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Vážení poslanci Evropského parlamentu,
s ohledem na jednání o novém nařízení týkajícího se společné organizace trhů si Vás
Český svaz zpracovatelů masa, zastupující fyzické a právnické osoby podnikající v oboru
nákupu, zpracování a prodeje jatečných zvířat, masa a masných výrobků na území České
republiky dovoluje oslovit v souvislosti se svým znepokojením ohledně probíhající diskuze o
změně pozměňovacího návrhu 165 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, a kterým se stanoví společná
směrnice organizace trhů se zemědělskými produkty.
Věříme, že pozměňovací návrh 165 schválený v roce 2019 zůstane nezměněn.
Názvy používané pro maso, anatomické části z jatečných zvířat, masné polotovary a masné
výrobky by měly být vyhrazeny jedině pro výrobky obsahující maso. Jestliže neochráníme
tyto názvy, riskujeme, že uvedeme v budoucnu spotřebitele v omyl. Rovněž poškodíme práci
celého řetězce podílejícího se na chovu hospodářských zvířat, který se vytvářel mnoho let a
směřoval k rozvíjení dobré pověsti svých produktů. Dobře chápeme a uznáváme, že segment
evropských spotřebitelů hledá nové produkty nabízející zvýšený příjem rostlinných bílkovin.
Také uznáváme, že veganské a vegetariánské výrobky mají své místo na trhu a měly by být pro
spotřebitele přístupné. Ve skutečnosti se nejedná o otázku masa nebo spotřeby masa, ale
jednoduše o otázku pojmenování něčeho takovýmto jménem. Zdá se být naprosto logické, že
zcela jiné produkty by měly mít úplně jiné názvy. Například, pokud jde o „veganské párky“
a „vegetariánské hamburgery “, mohou být důležitým zdrojem bílkovin, ale nemají stejnou
výživovou hodnotu jako jejich protějšky z masa, a ani žádné maso neobsahují. I když
spotřebitelé vědí, že ve „veganském hamburgeru“ není maso, jsou mylně přesvědčeni, že tento
výrobek má stejnou nutriční hodnotu jak výrobek z masa. Nikoho by nenapadlo nazývat
masovou kuličku „masovým falafelem“ (kuličky vyráběné z cizrny).
Česká republika má své vlastní zkušenosti s označováním výrobků v jiné oblasti
/například název pro RUM je pouze možné používat pro lihoviny vyrobené z cukrové třtiny/.
Jestliže se nyní rozhodnete povolit tento typ zavádějícího popisu potravin, do budoucna se
tak otevřou dveře k dalším a mnohem více neřešitelným otázkám. Jsme přesvědčeni, že předání
záležitosti Komisi zmocněním ji k povolení přijímat akty v přenesené pravomoci a současně
poskytnout prostor pro výjimky není řešením. Naopak by to způsobilo větší zmatek v očích
spotřebitelů bez skutečného vysvětlení na území EU. Chápeme, že tlak je poměrně silný.

Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 – Písnice, ID datové schránky: 2hmaacm
IČO: 14889706 DIČ: CZ14889706
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 43905504/0600
Telefon, fax: +420 244 092 405, www.cszm.cz, e-mail: sekretariat@cszm.cz

Český svaz zpracovatelů masa

č.j. 171/2020

Z tohoto důvodu bychom vám chtěli připomenout, že silné lobby prosazuje tímto
pozměňovacím návrhem pouze zájmy malé části populace (vegany a vegetariány). Velké
nadnárodní společnosti (Nestlé, Unilever a Beyond Meat - společnost vyrábí pouze výrobky
z rostlinných složek) chtějí získat možnost používání názvů, které patří pouze masným
výrobkům (například „veggie salám“), aby snáze marketingově uváděly na trh výrobky, kterou
mohou být zaměněny s těmi z masa. Dalším důležitým bodem je potřeba vytvoření
legislativního rámce pro název „buněčných kultur“ – maso vytvořené uměle v laboratoři.
Definice „masa“ je jasná: maso musí být buď „jedlá“ část zvířete“ (R853 / 2004) nebo „kosterní
svaly druhů savců a ptáků, které jsou uznány za vhodné k lidské spotřebě“ (R1169 / 2011). V
důsledku toho „buněčné maso“ nemůže být používáno jako obchodní označení.
Na základě jednání s Českomoravským svazem mlékárenským nesouhlasíme
s pozměňovacím návrhem číslo 171 o mlékárenských názvech, který byl předložen
nevládními organizacemi. Snahou je objasnit již existující ochranu mléčných výrobků. Mléčné
termíny (názvy) jsou chráněny právními předpisy EU (příloha VII, část III nařízení (EU) č.
1308/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2013.
Evropští spotřebitelé požadují řádné a spolehlivé informace o prodávaných potravinách, nikoliv
zavádějící názvy jako ne-maso, ne-mléko, ne-cukr, apod.

Vyzýváme a žádáme vás, abyste chránili zájmy spotřebitelů, zemědělců, výrobců v masném
průmyslu a řezníků.

Věříme, že zajistíte, aby se produkty nazývaly svými vlastními jmény.

Děkujeme vám za váš čas a pozornost. Budeme velice rádi, pokud s námi budete o této
problematice dále diskutovat a nacházet společná řešení.

S pozdravem
Karel Pilčík
předseda představenstva
Český svaz zpracovatelů masa
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