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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto 
pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom „Budúcnosť 
potravín a poľnohospodárstva“ z 29. 
novembra 2017 sa stanovujú výzvy, ciele a 
orientačné vyhliadky budúcej spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 
2020. Medzi tieto ciele patrí okrem iného 
aj potreba prehĺbiť zameranosť SPP na 
výsledky, a tak podporiť modernizáciu a 
udržateľnosť, ako aj hospodársku, sociálnu, 
environmentálnu a klimatickú udržateľnosť 
poľnohospodárskych, lesníckych a 
vidieckych oblastí a pomôcť znížiť na 
strane prijímateľov administratívnu záťaž 
súvisiacu s právnymi predpismi Únie.

(1) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom „Budúcnosť 
potravín a poľnohospodárstva“ z 29. 
novembra 2017 sa stanovujú výzvy, ciele a 
orientačné vyhliadky budúcej spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 
2020. Medzi tieto ciele patrí okrem iného 
aj potreba prehĺbiť zameranosť SPP na 
výsledky, a tak podporiť modernizáciu 
a udržateľnosť, ako aj hospodársku, 
sociálnu, environmentálnu a klimatickú 
udržateľnosť poľnohospodárskych, 
lesníckych a vidieckych oblastí v súlade 
s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj 
a Parížskou dohodou o zmene klímy 
a pomôcť znížiť na strane prijímateľov 
administratívnu záťaž súvisiacu s právnymi 
predpismi Únie.

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ musí EÚ zohľadňovať ciele rozvojovej spolupráce vo všetkých 
príslušných politikách.  Hlavným cieľom rozvojovej spolupráce EÚ je uľahčiť 
poľnohospodársky rozvoj najmenej rozvinutých krajín a zlepšiť globálnu potravinovú 
bezpečnosť. SPP ovplyvňuje predovšetkým obchod s poľnohospodárskymi výrobkami. V rámci 
zásady súdržnosti politík v záujme rozvoja sa vyžaduje, aby sa zohľadnili a monitorovali 
možné následky na miestne poľnohospodárske trhy a miestnych výrobcov v rozvojových 
krajinách a aby sa im podľa možnosti predišlo.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Rozvoj obchodných dohôd vedie 
na jednej strane k zvýšeniu hospodárskej 
súťaže medzi poľnohospodárskymi 
výrobcami v medzinárodnom meradle 
a zároveň im otvára nové perspektívy. 
V záujme udržania spravodlivej 
hospodárskej súťaže a zabezpečenia 
reciprocity v medzinárodnom obchode 
musí Európska únia pod podmienkou 
reciprocity presadzovať dodržiavanie 
výrobných noriem v súlade s normami, 
ktoré zaviedla pre svojich vlastných 
výrobcov, najmä v oblasti ochrany 
životného prostredia a zdravia.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V súlade s článkom 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) musí 
byť vykonávanie SPP v súlade s cieľmi 
rozvojovej spolupráce, okrem iného 
vrátane Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj. V súlade s touto súdržnosťou 
politík neohrozia opatrenia prijaté podľa 
tohto nariadenia ani kapacitu výroby 
potravín a dlhodobú potravinovú 
bezpečnosť rozvojových krajín, najmä 
najmenej rozvinutých krajín, ani plnenie 
záväzkov Únie v oblasti zmierňovania 
zmeny klímy vyplývajúcich z Parížskej 
dohody.

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ sa musia vo všetkých politikách EÚ, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové 
krajiny, zohľadniť rozvojové ciele. Hlavným cieľom rozvojovej spolupráce EÚ je uľahčiť 
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poľnohospodársky rozvoj najmenej rozvinutých krajín a zlepšiť globálnu potravinovú 
bezpečnosť. SPP ovplyvňuje predovšetkým obchod s poľnohospodárskymi výrobkami.  
V rámci zásady súdržnosti politík v záujme rozvoja sa vyžaduje, aby sa zohľadnili 
a monitorovali možné následky na miestne poľnohospodárske trhy a miestnych výrobcov 
v rozvojových krajinách a aby sa im podľa možnosti predišlo.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom umožniť výrobcom 
využívať odrody viniča, ktoré sú lepšie 
prispôsobené meniacim sa klimatickým 
podmienkam a majú vyššiu odolnosť proti 
chorobám, by sa malo prijať ustanovenie, 
na základe ktorého by sa označenie pôvodu 
mohlo používať nielen v prípade výrobkov 
získaných z odrôd viniča patriacich k 
druhu Vitis vinifera, ale aj výrobkov 
získaných z odrôd viniča pochádzajúcich z 
kríženia druhu Vitis vinifera a iných 
druhov rodu Vitis.

(10) S cieľom umožniť výrobcom 
využívať odrody viniča, ktoré sú lepšie 
prispôsobené meniacim sa klimatickým 
podmienkam a majú vyššiu odolnosť proti 
chorobám, by sa malo prijať ustanovenie, 
na základe ktorého by sa označenie pôvodu 
mohlo používať nielen v prípade výrobkov 
získaných z odrôd viniča patriacich 
k druhu Vitis vinifera, ale aj z iných 
druhov rodu Vitis, ako aj z odrôd viniča 
pochádzajúcich z kríženia rôznych druhov 
rodu Vitis.

Odôvodnenie

Neexistuje uspokojivé odôvodnenie na to, aby sa pri odrodách, ktoré nepatria k druhu Vitis 
vinifera, nemohlo používať označenie pôvodu. Všeobecne známe odrody ako „Uhudler“ či 
„fragolino“ sa tradične pestujú v konkrétnych regiónoch Európy, kde sú hlboko späté 
s miestnou kultúrou a majú sociálno-ekonomický význam. Tieto odrody by sa prostredníctvom 
presných výrobných špecifikácií mali chrániť pred akoukoľvek formou zneužitia, čo by malo 
za následok ďalšie výhody v podobe vysokej úrovne kvality.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Vymedzenie pojmu označenie 
pôvodu by sa malo zosúladiť s 
vymedzením tohto pojmu v Dohode o 
obchodných aspektoch práv duševného 

vypúšťa sa
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vlastníctva12 (ďalej len „dohoda TRIPS“) 
schválenej rozhodnutím Rady 
94/800/ES13, a to najmä s jej článkom 22 
ods. 1 v tom zmysle, že názvom sa má 
identifikovať výrobok ako výrobok s 
pôvodom v špecifickej oblasti alebo 
špecifickom mieste.
__________________
12 Uruguajské kolo multilaterálnych 
obchodných rokovaní (1986 až 1994) - 
príloha 1 - príloha 1C - Dohoda o 
obchodných aspektoch práv duševného 
vlastníctva (WTO), (Ú. v. ES L 336, 
23.12.1994, s. 214).
13 Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. 
decembra 1994 týkajúce sa uzavretia 
dohôd v mene Európskeho spoločenstva, 
pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho 
kompetencie, ku ktorým sa dospelo pri 
Uruguajskom kole multilaterálnych 
rokovaní (1986 - 1994) (Ú. v. ES L 336, 
23.12.1994, s. 1).

Odôvodnenie

Keďže sa pridržiavame vymedzenia pojmu označenie pôvodu uvedeného v medzinárodnej 
Lisabonskej dohode, toto odôvodnenie sa stáva nevhodným, pretože odkazuje na iné 
vymedzenie označenia pôvodu uvedené v Dohode o obchodných aspektoch práv duševného 
vlastníctva (dohoda TRIPS).

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) S cieľom zaručiť dostatočné 
informácie pre spotrebiteľov by bolo 
vhodné zaviesť výživové údaje a zoznam 
zložiek podľa nariadenia (EÚ) 
č. 1169/2011 ako povinné údaje pre 
označovanie a prezentáciu vína.
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Odôvodnenie

V záujme zrozumiteľnosti a konzistentnosti by bolo lepšie upraviť výživové údaje a zloženie 
vína v nariadení o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (EÚ) č. 1169/2011.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Keď Komisia stanoví spoločné 
pravidlá pre uvádzanie zložiek 
a výživových hodnôt na alkoholických 
nápojoch podľa článku 16 nariadenia 
(EÚ) č. 1169/2011 a správy Komisie 
COM(2017) 58 final, všetky vinárske 
výrobky by mali obsahovať informácie 
o zložení a výživových hodnotách uvedené 
na označení.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Členské štáty môžu prijať 
vnútroštátne opatrenia s prihliadnutím na 
právo Únie, a to pokiaľ ide o vývozné 
úvery, záruky na vývozné úvery a 
programy poistenia, štátne 
poľnohospodárske podniky zaoberajúce sa 
vývozom a medzinárodnú potravinovú 
pomoc. Vzhľadom na to, že Únia a jej 
členské štáty sú členmi WTO, dané 
vnútroštátne opatrenia by mali byť zároveň 
v súlade s pravidlami stanovenými v 
uvedenom ministerskom rozhodnutí WTO 
z 19. decembra 2015, a to v kontexte práva 
Únie, ako aj medzinárodného práva.

(27) Členské štáty môžu prijať 
vnútroštátne opatrenia s prihliadnutím na 
právo Únie vrátane súdržnosti politík 
v záujme rozvoja podľa článku 208 ZFEÚ 
a podľa Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj, a to pokiaľ ide o vývozné úvery, 
záruky na vývozné úvery a programy 
poistenia, štátne poľnohospodárske 
podniky zaoberajúce sa vývozom 
a medzinárodnú potravinovú pomoc. 
Vzhľadom na to, že Únia a jej členské štáty 
sú členmi WTO, dané vnútroštátne 
opatrenia by mali byť zároveň v súlade s 
pravidlami stanovenými v uvedenom 
ministerskom rozhodnutí WTO z 19. 
decembra 2015, a to v kontexte práva Únie, 
ako aj medzinárodného práva.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Vo svojej správe z marca 2017 o 
povinnom označovaní zoznamu zložiek a 
výživových údajov alkoholických nápojov 
Komisia uviedla, že nezistila žiadne 
objektívne dôvody, ktoré by odôvodnili 
neuvádzanie údajov o zložení a výživových 
údajov, a vyzvala odvetvie, aby v lehote 
jedného roka vypracovalo samoregulačný 
návrh zameraný na poskytovanie 
informácií o zložení a výživových údajoch 
na alkoholických nápojoch. V záujme 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa by mal samoregulačný 
prístup zabezpečiť minimálne to, aby bolo 
zloženie a výživové údaje uvedené na 
označení a aby tieto údaje boli v súlade 
s ustanoveniami o nepovinných 
informáciách o potravinách podľa 
nariadenia (EÚ) č. 1169/2011. Komisia by 
mala posúdiť návrhy odvetvia a vydať 
správu v prípade potreby doplnenú 
o legislatívny návrh s primeranými 
výnimkami pre mikrovýrobcov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) Vkladá sa tento článok:
„Článok 2a
Súdržnosť politík v záujme rozvoja
V súlade s článkom 208 ZFEÚ sa pri 
vykonávaní tohto nariadenia zohľadňujú 
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ciele rozvojovej spolupráce vrátane cieľov 
schválených v rámci Organizácie 
Spojených národov a iných 
medzinárodných organizácií. Opatrenia 
prijaté na základe tohto nariadenia 
neohrozia kapacitu výroby potravín ani 
dlhodobú potravinovú bezpečnosť 
rozvojových krajín, najmä najmenej 
rozvinutých krajín, a prispejú k plneniu 
záväzkov Únie pokiaľ ide o zmierňovanie 
zmeny klímy.“

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ sa musia vo všetkých politikách, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové 
krajiny, zohľadniť rozvojové ciele. Hlavným cieľom rozvojovej spolupráce EÚ je uľahčiť 
poľnohospodársky rozvoj najmenej rozvinutých krajín a zlepšiť globálnu potravinovú 
bezpečnosť. Poľnohospodárska politika EÚ má vonkajšie účinky, ktoré ovplyvňujú najmä 
obchod s poľnohospodárskymi výrobkami. V rámci zásady súdržnosti politík v záujme rozvoja 
sa vyžaduje aby sa zohľadnili a monitorovali možné následky na miestne poľnohospodárske 
trhy a miestnych výrobcov v rozvojových krajinách a aby sa im podľa možnosti predišlo.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 63– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty každoročne poskytujú 
povolenia na novú výsadbu, ktoré 
zodpovedajú buď:

1. Členské štáty každoročne poskytujú 
povolenia na novú výsadbu viniča na 
výrobu vína, ktoré zodpovedajú buď:

Odôvodnenie

Povolenia na výsadbu sa týkajú odrôd viniča určených na výrobu vína, nie na iné účely, 
napríklad výrobu hroznovej šťavy.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5



PE630.373v02-00 10/31 AD\1175401SK.docx

SK

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 63 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 1 % z celkovej plochy skutočne 
vysadenej viničom na ich území vymeranej 
k 31. júlu predchádzajúceho roka; alebo

a) 1 % z celkovej plochy skutočne 
vysadenej viničom na výrobu vína na ich 
území vymeranej k 31. júlu 
predchádzajúceho roka; alebo

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 63 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 1 % z plochy pozostávajúcej 
z plochy skutočne vysadenej viničom na 
ich území vymeranej k 31. júlu 2015 a 
z plochy, na ktorú sa vzťahujú práva na 
výsadbu udelené výrobcom na ich území 
v súlade s článkom 85h, článkom 85i alebo 
článkom 85k nariadenia (ES) č. 1234/2007, 
a ktoré sa môžu zmeniť na povolenia k 1. 
januáru 2016, ako sa uvádza v článku 68 
tohto nariadenia.“;

b) 1 % z plochy pozostávajúcej 
z plochy skutočne vysadenej viničom na 
výrobu vína na ich území vymeranej k 31. 
júlu 2015 a z plochy, na ktorú sa vzťahujú 
práva na výsadbu udelené výrobcom na ich 
území v súlade s článkom 85h, článkom 
85i alebo článkom 85k nariadenia (ES) č. 
1234/2007, a ktoré sa môžu zmeniť na 
povolenia k 1. januáru 2016, ako sa uvádza 
v článku 68 tohto nariadenia.“;

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 64 – odsek 2 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

(5a) „Článok 64 odsek 2 písmeno b sa 
nahrádza takto:

b) oblasti, v ktorých vinohrady 
prispievajú k ochrane životného prostredia;

„b) oblasti, v ktorých vinohrady 
prispievajú k ochrane životného prostredia 
alebo k zachovaniu genetických zdrojov 
odrôd viniča;“
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Odôvodnenie

Zachovávanie genetických zdrojov by sa takisto malo zahrnúť ako kritérium, na základe 
ktorého sa môžu vydať povolenia, ak oprávnené žiadosti v danom roku prekročia plochu, 
ktorá je k dispozícii na novú výsadbu.

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 81 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. S výhradou odseku 3 klasifikujú 
členské štáty muštové odrody, ktoré sa 
môžu na ich územiach vysádzať, presádzať 
alebo štepiť na účely výroby vína.

„2. S výhradou odseku 3 klasifikujú 
členské štáty muštové odrody, ktoré sa 
môžu na ich územiach vysádzať, presádzať 
alebo štepiť na účely výroby vína. 

Členské štáty môžu klasifikovať muštové 
odrody, ak: 

Členské štáty môžu klasifikovať muštové 
odrody, ak:

a) príslušná odroda patrí k druhu Vitis 
vinifera alebo k druhu Vitis Labrusca 
alebo 

a) príslušná odroda patrí k druhu Vitis 
vinifera alebo 

b) príslušná odroda vznikla krížením 
druhov Vitis vinifera, Vitis Labrusca a 
iného druhu rodu Vitis.

b) príslušná odroda vznikla krížením 
druhov Vitis vinifera, Vitis Labrusca a 
iného druhu rodu Vitis. 

Ak sa niektorá muštová odroda vypustí z 
klasifikácie uvedenej v prvom pododseku, 
jej vyklčovanie sa uskutoční do 15 rokov 
od jej vypustenia.“;

Ak sa niektorá muštová odroda vypustí 
z klasifikácie uvedenej v prvom 
pododseku, jej vyklčovanie sa uskutoční do 
15 rokov od jej vypustenia;

Odchylne od druhého pododseku môžu 
členské štáty povoliť opätovnú výsadbu 
druhu Vitis Labrusca v existujúcich 
historických vinohradoch, pokiaľ sa 
existujúca plocha vysadená týmto druhom 
nezväčší.“;

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 92 – odsek 1
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Platný text Pozmeňujúci návrh

(8a) V článku 92 sa odsek 1 mení takto:
„1. Pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, 
zemepisných označení a tradičných 
pojmov ustanovené v tomto oddiele sa 
uplatňujú na výrobky uvedené v prílohe 
VII časti II bodoch 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 
16.“

„1. Pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, 
zemepisných označení a tradičných 
pojmov ustanovené v tomto oddiele sa 
uplatňujú iba na výrobky uvedené v 
prílohe VII časti II bodoch 1, 3 až 6, 8, 9, 
11, 15 a 16.“

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
 93 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) „označenie pôvodu“ je názov, 
ktorým sa identifikuje výrobok uvedený v 
článku 92 ods. 1:

a) „označenie pôvodu“ je názov 
oblasti, osobitného miesta alebo vo 
výnimočných a riadne odôvodnených 
prípadoch krajiny, ktorý sa používa na 
opis výrobku uvedeného v článku 92 ods. 1 
spĺňajúceho tieto požiadavky:

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňovacieho návrhu je obnoviť všeobecný prístup súčasného vymedzenia 
zdôraznením toho, že CHOP vína sa zakladá na názve oblasti alebo osobitného miesta a že 
ľudský faktor je faktor vlastný koncepcii CHOP. Pozmeňujúcim návrhom sa zachováva 
platnosť návrhu na flexibilizáciu používania odrôd pri výrobe vína s CHOP.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 93 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) ktorého kvalita alebo vlastnosti sú v 
podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené 
určitým zemepisným prostredím s jemu 

i) ktorého kvalita alebo vlastnosti sú 
v podstatnej miere alebo výlučne 
ovplyvnené určitým zemepisným 
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vlastnými prírodnými faktormi a prípadne 
aj ľudskými faktormi;

prostredím s jemu vlastnými prírodnými 
a ľudskými faktormi;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 96 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. V prípade potreby môže Komisia 
prijať vykonávacie akty na pozastavenie 
preskúmania žiadosti v zmysle článku 97 
ods. 2 dovtedy, kým vnútroštátny súd 
alebo iný vnútroštátny orgán nerozhodne 
o námietke voči žiadosti o ochranu, ak sa 
členský štát domnieva, že dané požiadavky 
boli splnené počas predbežného 
vnútroštátneho postupu v súlade s 
odsekom 5.

vypúšťa sa

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
bez uplatnenia postupu uvedeného v 
článku 229 ods. 2 alebo 3.“;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zamietnuť návrh Komisie, ktorý by mal za následok, 
že by bol systém CHOP/CHZO založený na súdoch, a mohol by zablokovať celý systém 
vzhľadom na čas potrebný na vedenie súdnych konaní. Okrem vytvárania právnej neistoty pre 
hospodárske subjekty je to v rozpore so zásadou, podľa ktorej nemajú žaloby o neplatnosť 
podané na vnútroštátnych alebo európskych súdoch odkladný účinok.

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 119 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) V odseku 1 sa dopĺňa toto 
písmeno:
„ga) výživové údaje, ktoré sa môžu 
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obmedziť len na priemernú energetickú 
hodnotu;“

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18 – písmeno a b (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 119 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) V odseku 1 sa dopĺňa toto 
písmeno:
„gb) odalkoholizované vinárske 
výrobky, ktoré obsahujú menej ako 1,2 
obj. % alkoholu, musia v súlade s 
článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 
o poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom na etikete obsahovať 
povinné informácie.“

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 119 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) dopĺňa sa tento odsek:
„4a. Energetická hodnota sa:
a) vyjadruje číslami a slovami alebo 
symbolmi;
b) vypočítava pomocou konverzných 
koeficientov uvedených v prílohe XIV k 
nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011 o 
poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom;
c) vyjadruje na 100 ml; okrem toho 
sa môže vyjadriť na stravnú jednotku, 
ktorú spotrebiteľ ľahko rozpozná, ak je 
veľkosť použitej jednotky uvedená na 
etikete a ak je uvedený počet jednotiek 
v balení.
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d) vyjadruje v priemerných 
hodnotách na základe:
i) analýzy výrobku uskutočnenej jeho 
výrobcom; alebo
ii) výpočtu vychádzajúceho zo 
všeobecne stanovených alebo 
akceptovaných údajov založených na 
priemerných hodnotách typických a 
charakteristických vín.“

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 122 – odsek 1 – písmeno b – bod v a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) V odseku 1 sa dopĺňa tento bod:
„va) ustanovenia o uvádzaní výživových 
údajov a o výpočte energetickej hodnoty;“

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 149 – odsek 2 – písmeno c

Platný text Pozmeňujúci návrh

(22a) Článok 149 ods. 2 písm. c) sa mení 
takto:

c) ak v prípade konkrétnej organizácie 
výrobcov sú splnené všetky tieto 
podmienky: i)objem surového mlieka, 
ktorého sa tieto rokovania týkajú, 
neprekračuje 3,5 % celkovej výroby Únie;

„c) ak v prípade konkrétnej organizácie 
výrobcov sú splnené všetky tieto 
podmienky: i)objem surového mlieka, 
ktorého sa tieto rokovania týkajú, 
neprekračuje 7,5 % celkovej výroby Únie;

ii) objem surového mlieka, ktorého sa tieto 
rokovania týkajú a ktorý sa vyrobil v 
ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, 
neprekračuje 33 % celkovej vnútroštátnej 
výroby tohto členského štátu; a

ii) objem surového mlieka, ktorého sa tieto 
rokovania týkajú a ktorý sa vyrobil v 
ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, 
neprekračuje 45 % celkovej vnútroštátnej 
výroby tohto členského štátu; a

iii) objem surového mlieka, ktorého sa tieto iii) objem surového mlieka, ktorého sa tieto 
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rokovania týkajú, a ktoré sa dodáva v 
ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, 
neprekračuje 33 % celkovej vnútroštátnej 
výroby tohto členského štátu;“

rokovania týkajú, a ktoré sa dodáva v 
ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, 
neprekračuje 45 % celkovej vnútroštátnej 
výroby tohto členského štátu;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=SK)

Odôvodnenie

Subjekty, ktoré sú v dodávateľskom reťazci vyššie, nepodliehajú takým prísnym obmedzeniam 
pokiaľ ide o koncentráciu, a v mnohých členských štátoch/oblastiach je výrazná koncentrácia 
napríklad u spracovateľov. Organizáciám výrobcov by sa preto malo povoliť zoskupiť vyššie 
percento produkcie, aby mali silnejšiu pozíciu pri zmluvných rokovaniach.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 149 – odsek 2 – písmeno d

Platný text Pozmeňujúci návrh

(22b) Článok 149 odsek 2 písmeno d) sa 
vypúšťa

d) ak príslušní poľnohospodári nie 
sú členmi žiadnej inej organizácie 
výrobcov, ktorá takisto rokuje o zmluvách 
v ich mene; členské štáty sa však od tejto 
podmienky môžu odchýliť v riadne 
odôvodnených prípadoch, ak 
poľnohospodári vlastnia dve rôzne 
výrobné jednotky nachádzajúce sa 
v odlišných zemepisných oblastiach;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=SK)

Odôvodnenie

Členovia organizácií výrobcov by nemali byť vylúčení z možnosti združiť svoju výrobu pri 
zmluvných rokovaniach.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
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Článok 1 – odsek 1 – bod 22 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 149 – odsek 2 – písmeno e

Platný text Pozmeňujúci návrh

(22c) Článok 149 odsek 2 písmeno e) sa 
vypúšťa

e) ak sa na poľnohospodára 
nevzťahuje žiadna povinnosť vyplývajúca 
z jeho členstva v družstve, aby dodávky 
surového mlieka uskutočňoval v súlade s 
podmienkami stanovenými v stanovách 
družstva alebo v pravidlách a 
rozhodnutiach, ktoré sú v týchto 
stanovách ustanovené alebo z nich 
vyplývajú; a

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=SK)

Odôvodnenie

Značný podiel produkcie mlieka v Únii dodávajú členovia do svojich družstiev. Členovia 
družstiev by nemali byť vylúčení z možnosti združiť svoju výrobu pri zmluvných rokovaniach.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 152 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22d) V článku 152 sa vkladá tento odsek:
„1a. Organizácia výrobcov uznaná 
podľa odseku 1 tohto článku môže 
plánovať výrobu, optimalizovať výrobné 
náklady, uvádzať na trh 
poľnohospodárske výrobky a rokovať 
o zmluvách o ich dodávkach, a to v mene 
svojich členov v súvislosti s celou ich 
produkciou alebo jej časťou.“
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Odôvodnenie

Na dohody, postupy a rozhodnutia, ktoré sú súčasťou úloh a cieľov organizácií výrobcov 
vymedzených zákonodarcom v SOT, sa nevzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže, ako 
pripomenul Súdny dvor EÚ vo veci „čakanka“. Ide o výnimku vyplývajúcu z potreby 
vykonávať úlohy, ktoré hlavným aktérom v rámci SOT zveril zákonodarca. Odkaz na článok 
101 ods. 1 sa vypúšťa, keďže už nemá zmysel. Tento pozmeňujúci návrh a pozmeňujúci návrh 
k článku 206 prvému pododseku majú vzájomne doplňujúci charakter.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 152 – odsek 1 – písmeno c – bod vii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22e) V článku 152 ods. 1 písm. c) sa 
vkladá tento bod:
„viia) vytváranie iniciatív na podporu 
zhodnocovania vedľajších produktov 
a odpadu;“

Odôvodnenie

S cieľom podporiť obehové hospodárstvo je potrebné vynaložiť úsilie nielen na hospodárenie 
s vedľajšími produktmi a odpadom a na ich znižovanie, ale aj na hľadanie inovatívnych 
spôsobov na ich zhodnotenie.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 157 – odsek 1 – písmeno c – bod vii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22f) V článku 157 ods. 1 písm. c) sa 
vkladá tento bod:
„viia) poskytovanie informácií a 
uskutočňovanie výskumu, ktorý je 
potrebný na inováciu, racionalizáciu, 
zlepšenie a prispôsobenie výroby, a v 
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prípade potreby na spracovanie a 
uvádzanie na trh, so zameraním na 
výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám 
trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, 
najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku, 
vrátane osobitostí výrobkov s chráneným 
označením pôvodu alebo chráneným 
zemepisným označením, a ochranu 
životného prostredia; poskytovanie 
informácií a uskutočňovanie výskumu, 
ktorý je potrebný na inováciu, 
racionalizáciu, zlepšenie a prispôsobenie 
výroby a v prípade potreby na spracovanie 
a uvádzanie na trh so zameraním na 
výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám 
trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, 
najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku, 
vrátane osobitostí výrobkov s chráneným 
označením pôvodu alebo chráneným 
zemepisným označením a ochranu 
životného prostredia, klímy a dobrých 
životných podmienok zvierat;“

Odôvodnenie

Spotrebitelia takisto čoraz častejšie očakávajú, že sa výrobcovia budú neustále usilovať 
zlepšiť životné podmienky zvierat a predchádzať zmene klímy a usilovať sa o jej zmiernenie 
(napr. úsilím o zníženie emisií CO2). Týmto sa opravuje vynechaný prvok v zozname.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 g (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 157 – odsek 1 – písmeno c – bod xiv a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22g) V článku 157 ods. 1 písm. c) sa 
vkladá tento bod:
„xiva) zavedenie štandardných 
ustanovení o spravodlivej náhrade 
nákladov poľnohospodárov na splnenie 
mimoriadnych právnych požiadaviek, 
pokiaľ ide o dobré životné podmienky 
zvierat, zdravie zvierat, životné prostredie 
a klímu, vrátane metód na výpočet týchto 
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nákladov;“

Odôvodnenie

Okrem štandardných ustanovení o rozdelení hodnoty môžu medziodvetvové organizácie 
zaviesť štandardné ustanovenia, ktoré poskytnú viac konkrétnych prvkov v porovnaní 
s obsahom súčasných štandardných zmlúv s cieľom zaručiť riadnu náhradu vrátane spôsobu 
výpočtu primeranej náhrady mimoriadnych nákladov pri výrobe výrobkov, ktoré spĺňajú 
mimoriadne právne požiadavky z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat, zdravia 
zvierat, životného prostredia a klímy.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 h (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 157 – odsek 1 – písmeno c – bod xiv b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22h) V článku 157 ods. 1 písm. c) sa 
vkladá tento bod:
„xivb) vytváranie iniciatív na podporu 
zhodnocovania vedľajších produktov 
a odpadu;“

Odôvodnenie

S cieľom podporiť obehové hospodárstvo je potrebné vynaložiť úsilie nielen na hospodárenie 
s vedľajšími produktmi a odpadom a na znižovanie ich množstva, ale aj na hľadanie 
inovatívnych spôsobov na ich zhodnotenie.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 i (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 164 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22i) v článku 164 ods. 4 sa vkladá toto 
písmeno:
„ca) vypracovanie štandardných zmlúv 
a ustanovení, najmä o rozdelení hodnoty 
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a spravodlivej náhrade, zlučiteľných 
s pravidlami Únie;“

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je povoliť medziodvetvovým organizáciám žiadať 
o rozšírenie ustanovení o štandardnom rozdeľovaní hodnoty a o štandardnej spravodlivej 
náhrade s cieľom zabezpečiť transparentnosť v zmluvných vzťahoch v rámci sektorov.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – bod 22 j (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 188 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22j) V kapitole III sa dopĺňa tento 
článok:

„Článok 188a
Poľnohospodárske a potravinárske 
výrobky sa môžu dovážať z tretích krajín, 
len ak spĺňajú normy a povinnosti pre 
výrobu v súlade s prijatými predpismi, 
najmä v oblasti ochrany životného 
prostredia a zdravia platné pre rovnaké 
výrobky zozberané v Únii alebo vyrobené 
na základe takýchto výrobkov. Komisia 
môže prijať vykonávacie akty, v ktorých 
sa stanovia pravidlá dovozu pre 
hospodárske subjekty, s ohľadom na 
recipročné dohody s tretími krajinami. 
Uvedené vykonávacie akty sa príjmu 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 229 ods. 2. “

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – bod 18 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Pojem „dealkoholizované“ sa 
môže používať spolu s názvom vinárskych 
výrobkov uvedených v bodoch 1 a 4 až 9, 
ak výrobok:

(18) „Odalkoholizované víno“ alebo 
„odalkoholizované (tu nasleduje názov 
kategórie vinárskeho výrobku použitého 
na jeho výrobu)“ je výrobok, ktorý:

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – bod 18 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa získava z vína vymedzeného v 
bode 1, šumivého vína vymedzeného v 
bode 4, akostného šumivého vína 
vymedzeného v bode 5, akostného 
aromatického šumivého vína vymedzeného 
v bode 6, zo sýteného vína vymedzeného v 
bode 7, z perlivého vína vymedzeného v 
bode 8 alebo zo sýteného perlivého vína 
vymedzeného v bode 9;

a) nie je chránený zemepisným 
označením a získava sa z vína, nového 
vína v procese kvasenia, likérového vína, 
šumivého vína, akostného šumivého vína, 
akostného aromatického šumivého vína, zo 
sýteného vína, z perlivého vína, zo 
sýteného perlivého vína, z vína zo 
zhrozienkovateného hrozna alebo z vína 
z prezretého hrozna;

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zaradiť tieto inovatívne výrobky do spoločnej organizácie 
trhov ako novú kategóriu ktorá umožňuje istý stupeň flexibility pri vypracovaní podrobnejších 
pravidiel týkajúcich sa ich vymedzenia, prezentácie a schválených výrobných postupov.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – bod 18 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) bol podrobený dealkoholizácii 
v súlade s procesmi uvedenými v prílohe 
VIII časti I oddiele E a

b) bol odalkoholizovaný v súlade 
s podmienkami uvedenými v prílohe VIII 
časti I oddiele E a
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – bod 19 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Pojem „čiastočne 
dealkoholizované“ sa môže používať 
spolu s názvom vinárskych výrobkov 
uvedených v bodoch 1 a 4 až 9, ak 
výrobok:

(19) „Čiastočne odalkoholizované 
víno“ alebo „čiastočne odalkoholizované 
(tu nasleduje názov kategórie vinárskeho 
výrobku použitého na jeho výrobu)“ je 
výrobok, ktorý:

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – bod 19 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa získava z vína vymedzeného v 
bode 1, šumivého vína vymedzeného v 
bode 4, akostného šumivého vína 
vymedzeného v bode 5, akostného 
aromatického šumivého vína vymedzeného 
v bode 6, zo sýteného vína vymedzeného v 
bode 7, z perlivého vína vymedzeného v 
bode 8 alebo zo sýteného perlivého vína 
vymedzeného v bode 9;

a) nie je chránený zemepisným 
označením a získava sa z vína, nového 
vína v procese kvasenia, likérového vína, 
šumivého vína, akostného šumivého vína, 
akostného aromatického šumivého vína, zo 
sýteného vína, z perlivého vína, zo 
sýteného perlivého vína, z vína zo 
zhrozienkovateného hrozna alebo z vína 
z prezretého hrozna;

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zaradiť tieto inovatívne výrobky do spoločnej organizácie 
trhov ako novú kategóriu ktorá umožňuje istý stupeň flexibility pri vypracovaní podrobnejších 
pravidiel týkajúcich sa ich vymedzenia, prezentácie a schválených výrobných postupov.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – bod 19 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) bol podrobený dealkoholizácii 
v súlade s procesmi uvedenými v prílohe 
VIII, časti I oddiele E a

b) bol odalkoholizovaný v súlade 
s podmienkami uvedenými v prílohe VIII 
časti I oddiele E a

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) v článku 3 ods. 1 sa dopĺňa toto 
písmeno:
„ca) odalkoholizované aromatizované 
vínne výrobky:“

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 3 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Článok 3 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) V článku 3 sa dopĺňa tento odsek:
„4a. Odalkoholizovaný aromatizovaný 
vínny výrobok je:
a) nápoj získaný v súlade s 
podmienkami stanovenými v odsekoch 2, 
3 a 4;
b) nápoj, ktorý bol odalkoholizovaný;
c) nápoj, ktorý má skutočný obsah 
alkoholu nižší ako 0,5 obj. %.“

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 3 c (nový)
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Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3c) v článku 4 sa dopĺňa tento odsek:
„4a. „Enologické postupy vymedzené v 
nariadení Komisie (ES) č. 606/2009 sa 
uplatňujú na aromatizované vínne 
výrobky.“

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Článok 5 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) v článku 5 sa dopĺňa tento nový 
odsek:
„5a. Ak sú aromatizované vínne 
výrobky určené na vývoz, členské štáty 
môžu povoliť obchodné názvy iné ako tie, 
ktoré sú stanovené v prílohe II, ak sa 
takéto názvy vyžadujú podľa právnych 
predpisov príslušnej tretej krajiny. Tieto 
údaje sa môžu uvádzať v iných ako 
úradných jazykoch Únie.“

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Článok 5 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) V článku 5 sa dopĺňa tento odsek: 
„5b. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 33 na 
zmenu prílohy II k tomuto nariadeniu s 
cieľom zohľadniť technický pokrok, 
vývoj vedy a trhu, zdravie spotrebiteľov 
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alebo informačné potreby spotrebiteľov.“ 

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4c) V článku 6 ods. 3 sa dopĺňa tento 
odsek: 
„3a. Ročník vína sa môže uvádzať na 
etiketách výrobkov za predpokladu, že 
vinársky výrobok predstavuje najmenej 75 
% celkového objemu a že najmenej 85 % 
hrozna použitého na výrobu týchto 
výrobkov sa zozberalo v danom roku.“ 

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4d) Vkladá sa nový článok 7a:
„Článok 7a

Zoznam zložiek
1. Zoznam zložiek aromatizovaných 
vínnych výrobkov sa uvedie na etikete 
alebo aj iným spôsobom ako na obale 
alebo etikete.
2. Ak sa zoznam zložiek uvedie iným 
spôsobom ako na obale alebo etikete, 
musia byť informácie ľahko dostupné a 
konkrétne a vizuálne oddelené od 
marketingového obsahu.
3. Zložky sa označia ich špecifickým 
názvom. Základné víno by sa malo 
považovať za základný výrobok. Z toho 
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dôvodu nie je uvádzanie jeho zložiek 
nutné.
4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 33 na 
podrobnejšie rozpracovanie pravidiel pre 
uvádzanie zoznamu zložiek 
aromatizovaných vínnych výrobkov.“

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) V prílohe I ods. 1 písm. a) sa 
dopĺňa tento bod iiia):
„iiaa) liehoviny (najviac 1 % celkového 
množstva).“ 

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 7 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Príloha II – oddiel B – bod 8

Platný text Pozmeňujúci návrh

(7b) V prílohe II časti B sa bod 8 
nahrádza takto:

(8) Glühwein 8. Glühwein

Aromatizovaný nápoj na báze vína: Aromatizovaný nápoj na báze vína:

ktorý sa vyrába výlučne z červeného alebo 
bieleho vína,

ktorý sa vyrába výlučne z červeného 
a/alebo bieleho vína,

ktorý je ochutený hlavne škoricou a/alebo 
klinčekmi a

ktorý je ochutený hlavne škoricou a/alebo 
klinčekmi a

ktorý má skutočný obsah alkoholu v 
objem. % najmenej 7 obj. %.

ktorý má skutočný obsah alkoholu v 
objem. % najmenej 7 obj. %.

Bez toho, aby bolo dotknuté množstvo 
vody vyplývajúce z uplatnenia bodu 2 

Bez toho, aby bolo dotknuté množstvo 
vody vyplývajúce z uplatnenia bodu 2 
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prílohy I, je pridanie vody zakázané. prílohy I, je pridanie vody zakázané.

Pokiaľ je pripravený z bieleho vína, tak 
obchodný názov „Glühwein“ musí byť 
doplnený slovami naznačujúcimi biele 
víno, ako napríklad slovo: „biele“.

Pokiaľ je pripravený z bieleho vína, tak 
obchodný názov „Glühwein“ musí byť 
doplnený slovami naznačujúcimi biele 
víno, ako napríklad slovo: „biele“.“

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 7 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Príloha II – oddiel C a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7c) V prílohe II sa dopĺňa nová časť:
„Ca. ODALKOHOLIZOVANÉ 
AROMATIZOVANÉ VÍNNE VÝROBKY 
(1) „Odalkoholizované aromatizované 
vínne výrobky“ alebo „čiastočne 
odalkoholizované (tu nasleduje názov 
aromatizovaného vínneho výrobku 
použitého na jeho výrobu)“ sú výrobky v 
súlade s vymedzením uvedeným v článku 
3 ods. 5.“

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Vína, ktoré boli umiestnené na trh 
alebo označené pred vykonávaním 
príslušných ustanovení a ktoré nie sú 
v súlade so špecifikáciami v tomto 
nariadení, sa môžu predávať do 
vypredania zásob.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa týka vín, ktoré boli označené pred tým, ako nadobudlo účinnosť 
nové nariadenie, najmä časť týkajúca sa nových požiadaviek pre označovanie.
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 119 ods. 1 písm. i), článok 119 
ods. 4 a článok 122 ods. 1 písm. b) bod vi) 
sa uplatňujú od ... (5 rokov od 
uverejnenia tohto nariadenia).
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