa domnieva, že by sa mala dosiahnuť rovnováha 
medzi potrebou, aby Komisia konala účinne a účelne, a právomocami, ktorými disponuje 
Parlament a Rada podľa Lisabonskej zmluvy v súvislosti s legislatívnym procesom. 
Spravodajkyňa vo všeobecnosti súhlasí s väčšinou návrhov týkajúcich sa delegovaných 
a vykonávacích aktov a domnieva sa, že Komisia v tejto súvislosti predložila vyvážený návrh.


