
PA\624137SK.doc PE 376.566v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2005/0028(COD)

20. 7. 2006

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, popise, 
prezentácii a označovaní liehovín
(KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gary Titley



PA\624137SK.doc PE 376.566v01-002/41 PA\624137SK.doc

SK

PA_Legam



PA\624137SK.doc PE 376.566v01-003/41 PA\624137SK.doc

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie spája dve existujúce nariadenia, pričom objasňuje definíciu a prezentáciu 
liehovín. Prispôsobuje tak existujúce právne predpisy novým technickým požiadavkám 
a požiadavkám Svetovej obchodnej organizácie (WTO). To prinesie vyššiu úroveň ochrany 
spotrebiteľov, zabráni podvodným praktikám a zabezpečí transparentnosť trhu.

Štyri kapitoly sa zaoberajú hlavnými ustanoveniami vrátane typu liehoviny. Prílohy sa venujú 
technickým vymedzeniam pojmov.

Návrh uvádza tri kategórie liehovín. Kategória A obsahuje zoznam čistých destilátov. 
V kategórii B sú uvedené špecifické liehoviny, ktoré môžu obsahovať etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu. Kategória C sa venuje iným liehovinám, ktoré obsahujú 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu a aromatické látky.

Zúčastnené strany vyjadrujú obavy, že tieto kategórie naznačujú určitú formu hierarchie 
a spôsobujú nejasnosti, pretože liehoviny môžu patriť do viac ako jednej kategórie.

Tradičné postupy výroby liehovín zaručujú zemepisné označenia, ktoré vychádzajú 
z technickej dokumentácie. Technická dokumentácia sa musí predkladať Komisii. 
Zodpovednosť predkladať ju však spočíva na vnútroštátnych orgánoch.

Návrh zachováva súčasnú definíciu vodky, v ktorej sa uvádza, že vodka sa môže vyrábať 
z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu. Množstvo členských štátov namieta, že to 
poškodí ich tradičné výrobné postupy. Privítali by, ak by bola voda definovaná ako liehovina 
vyrábaná iba zo zemiakov alebo obilnín.

Je nevyhnutné zachovávať tradície. Vedú sa však siahodlhé diskusie o tom, čo sa rozumie pod 
tradičnou výrobou vodky. Ak sa prijme obmedzujúca definícia, povedie to k nevyhnutným 
právnym námietkam krajín, ktoré na výrobu vodky používajú iné suroviny. V návrhu sa žiada, 
aby bolo zloženie vodky uvedené na etikete fľaše. Návrh tiež zabezpečuje registráciu vodky 
ako zemepisného označenia, napríklad Swedish vodka.

Cieľom Komisie je poskytnúť väčšiu pružnosť presunutím právomoci meniť a dopĺňať 
prílohy zo spolurozhodovacieho postupu na riadiaci výbor.

Napokon sa treba dohodnúť na používaní ukazovateľov pravosti. Ukazovatele pravosti sú 
stopové prvky odhaliteľné chemickou analýzou. Umožňujú určenie pravosti produktov 
a zohrávajú zásadnú úlohu v boji proti falšovaným produktom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1

1) Nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 
z 29. mája 1989, ktorým sa stanovujú
všeobecné pravidlá o definovaní, popise a 
prezentácii liehovín, a Nariadenie Komisie 
(EHS) č. 1014/90 z 24. apríla 1990 
stanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá 
na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na 
trh, sa ukázali ako úspešné v oblasti 
regulácie odvetvia liehovín. Avšak z dôvodu 
najnovších skúseností je potrebné objasniť 
pravidlá aplikovateľné na definovanie, 
popis, uvádzanie na trh a ochranu určitých 
liehovín. Nariadenie (EHS) č. 1576/89 by 
preto malo byť zrušené a nahradené novým 
nariadením.

1) Nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 
z 29. mája 1989 stanovujúce všeobecné 
pravidlá pre definovanie, opis a prezentáciu
liehovín a nariadenie Komisie (EHS) 
č. 1014/90 z 24. apríla 1990 stanovujúce 
podrobné vykonávacie pravidlá definovania, 
popisu a prezentácie liehovín, sa ukázali ako 
úspešné v oblasti regulácie odvetvia 
liehovín. Avšak z dôvodu najnovších 
skúseností je potrebné objasniť pravidlá 
aplikovateľné na definovanie, popis, 
prezentáciu a ochranu určitých liehovín. 
Nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 a 
nariadenie Komisie (EHS) č. 1014/90 by 
preto mali byť zrušené a nahradené novým 
nariadením.

Odôvodnenie

Ustanovenia nariadenia 1576/89 a nariadenia 1014/90 v znení zmien a doplnení by sa mali 
stať súčasťou navrhovaného nového nariadenia. Aby sa predišlo nejasnostiam, mali by byť 
obe nariadenia zrušené dňom nadobudnutia účinnosti nového právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3

3) Na dosiahnutie vylepšeného 
systematického prístupu k predpisom, ktoré 
upravujú liehoviny, musia byť tieto nápoje 
klasifikované do troch kategórií podľa 
dostatočne definovaných kritérií výroby 
a označovania.

vypúšťa sa

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Táto klasifikácia je nelogická a netransparentná. Okrem toho nesprávne zaraďuje niektoré 
výrobky do určitej skupiny a zavádza tak spotrebiteľov, pokiaľ ide o kvalitu, pretože sa 
nezhoduje so zaužívanými postupmi. Navyše vyvoláva nesprávny dojem, že v súvislosti 
s týmito výrobkami existuje hierarchia kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1 odsek 1 písmeno d) bod i) zarážka 2

- macerovaním rastlinných látok a/alebo - macerovaním rastlinných látok 
v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu 
a (alebo) destilátoch poľnohospodárskeho 
pôvodu 
a (alebo) liehovín v zmysle
tohto nariadenia a (alebo)

Odôvodnenie

Macerovanie je proces mäknutia lúhovaním v tekutine, pokiaľ však táto tekutina nie je bližšie 
určená prostredníctvom navrhovaných termínov, nie je predmetná fráza primeraným ani 
zmysluplným vymedzením pojmu liehovina. Nariadenie 1576/89 dosiahlo v článku 1.2 
podobný účinok kombináciou ustanovení navrhovaných zarážok 2 a 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3

Liehoviny sú klasifikované takto: vypúšťa sa
a) „destiláty“: produkty uvedené v 
kategórii A prílohy II,
b) „špecifické liehoviny“: produkty uvedené 
v kategórii B prílohy II,
c) „iné liehoviny“: produkty uvedené v 
kategórii C prílohy II.

Odôvodnenie

Táto klasifikácia je nelogická a netransparentná. Okrem toho nesprávne zaraďuje niektoré 
výrobky do určitej skupiny a zavádza tak spotrebiteľov, pokiaľ ide o kvalitu, pretože sa 
nezhoduje so zaužívanými postupmi. Navyše vyvoláva nesprávny dojem, že v súvislosti 
s týmito výrobkami existuje hierarchia kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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Článok 4

1. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre každý z produktov 
uvedených v kategórii A prílohy II, 
„liehoviny”:

vypúšťa sa

a) sa vyrábajú alkoholovou fermentáciou a
destiláciou získanou výlučne zo suroviny 
podľa definícií v prílohe II,
b) neobsahujú pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 
(poľnohospodárskeho pôvodu),
c) neobsahujú aromatizačné látky okrem 
prírodných aromatických látok 
a prípravkov podľa definície v článku 1 
ods. 2 písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 
písm. c) Smernice 88/388/EHS,
d) sú sladené výlučne na dotvorenie 
konečnej chuti produktu podľa 
technických definícií a požiadaviek v 
prílohe I tohto nariadenia a pri zohľadnení 
osobitných právnych predpisov členských 
štátov.
2. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre každý z produktov 
uvedených v kategórii B prílohy II, 
„špecifické liehoviny“ môžu:
a) byť získané z každého 
poľnohospodárskeho produktu uvedeného 
v prílohe I Zmluvy,
b) obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 
(poľnohospodárskeho pôvodu),
c) obsahovať prírodné alebo prírodne 
identické aromatické látky a prípravky 
podľa definície v článku 1 ods. 2 písm. b) 
bod i) a ii) a v článku 1 ods. 2) písm. c) 
Smernice 88/388/EHS,
d) byť osladené, aby zodpovedali osobitným 
vlastnostiam produktu podľa technických 
definícií a požiadaviek v prílohe I tohto 
nariadenia.
3. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre produkty 
v kategórii C prílohy II, „iné liehoviny“ 
môžu:
a) byť získané z každého 
poľnohospodárskeho produktu uvedeného 
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v prílohe I Zmluvy a/alebo potraviny 
určenej na ľudskú spotrebu,
b) obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 
(poľnohospodárskeho pôvodu),
c) obsahovať aromatické látky a prípravky 
podľa definície v Smernici 88/388/EHS,
d) byť osladené, aby zodpovedali osobitným 
vlastnostiam produktu podľa technických 
definícií a požiadaviek v prílohe I tohto
nariadenia.

Odôvodnenie

Táto klasifikácia je nelogická a netransparentná. Okrem toho nesprávne zaraďuje niektoré 
výrobky do určitej skupiny a zavádza tak spotrebiteľov, pokiaľ ide o kvalitu, pretože sa 
nezhoduje so zaužívanými postupmi. Navyše vyvoláva nesprávny dojem, že v súvislosti 
s týmito výrobkami existuje hierarchia kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 7 odsek 1

1. Liehoviny, ktoré spĺňajú podmienky pre 
produkty definované v kategórii A a B 
prílohy II, nesú predajný názov, ktorý je 
týmto produktom v tejto prílohe pridelený.

1. Aby mohla byť liehovina uvedená na trh 
na účel konzumácie pod jedným z názvov 
uvedených v prílohe II tohto nariadenia, 
musí spĺňať definíciu a požiadavky 
uplatniteľné na kategóriu, do ktorej patrí. 
Liehoviny, ktoré nezodpovedajú 
upresneniam pre produkty vymedzené 
v prílohe II, sa nesmú označovať rovnakým 
názvom ako predmetné produkty v uvedenej 
prílohe. Popisujú sa ako: „liehoviny“ alebo 
„destiláty“. Tento popis sa nedopĺňa, 
nenahrádza ani nemení.

Odôvodnenie

Keďže by sa mala klasifikácia podľa troch kategórií zrušiť, nie je na mieste hovoriť 
v súvislosti s príslušnými kategóriami o predajných názvoch, lepšie je zachovať status quo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 7 odsek 2
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2. Liehoviny, ktoré spĺňajú podmienky pre 
produkty definované v kategórii C 
prílohy II, nesú predajný názov 
„liehovina“. Tento predajný názov nesmie 
byť doplnený alebo zmenený.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na tieto ustanovenia sa vzťahuje revidovaný článok 7 odsek 1, ktorý sa zaoberá predajnými 
názvami pri neprítomnosti troch kategórií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 7 odsek 5a (nový)

5a. Popri zemepisnom označení uvedenom 
v prílohe III sa môžu uvádzať dodatočné 
informácie, pod podmienkou, že ich 
upravujú príslušné orgány v krajine výroby.

Odôvodnenie

Súčasný právny predpis (nariadenie 1576/89, článok 5.3 bod a) 2. veta) stanovuje, že
zemepisné označenie môžu sprevádzať dodatočné informácie, pokiaľ ich upravuje členský štát 
výroby. Je dôležité, aby sa toto ustanovenie zachovalo v novom nariadení, pretože posilňuje 
zásadu subsidiarity, pričom EÚ zodpovedá za právne predpisy v súvislosti so všeobecnými 
definíciami, zatiaľ čo jednotlivé členské štáty môžu prijímať osobitné a podrobnejšie zákony 
týkajúce sa ich vlastných výrobkov so zemepisným označením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 7 odsek 5b (nový)

5b. K názvom liehovín uvedených v prílohe 
II možno doplniť zemepisné označenie 
odlišné od označenia v prílohe II za 
predpokladu, že nebude mýliť 
spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Súčasný právny predpis (článok 5.2 nariadenia 1576/89) stanovuje možnosť použitia 
dopĺňajúceho zemepisného označenia odlišného od označení uvedených v prílohe I za 
predpokladu, že nebude mýliť spotrebiteľov. Má to význam pri povoľovaní nekontroverzných 
výrazov, ktoré sú pre spotrebiteľa užitočné z hľadiska určenia regiónu alebo lokality pôvodu 
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výrobku (napríklad v prípade Scotch Whisky, Orkney alebo Dufftown). Takýto postup tiež 
pomáha predchádzať zavádzajúcemu označovaniu. Preto by sa toto ustanovenie malo 
v novom nariadení zachovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 7 odsek 8

8. Názvy uvedené v prílohe II môžu byť 
zahrnuté do zoznamu zložiek, ak sa 
používajú v súlade s národnými 
opatreniami prijatými na vykonanie
Smernice 2000/13/ES.

8. Názvy uvedené v prílohe II môžu byť 
zahrnuté do zoznamu zložiek, ak sa 
používajú v súlade so smernicou
2000/13/ES.

Odôvodnenie

Žiadne iné odkazy na smernicu 2000/13 (články 6, 8 ods. 1, 9.3 a 29 bod d)) sa neodvolávajú 
na vnútroštátne vykonávacie pravidlá. Z dôvodu zachovania celistvosti a aby sa predišlo 
nedorozumeniam, mal by sa aj článok 7.8 odvolávať priamo na smernicu 2000/13/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 8 odsek 1

1. Bez toho, aby bola dotknutá Smernica 
2000/13/ES, je používanie výrazu 
uvedeného v kategórii A alebo B prílohy II 
alebo zemepisného označenia uvedeného v 
prílohe III v zloženom spojení alebo narážka 
v prezentácii potraviny na ktorúkoľvek z 
nich zakázané, iba ak alkohol pochádza
výlučne z uvedenej liehoviny.

1. Používanie výrazu uvedeného v kategórii 
A alebo B prílohy II alebo zemepisného 
označenia uvedeného v prílohe III v 
zloženom spojení alebo narážka v 
prezentácii potraviny na ktorúkoľvek z nich 
je zakázané, pokiaľ alkohol nepochádza
výlučne z uvedenej liehoviny.

Odôvodnenie

Súčasné právne predpisy (nariadenie 1576/89 a 1014/90) aj navrhované nové nariadenie 
obsahujú dôležité pravidlá označovania osobitne určené na riešenie konkrétnych situácií 
v sektore liehovín. Aby sa zabezpečilo uprednostňovanie nového nariadenia pred smernicou 
2000/13/ES a najmä aby do pravidiel označovania uvedených v článku 8 ods. 1 nezasahovali 
rôzne pravidlá stanovené v smernici 2000/13, mala by sa odstrániť fráza „Bez toho, aby bola 
dotknutá smernica 2000/13/ES“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 8 odsek 1 pododsek 1a (nový)

Pokiaľ ide o liehoviny, takéto zložené 
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výrazy sa povoľujú iba pri popise, 
prezentácii alebo označovaní likérov 
a uvádzajú sa ako doplňujúca informácia 
k predajnému názvu.

Odôvodnenie

Súčasné právne predpisy (nariadenie 1576/89 a nariadenie 1014/90, potvrdené rozsudkom 
Európskeho súdneho dvora (prípad C-136/96)) povoľujú zložené výrazy vzťahujúce sa na 
jasne vymedzený názov destilátu iba i) v prípade likérov (napríklad Whisky Cream) a ii) ako 
doplňujúcu informáciu k predajnému názvu. Je dôležité zachovať toto ustanovenie, aby sa 
zabezpečila nepretržitá ochrana spotrebiteľov a výrobcov pred zavádzajúcim označovaním, 
ako napríklad v prípade liehovín s obsahom whisky riedenej pod minimálny podiel alkoholu, 
ktoré sa predávajú ako „whisky spirits“ alebo „whisky water“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 9 odsek 1

1. Predajný názov „liehovina“ musí byť 
zobrazený jasne a viditeľne na poprednom 
mieste na etikete, ak je liehovina uvedená v 
kategórii A prílohy II zmiešaná s:

1. Predajný názov „liehovina“ musí byť 
zobrazený jasne a viditeľne na poprednom 
mieste na etikete, ak je zmiešaná jedna 
z týchto liehovín: 
- rum,
- whisky a whiskey,
- obilný destilát/obilné brandy,
- vínny destilát a brandy,
- destilát z hroznových výliskov,
- destilát z ovocných výliskov,
- ovocné liehoviny odlišné od výrobkov 

definovaných v (novom) bode 9 ako 
liehoviny (uvedené po názve ovocia) 
vyrobené macerovaním a destiláciou,

- destilát z jablčného vína, brandy 
z jablčného vína a destilát z hruškového 
vína (súčasný článok 7 c nariadenia 
1014/90)

a) jednou alebo viacerými liehovinami, 
a/alebo

a) s jednou alebo viacerými liehovinami a 
(alebo)

b) jedným alebo viacerými destilátmi 
(poľnohospodárskeho pôvodu) a/alebo

bň jedným alebo viacerými destilátmi 
(poľnohospodárskeho pôvodu) a (alebo)

c) etylalkoholom poľnohospodárskeho 
pôvodu.

c) etylalkoholom poľnohospodárskeho 
pôvodu.

Tento predajný názov nesmie byť dopĺňaný 
ani menený.

Tento predajný názov nesmie byť dopĺňaný, 
nahradený ani menený.
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Odôvodnenie

Navrhované znenie vyplýva z vypustenia klasifikácie podľa troch kategórií vo všeobecnosti 
a zachováva status quo.
Takisto sa navrhuje doplnenie slova „nahradený“, ktoré mala Komisia podľa všetkého 
v úmysle použiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 9 odsek 2

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na popis, 
uvádzanie na trh alebo označovanie zmesí 
uvedených v tomto odseku, ak vyhovujú 
jednej z definícií uvedených v kategórii A 
alebo B prílohy II.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na popis, 
uvádzanie na trh alebo označovanie zmesí 
uvedených v tomto odseku, ak vyhovujú 
jednej z definícií uvedených v prílohe II.

Odôvodnenie

Navrhované znenie vyplýva z vypustenia klasifikácie liehovín podľa troch kategórií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 9 odsek 3 pododsek 1

3. Bez toho, aby bola dotknutá Smernica 
2000/13/ES, popis, prezentácia alebo 
označovanie produktov vzniknutých zo 
zmesí uvedených v odseku 1 môže uvádzať 
iba jeden z výrazov uvedených v kategórii A 
alebo B prílohy II tohto nariadenia, ak tento 
výraz netvorí súčasť predajného názvu, ale 
je uvedený iba v rovnakom zornom poli so 
zoznamom všetkých alkoholických zložiek 
obsiahnutých v zmesi, pred ktorým je 
uvedený výraz „miešaná liehovina“.

3. Popis, prezentácia alebo označovanie 
produktov vzniknutých zo zmesí uvedených 
v odseku 1 môže uvádzať iba jeden z 
výrazov uvedených v kategórii A alebo B 
prílohy II tohto nariadenia, ak tento výraz 
netvorí súčasť predajného názvu, ale je 
uvedený iba v rovnakom zornom poli so 
zoznamom všetkých alkoholických zložiek 
obsiahnutých v zmesi a je pred ním uvedený 
výraz „miešaná liehovina“.

Odôvodnenie

Súčasné právne predpisy (nariadenie 1576/89 a 1014/90) aj navrhované nové nariadenie 
obsahujú dôležité pravidlá označovania osobitne určené na riešenie konkrétnych situácií 
v sektore liehovín. Aby sa zabezpečilo uprednostnenie nového nariadenia pred smernicou 
2000/13/ES a najmä aby do pravidiel označovania uvedených v článku 8 ods. 1 nezasahovali 
rôzne pravidlá stanovené v smernici 2000/13, mala by sa odstrániť fráza „Bez toho, aby bola 
dotknutá smernica 2000/13/ES“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
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Článok 10 odsek 2

2. Popis, prezentácia alebo označovanie 
liehoviny môže byť doplnené výrazom 
„blend“ iba v prípade, ak sa produkt 
podrobil sceľovaniu.

2. Popis, prezentácia alebo označovanie 
liehoviny môže byť doplnené výrazom 
„blend“, „blended“ (sceľovaný) alebo 
„blending“ (sceľovanie) iba v prípade, ak sa 
produkt podrobil sceľovaniu.

Odôvodnenie

Znenie návrhu by mohlo viesť k dohadom, že výraz „blend“ sa v súvislosti s liehovinami 
svojím spôsobom odlišuje od výrazov „blended“ a „blending“, aj keď sa v skutočnosti 
vzťahujú na rovnaký proces. Aby sa predišlo pochybnostiam o tom, či nové nariadenie 
pokrýva všetky variácie výrazu „blend“, malo by sa jeho znenie náležite zmeniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 10 odsek 3

3. Ak je v popise, prezentácii alebo 
označovaní liehoviny špecifikovaná alebo 
naznačená čas zretia alebo vek, uvádza sa 
najmladšia alkoholická zložka za 
predpokladu, že produkt dozrieval pod 
vnútroštátnou kontrolou alebo pod 
kontrolou, ktorá poskytuje rovnaké záruky.

3. Ak je v popise, prezentácii alebo 
označovaní liehoviny špecifikovaný alebo 
naznačený čas zretia alebo vek, vzťahuje sa 
na najmladšiu alkoholickú zložku
a skutočnosť, že produkt dozrieval pod 
vnútroštátnou kontrolou alebo pod 
kontrolou, ktorá poskytuje rovnaké záruky.

Odôvodnenie

Znenie navrhovaného nového nariadenia je teoreticky nejednoznačné, ak ho porovnáme 
s nariadením 1576/89, čl. 7.2 bod d), z ktorého jasne vyplýva, že „...sa čas dozrievania môže 
uvádzať len v tých prípadoch, keď sa vzťahuje na najmladšiu alkoholickú zložku a za 
predpokladu, že výrobok dozrieval pod vnútroštátnou kontrolou alebo pod kontrolou 
poskytujúcou rovnaké záruky“. Túto nejednoznačnosť treba odstrániť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 14 odsek 1 písmeno a)

a) každým priamym alebo nepriamym 
komerčným použitím, ak ide o produkty, 
ktoré nie sú zahrnuté do registrácie, ak sú 
tieto produkty porovnateľné s produktom 
registrovaným pod zemepisným označením
alebo ak toto použitie využíva povesť 
registrovaného zemepisného označenia,

a) každým priamym alebo nepriamym 
komerčným použitím zemepisného 
označenia, ak ide o liehovinu, ktorá nie je 
zahrnutá do registrácie a nevzťahujú sa na 
ňu príslušné vnútroštátné predpisy, alebo 
o akýkoľvek iný produkt, ak toto použitie 
využíva povesť registrovaného zemepisného 
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označenia,

Odôvodnenie

Navrhované znenie článku 14 odsek 1 písmeno a) necháva priestor pre pochybnosti, pokiaľ 
ide o rozsah ochrany pred produktmi, ktoré nezodpovedajú predpisom.  Je nevyhnutné 
zabezpečiť, aby i) porovnateľné produkty zahŕňali všetky liehoviny (a nie iba rovnaký druh 
destilátu ako predmetný destilát so zemepisným označením, ako by mohlo vyplývať z textu) 
a aby ii) odkaz na registráciu zohľadňoval všetky náležitosti technickej dokumentácie uvedené 
v článku 15 odseku 2 vrátane vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa produktov so 
zemepisným označením, aby sa zabezpečilo presadzovanie týchto pravidiel vo všetkých 
členských štátov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 14 odsek 1a (nový)

1a. Destiláty predávané so zemepisným 
označením musia spĺňať všetky 
ustanovenia vnútroštátnych právnych 
predpisov pre výrobu, označovanie 
a prezentáciu, súvisiace so zemepisným 
označovaním v krajine alebo krajinách 
pôvodu.

Odôvodnenie

Predchádzajúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 14 odsek 1 písmeno a) objasňuje 
situáciu v súvislosti s ochranou proti zneužívaniu zemepisného označenia výrobkami, ktoré 
nezodpovedajú predpisom. Ustanovenia by však tiež mali v novom písmene 2 vyžadovať 
povinné zemepisné označovanie liehovín, napríklad Cognac, Brandy de Jerez atď., aby boli 
splnené všetky predpisy technickej dokumentácie pre výrobu, označovanie a prezentáciu, 
ktoré oprávňujú registráciu liehoviny v EÚ ako produktu so zemepisným označením (ako je 
stanovené v článku 15 návrhu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 15 odsek 1

1. Žiadosti o zahrnutie zemepisného 
označenia do prílohy III musia byť 
predložené Komisii v jednom z úradných 

1. Žiadosti o zahrnutie zemepisného 
označenia do prílohy III predkladá Komisii 
príslušný orgán členského štátu pôvodu 
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jazykov Spoločenstva alebo k nim musí byť 
priložený preklad do jedného z úradných 
jazykov Spoločenstva. K týmto žiadostiam 
musí byť priložený technická dokumentácia ,
vrátane špecifikácií, ktoré musí príslušná 
liehovina spĺňať. Technická dokumentácia
Technická dokumentácia sa uverejní 
v Úradnom vestníku Európskej únie, v 
sérii C.

predmetnej liehoviny v jednom z úradných 
jazykov Spoločenstva. K týmto žiadostiam 
musí byť priložená technická dokumentácia 
vrátane špecifikácií, ktoré musí príslušná 
liehovina spĺňať. Technická dokumentácia 
sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej 
únie, v sérii C.

Odôvodnenie

Aby sa predišlo pochybnostiam a zachoval sa súlad s pravidlami platnými pre akostné vína, 
malo by sa ujasniť, že žiadosti o získanie štatútu produktu so zemepisným označením musí
podporovať a predkladať príslušný orgán členského štátu pôvodu predmetnej liehoviny 
(liehovín).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 15 odsek 2 písmeno b)

b) popis liehoviny, vrátane hlavných 
fyzikálnych, chemických,
mikrobiologických a/alebo organoleptických 
vlastností produktu alebo potraviny,

b) popis liehoviny vrátane hlavných 
fyzikálnych a (alebo) chemických a (alebo)
mikrobiologických a (alebo)
organoleptických vlastností produktu,

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že vnútroštátne orgány budú zodpovedné za stanovenie podmienok, ktoré 
musí liehovina spĺňať, aby bola uznaná ako produkt so zemepisným označením, predpokladá 
sa, že na účely žiadosti o registráciu by mal popis predmetnej liehoviny podložený aj jednou 
alebo viacerými uvedenými nepovinnými charakteristikami. Bolo by potrebné objasniť to 
v navrhovanom znení, aby sa tak predišlo pochybnostiam. Okrem toho, keďže sa registrácia 
jednoznačne vzťahuje iba na liehoviny, mal by sa odstrániť odkaz na ďalšie prípadné 
potraviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 15 odsek 2 písmeno g)

g) názov a kontaktnú adresu žiadateľa. g) názov a kontaktnú adresu príslušného 
orgánu žiadateľskej krajiny.
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Odôvodnenie

Aby sa predišlo pochybnostiam a zachoval sa súlad s postupom navrhnutým v článku 15 
odseku 1, malo by sa ujasniť, že za podpornú technickú dokumentáciu k žiadostiam o získanie 
štatútu produktu so zemepisným označením zodpovedá príslušný vnútroštátny orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 19 odsek 1

1. Komisii poskytuje súčinnosť Riadiaci
výbor pre liehoviny, ďalej len „Výbor“.

1. Komisii pomáha Regulačný výbor pre 
liehoviny, ďalej len „Výbor“.

Odôvodnenie

Na rozdiel od ostatných trhov Spoločenstva právne predpisy pre liehoviny v súčasnosti 
neobsahujú trhové mechanizmy. Preto sa názov Regulačný výbor javí vhodnejší ako 
navrhovaný názov. V rámci postupu vo výboroch má navyše regulačný výbor blokujúcu 
menšinu, čo posilňuje právomoc členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 22 písmeno a)

a) uľahčiť prechod od pravidiel stanovených 
v Nariadení (EHS) č. 1576/89 k tým, ktoré 
stanovuje toto nariadenie,

a) uľahčiť prechod od pravidiel stanovených 
v nariadení Rady (EHS) č. 1576/89 
a nariadení Komisie č. 1014/90 k tým, ktoré 
stanovuje toto nariadenie,

Odôvodnenie

Keďže nové nariadenie zrušuje a nahrádza ustanovenia nariadenia 1576/89 a nariadenia 
1014/90, obe nariadenia by mali byť uvedené v tomto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 23

Týmto sa zrušuje nariadenie (EHS) 
č. 1576/89.

Týmto sa zrušuje nariadenie Rady (EHS)
č. 1576/89 a nariadenie Komisie č. 1014/90.

Odôvodnenie

Ustanovenia nariadenia 1576/89 a nariadenia 1014/90 v znení zmien a doplnení by sa mali 
stať súčasťou navrhovaného nového nariadenia. Aby sa predišlo nejasnostiam, mali by byť 
obe nariadenia zrušené dňom nadobudnutia účinnosti nového právneho predpisu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha I bod 1

1. Sladenie: 1. Etylalkohol poľnohospodárskeho 
pôvodu:

Sladenie znamená používanie jedného 
alebo viacerých z týchto produktov pri 
príprave liehovín:

Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu 
má tieto vlastnosti:

a) polobiely cukor, biely cukor, rafinovaný 
biely cukor, dextróza, fruktóza, škrobový 
sirup, tekutý cukor, invertný tekutý cukor, 
sirup z invertného cukru, podľa definície v 
Smernici Rady 2001/111/ES,

a) organoleptické vlastnosti: žiadna iná 
zistiteľná chuť okrem chuti, ktorú má 
surovina,

b) rektifikovaný koncentrovaný hroznový 
mušt, koncentrovaný hroznový mušt, 
čerstvý hroznový mušt,

b) minimálny obsah alkoholu udávaný 
objemom: 96,0 % objemového percenta,

c) pálený cukor, ktorý je produktom 
získaným výlučne z kontrolovaného 
ohrievania sacharózy bez zásad, 
minerálnych kyselín alebo iných 
chemických esencií,

c) maximálna úroveň zostatkových látok:

d) med, ako je definovaný v Smernici Rady 
2001/110/ES,

i) celková kyslosť vyjadrená v gramoch 
kyseliny octovej na hektoliter alkoholu pri 
100 % objemového percenta: 1,5,

e) sirup zo svätojánskeho chleba, ii) estery vyjadrené v gramoch etylacetátu 
na hektoliter alkoholu pri 100 % 
objemového percenta: 1,3,

f) akékoľvek iné prírodné uhľovodíkové 
látky, ktoré majú podobný účinok ako tieto 
produkty,

ii) aldehydy vyjadrené v gramoch 
acetaldehydu na hektoliter alkoholu pri 100 
% objemového percenta: 0,5,

g) sladidlá podľa definície v Smernici 
94/35/ES Európskeho parlamentu a Rady.

iv) vyššie alkoholy vyjadrené v gramoch 
metyl2 propanolu1 na hektoliter alkoholu 
pri 100 % objemového percenta: 0,5,
v) metanol vyjadrený v gramoch na 
hektoliter alkoholu pri 100 % objemového 
percenta: 50,
vi) suchý extrakt vyjadrený v gramoch na 
hektoliter alkoholu pri 100 % objemového 
percenta: 1,5,
vii) prchavé zásady, ktoré obsahujú dusík 
vyjadrený v gramoch dusíka na hektoliter 
alkoholu pri 100 % objemového percenta: 
0,1,
viii) furfural: nezistiteľný.
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Odôvodnenie
Zmena poradia technických definícií a požiadaviek by lepšie zohľadnila skutočný vývoj týchto 
postupov počas výroby destilátov.

Navrhuje sa tiež zaradenie dvoch nových odsekov (5 písmeno a) a 6 písmeno a)), v ktorých sa 
vymedzia pojmy ukazovatele pravosti a tradičný postup dochucovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha I bod 2

2. Miešanie: 2. Destilát (poľnohospodárskeho pôvodu):
Miešanie znamená kombinovanie dvoch 
alebo viacerých odlišných nápojov alebo 
nápoja s jedným alebo viacerými destilátmi 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo 
etylalkoholom poľnohospodárskeho 
pôvodu s cieľom vyrobiť nový nápoj.

Destilát (poľnohospodárskeho pôvodu) 
označuje alkoholickú tekutinu, ktorá sa 
získava destiláciou po alkoholovom kvasení 
poľnohospodárskych produktov uvedených 
v prílohe I Zmluvy, ktorá nemá vlastnosti 
etylalkoholu alebo liehoviny, ale stále si 
udržiava vôňu a chuť použitých surovín.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha I bod 3

3. Etylalkohol poľnohospodárskeho 
pôvodu:

3. Zrenie alebo stárenie:

Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu 
má tieto vlastnosti:

Zrenie alebo stárenie je proces 
prirodzeného priebehu určitých reakcií 
prebiehajúci vo vhodných nádobách, počas 
ktorého liehovina získava nové 
organoleptické vlastnosti.

a) organoleptické vlastnosti: žiadna iná 
zistiteľná chuť okrem chuti, ktorú má 
surovina,
b) minimálny obsah alkoholu udávaný 
objemom: 96,0 % objemového percenta,
c) maximálna úroveň zostatkových látok:
i) celková kyslosť vyjadrená v gramoch 
kyseliny octovej na hektoliter alkoholu pri 
100 % objemového percenta: 1,5,
ii) estery vyjadrené v gramoch etylacetátu 
na hektoliter alkoholu pri 
100 % objemového percenta: 1,3,
iii) aldehydy vyjadrené v gramoch 
acetaldehydu na hektoliter alkoholu pri 
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100 % objemového percenta: 0,5,
iv) vyššie alkoholy vyjadrené v gramoch 
metyl2 propanolu1 na hektoliter alkoholu 
pri 100 % objemového percenta: 0,5,
v) metanol vyjadrený v gramoch na 
hektoliter alkoholu pri 100 % objemového 
percenta: 50,
vi) suchý extrakt vyjadrený v gramoch na 
hektoliter alkoholu pri 100 % objemového 
percenta: 1,5,
vii) prchavé zásady, ktoré obsahujú dusík 
vyjadrený v gramoch dusíka na hektoliter 
alkoholu pri 100 % objemového 
percenta: 0,1,
viii) furfural: nezistiteľný.

Odôvodnenie
Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha I bod 4

4. Pridanie vody: 4. Sladenie:
Pri príprave liehovín je povolené pridanie 
vody, ak možno destilovanej alebo 
demineralizovanej, za predpokladu, že 
kvalita vody zodpovedá národným 
ustanoveniam prijatým na vykonanie 
Smernice Rady 80/777/EHS a Smernice 
Rady 80/778/EHS a že pridaná voda 
nezmení povahu produktu.
Táto voda môže byť destilovaná, 
demineralizovaná, menená alebo 
zmäkčená.

Sladenie znamená používanie jedného 
alebo viacerých z týchto produktov pri 
príprave liehovín:

a) polobiely cukor, biely cukor, rafinovaný 
biely cukor, dextróza, fruktóza, škrobový 
sirup, tekutý cukor, invertný tekutý cukor, 
sirup z invertného cukru, podľa definície 
v smernici Rady 2001/111/ES,
b) rektifikovaný koncentrovaný hroznový 
mušt, koncentrovaný hroznový mušt, 
čerstvý hroznový mušt,
c) pálený cukor, ktorý je produktom 
získaným výlučne z kontrolovaného 
ohrievania sacharózy bez zásad, 
minerálnych kyselín alebo iných 
chemických esencií,
d) med, ako je definovaný v smernici Rady 
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2001/110/ES,
e) sirup zo svätojánskeho chleba,
f) akékoľvek iné prírodné uhľovodíkové 
látky, ktoré majú podobný účinok ako tieto 
produkty,
g) sladidlá podľa definície v smernici 
94/35/ES Európskeho parlamentu a Rady.

Odôvodnenie
Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha I bod 5

5. Sceľovanie: 5. Aromatizovanie:
Sceľovanie (Egalizácia) znamená 
kombinovanie dvoch alebo viacerých 
liehovín patriacich do tej istej kategórie, 
ktoré sa líšia len malými rozdielmi v zložení 
spôsobenými jedným alebo viacerými z 
týchto faktorov:

Aromatizovanie znamená, že sa pri príprave 
liehovín používa jedna alebo viacero látok 
určených na aromatizáciu, ktoré sú 
definované v článku 1 ods. 2 písm. a) 
smernice 88/388/EHS.

a) spôsobu prípravy,
b) použitých destilačných prístrojov,
c) časom zrenia alebo stárenia,
d) zemepisnou oblasťou výroby.
Takto vyrobená liehovina musí byť 
rovnakým špecifickým typom liehoviny ako 
pôvodné liehoviny pred egalizáciou.

Odôvodnenie
Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha I bod 5a (nový)

5a. Ukazovatele pravosti:
Na účely ochrany spotrebiteľov a značiek 
môžu destilované liehoviny obsahovať 
stopové látky, ktoré sú ukazovateľmi 
pravosti značky, pod podmienkou, že to 
definícia predmetnej liehoviny povoľuje. 
Takéto látky musia byť klasifikované ako 
potraviny, v produkte sa nesmú vyskytovať 
v koncentráciách vyšších ako 
0,1 hmotnostných/objemových percent 
a nesmú pozmeniť jeho rozlišujúce 
vlastnosti. 
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Odôvodnenie
Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha I bod 6

6. Zrenie alebo stárenie: 6. Farbenie:
Zrenie alebo stárenie je proces 
prirodzeného priebehu určitých reakcií 
prebiehajúci vo vhodných nádobách, počas 
ktorého liehovina získava nové 
organoleptické vlastnosti.

Farbenie znamená, že sa pri príprave 
liehovín používa jedno alebo viacero farbív 
podľa definície v smernici 94/36/ES 
Európskeho parlamentu a Rady.

Odôvodnenie
Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha I bod 6a (nový)

6a. Dochucovanie:

Dochucovanie znamená tradičné použitie 
produktov uvedených v bode 1 písmeno a) 
až f) do maximálnej výšky 2 % s cieľom 
dodať destilátom ich konečný špecifický 
charakter, bez toho, aby boli dotknuté 
konkrétne právne predpisy členských štátov 
schválené pred nadobnudnutím účinnosti 
nariadenia 1576/89.

Odôvodnenie

Dochucovanie je tradičným, doposiaľ nedefinovaným postupom pri výrobe niektorých 
destilátov, ktorý sa odlišuje od sladenia a aromatizácie. Sme presvedčení, že v budúcom 
nariadení o liehovinách je potrebné technické vymedzenie pojmu, aby sa predišlo neprávnemu 
výkladu alebo zneužitiu a aby sa ochránila kvalita liehovín EÚ, ktorú zabezpečujú tradičné 
výrobné postupy.

Veta „...bez toho, aby boli dotknuté konkrétne právne predpisy členských štátov schválené 
pred...“ bola doplnená s cieľom zohľadniť konkrétne španielske právne predpisy prijaté pred 
nadobudnutím účinnosti nariadenia 1576/89, ktoré stanovujú limit na dochucovanie Brandy 
de Jerez v maximálnej výške 35 gramov na liter. Je to výsledok tradičného procesu zrenia 
Brandy de Jerez, pri ktorom môžu niektorí výrobcovia nechať destiláty zrieť v sudoch, 
v ktorých bolo predtým uskladnené sladké sherry odrody Pedro Ximénez.  Pozri tiež 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha I bod 7
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7. Aromatizovanie: 7. Pridanie vody:
Aromatizovanie Liehovina znamená, že sa 
pri príprave liehovín používa jedna alebo 
viacero látok určených na aromatizáciu, 
ktoré sú definované v článku 1 ods. 2 
písm. a) Smernice 88/388/EHS.

Pri príprave liehovín je povolené pridanie 
vody, pokiaľ možno destilovanej alebo 
demineralizovanej, za predpokladu, že 
kvalita vody zodpovedá národným 
ustanoveniam prijatým na vykonávanie 
smernice Rady 80/777/EHS a smernice 
Rady 98/83/ES a že pridaná voda nezmení 
povahu produktu.
Táto voda môže byť destilovaná, 
demineralizovaná, menená alebo 
zmäkčená.

Odôvodnenie

Smernica 80/778/EHS bola zrušená a nahradená smernicou 98/83/ES o kvalite vody určenej 
pre ľudskú spotrebu. (Poznámka: Smernica 80/777/EHS, v znení zmien a doplnení, týkajúca 
sa využívania prírodných minerálnych vôd a ich uvádzania na trh nestratila účinnosť.) Pozri 
tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha I bod 8

8. Farbenie: 8. Sceľovanie:
Farbenie znamená, že sa pri príprave 
liehovín používa jedno alebo viacero farbív 
podľa definície v Smernici 94/36/ES 
Európskeho parlamentu a Rady.

Sceľovanie (Egalizácia) znamená 
kombinovanie dvoch alebo viacerých 
liehovín patriacich do tej istej kategórie, 
ktoré sa líšia len malými rozdielmi v zložení 
spôsobenými jedným alebo viacerými z 
týchto faktorov:
a) spôsobu prípravy,
b) použitých destilačných prístrojov,
c) časom zrenia alebo stárenia,
d) zemepisnou oblasťou výroby.
Takto vyrobená liehovina musí byť 
rovnakým špecifickým typom liehoviny ako 
pôvodné liehoviny pred egalizáciou.

Odôvodnenie
Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha I bod 9

9. Destilát (poľnohospodárskeho pôvodu): 9. Miešanie:
Destilát (poľnohospodárskeho pôvodu) 
označuje alkoholickú tekutinu, ktorá sa 

Miešanie znamená kombinovanie dvoch 
alebo viacerých odlišných nápojov alebo 
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získava destiláciou po alkoholovom kvasení 
poľnohospodárskych produktov uvedených 
v prílohe I Zmluvy, ktorá nemá vlastnosti 
etylalkoholu alebo liehoviny, ale si udržiava 
vôňu a chuť použitých surovín.

nápoja s jedným alebo viacerými destilátmi 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo 
etylalkoholom poľnohospodárskeho 
pôvodu s cieľom vyrobiť nový nápoj.

Odôvodnenie
Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha I bod 14

14. Označovanie: 14. Prezentácia:
Označovanie znamená všetky popisy a iné 
odkazy, znaky, návrhy alebo obchodné 
známky, ktoré odlišujú nápoj a ktoré sa 
objavujú na tej istej nádobe, vrátane jej 
uzáveru alebo visačky pripevnenej k 
nádobe a obalu, ktorý pokrýva hrdlo fliaš.

Pod prezentáciou sa chápu výrazy použité 
na nádobe vrátane uzáveru, na etikete a na 
obale vrátane reklamy a predajnej 
propagácie.

Odôvodnenie
Z dôvodu ochrany spotrebiteľov je nevyhnutné ujasniť, že prezentácia sa nevzťahuje iba na 
prepravu, ale aj na predajný obal. Pozri tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha I bod 15

15. Prezentácia: 15. Označovanie:
Pod prezentáciou sa chápu výrazy použité 
na nádobe, vrátane uzáveru, na etikete a na 
obale, vrátane reklamy a predajnej 
propagácie.

Označovanie znamená všetky popisy a iné 
odkazy, znaky, návrhy alebo obchodné 
známky, ktoré odlišujú nápoj a ktoré sa 
objavujú na tej istej nádobe vrátane jej 
uzáveru alebo visačky pripevnenej k 
nádobe a obalu, ktorý pokrýva hrdlo fliaš. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha II podnadpis

Kategória A: Destiláty vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento návrh je v súlade s vypustením klasifikácie podľa troch kategórií pre liehoviny vo 
všeobecnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha II oddiel 1 písmeno a)

a) Rum je:

1) liehovina vyrábaná výlučne alkoholovou 
fermentáciou a destiláciou melasy alebo 
sirupu, ktoré vznikajú pri výrobe cukru 
z cukrovej trstiny alebo zo zápary z cukrovej 
trstiny, musí mať menej ako 96 % 
objemového percenta etanolu a rozoznateľné 
špecifické organoleptické vlastnosti rumu,

a) Rum je liehovina vyrábaná výlučne 
alkoholovou fermentáciou a destiláciou 
melasy alebo sirupu, ktoré vznikajú pri 
výrobe cukru z cukrovej trstiny alebo zo 
zápary z cukrovej trstiny, musí mať menej 
ako 96 % objemového percenta etanolu a 
rozoznateľné špecifické organoleptické 
vlastnosti rumu,

alebo
2) destilát vyrábaný výlučne alkoholovou 
fermentáciou a destiláciou šťavy získanej z 
cukrovej trstiny, má organoleptické 
vlastnosti rumu a obsah prchavých látok 
rovný alebo vyšší ako 225 gramov na 
hektoliter 100-percentného etanolu.

Odôvodnenie

Rozlíšenie medzi odsekmi 1 a 2 písmena a) nedáva zmysel, pretože odsek 2 sa týka 
„tradičných“ druhov rumu, ktoré sú presne vymedzené v písmene e). Odsek 2 písmena a) je 
nadbytočný a mal by sa vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha II oddiel 1 písmená c) a d)

c) Rum nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Rum nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu ani 
destilát poľnohospodárskeho pôvodu.

d) Pri príprave rumu sa môžu použiť iba 
prírodné aromatické látky a prípravky 
podľa definície v článku 1 ods. 2 písm. b) 
bod i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS.

d) Rum sa nearomatizuje.

Odôvodnenie

Ustanovenia o rume v súčasných právnych predpisoch neumožňujú používanie etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu ani destilátu poľnohospodárskeho pôvodu. Je nevyhnutné 
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zabezpečiť, aby tento zákaz platil aj naďalej.  

Tradičná výroba rumu nepovoľuje používanie aromatických látok. Preto je možnosť, ktorú 
ponúka návrh Komisie, zbytočná a neprijateľná pre príslušné odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha II oddiel 2 písmená c) a d)

c) Whisky alebo whiskey nesmie obsahovať 
pridaný etylalkohol poľnohospodárskeho 
pôvodu.

c) Whisky alebo whiskey nesmie obsahovať 
pridaný etylalkohol poľnohospodárskeho 
pôvodu ani destilát poľnohospodárskeho 
pôvodu.

d) Whisky alebo whiskey nesmie byť 
sladená alebo aromatizovaná, ani obsahovať 
esencií okrem farbenia čistým karamelom.

d) Whisky alebo whiskey nesmie byť 
dochucovaná, sladená alebo aromatizovaná, 
ani obsahovať esencie okrem farbenia 
čistým karamelom.

Odôvodnenie

Ustanovenia o whisky v súčasných právnych predpisoch neumožňujú používanie etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu ani destilátu poľnohospodárskeho pôvodu. Je nevyhnutné 
zabezpečiť, aby tento zákaz platil aj naďalej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha II oddiel 3 písmená c) a d)

c) Obilný destilát nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Obilný destilát nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu ani 
destilát poľnohospodárskeho pôvodu.

d) Pri príprave obilného destilátu sa môžu 
použiť iba prírodné aromatické látky 
a prípravky podľa definície v článku 1 
ods. 2 písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 
písm. c) Smernice 88/388/EHS.

d) Obilný destilát sa nearomatizuje.

Odôvodnenie

Ustanovenia o obilnom destiláte v súčasných právnych predpisoch neumožňujú používanie 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu ani destilátu poľnohospodárskeho pôvodu. Je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby tento zákaz platil aj naďalej.

Tradičná výroba obilného destilátu nepovoľuje používanie aromatických látok. Preto je 
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možnosť, ktorú ponúka návrh Komisie, zbytočná a neprijateľná pre príslušné odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha II oddiel 4 písmená c) a d)

c) Vínny destilát nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Vínny destilát nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu ani 
destilát poľnohospodárskeho pôvodu.

d) Pri príprave vínneho destilátu sa môžu 
použiť iba prírodné aromatické látky a 
prípravky definované v článku 1 ods. 2 
písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS.

d) Vínny destilát sa nearomatizuje.

Odôvodnenie

Ustanovenia o vínnom destiláte v súčasných právnych predpisoch neumožňujú používanie 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu ani destilátu poľnohospodárskeho pôvodu. Je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby tento zákaz platil aj naďalej.

Tradičná výroba vínneho destilátu nepovoľuje používanie aromatických látok. Preto je 
možnosť, ktorú ponúka návrh Komisie, zbytočná a neprijateľná pre príslušné odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha II oddiel 4 písmeno da) (nové)

da) Ak tento nápoj zrel, môže sa naďalej 
uvádzať na trh ako „vínny destilát“, za 
predpokladu, že obdobie zrenia bolo 
rovnako dlhé alebo dlhšie ako obdobie 
stanovené pre produkt uvedený v oddieli 5.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je v súčasnosti zakotvené v poslednom odseku článku 1 bod 4 písmeno d) 
nariadenia 1576/89. Cieľom návrhu je teda zachovať status quo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha II oddiel 5 písmená c) a d)

c) Brandy alebo Weinbrand nesmie 
obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Brandy alebo Weinbrand nesmie 
obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu ani destilát 
poľnohospodárskeho pôvodu.

d) Pri príprave liehoviny brandy alebo 
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Weinbrand sa môžu použiť iba prírodné 
aromatické látky a prípravky podľa 
definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bod i) 
a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
smernice 88/388/EHS.

Odôvodnenie

Ustanovenia o Brandy alebo Weinbrand v súčasných právnych predpisoch neumožňujú 
používanie etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu ani destilátu poľnohospodárskeho 
pôvodu. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby tento zákaz platil aj naďalej.

Písmeno c) je zbytočné, pretože článok 3 (nový) by umožnil aromatizovať destiláty, 
s výnimkou prípadov, v ktorých to zakazujú ich špecifické definície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha II oddiel 6 písmeno c)

c) Destilát z hroznových výliskov alebo 
matolinovica nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Destilát z hroznových výliskov alebo 
matolinovica nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu ani 
destilát poľnohospodárskeho pôvodu.

Odôvodnenie

Ustanovenia o destiláte z hroznových výliskov alebo matolinovici v súčasných právnych 
predpisoch neumožňujú používanie etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu ani destilátu 
poľnohospodárskeho pôvodu. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby tento zákaz platil aj naďalej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha II oddiel 7 písmená c) a d)

c) Destiláty z ovocných výliskov nesmú 
obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Destiláty z ovocných výliskov nesmú 
obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu ani destilát 
poľnohospodárskeho pôvodu.

d) Pri príprave destilátov z ovocných 
výliskov sa môžu použiť iba prírodné 
aromatické látky a prípravky definované v 
článku 1 ods. 2 písm. b) bod i) a v článku 1 
ods. 2 písm. c) Smernice 88/388/EHS.

d) Destiláty z ovocných výliskov sa 
nearomatizujú.
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Odôvodnenie

Ustanovenia o destiláte z ovocných výliskov v súčasných právnych predpisoch neumožňujú 
používanie etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu ani destilátu poľnohospodárskeho 
pôvodu. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby tento zákaz platil aj naďalej.

Tradičná výroba destilátu z ovocných výliskov nepovoľuje používanie aromatických látok. 
Preto je možnosť, ktorú ponúka návrh Komisie, zbytočná a neprijateľná pre príslušné 
odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha II oddiel 8 písmená c) a d)

c) Hrozienkový destilát alebo hrozienkové 
brandy nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Hrozienkový destilát alebo hrozienkové 
brandy nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu ani 
destilát poľnohospodárskeho pôvodu.

d) Pri príprave hrozienkového destilátu 
alebo hrozienkového brandy sa môžu 
použiť iba prírodné aromatické látky a 
prípravky definované v článku 1 ods. 2 
písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS.

d) Hrozienkový destilát alebo hrozienkové 
brandy sa nearomatizuje.

Odôvodnenie

Ustanovenia o hrozienkovom destiláte alebo hrozienkovom brandy v súčasných právnych 
predpisoch neumožňujú používanie etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu ani destilátu 
poľnohospodárskeho pôvodu. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby tento zákaz platil aj naďalej.

Tradičná výroba hrozienkového destilátu alebo hrozienkového brandy nepovoľuje používanie 
aromatických látok. Preto je možnosť, ktorú ponúka návrh Komisie, zbytočná a neprijateľná 
pre príslušné odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha II oddiel 9 písmená d) a e)

d) Ovocné destiláty nesmú obsahovať 
pridaný etylalkohol poľnohospodárskeho 
pôvodu.

c) Ovocné destiláty nesmú obsahovať 
pridaný etylalkohol poľnohospodárskeho 
pôvodu ani destilát poľnohospodárskeho 
pôvodu.

e) Pri príprave ovocných destilátov sa môžu 
použiť iba prírodné aromatické látky 
a prípravky podľa definície v článku 1 

d) Ovocné destiláty sa nearomatizujú.
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ods. 2 písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 
písm. c) Smernice 88/388/EHS.

Odôvodnenie

Ustanovenia o ovocných destilátoch v súčasných právnych predpisoch neumožňujú 
používanie etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu ani destilátu poľnohospodárskeho 
pôvodu. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby tento zákaz platil aj naďalej.

Tradičná výroba ovocných destilátov nepovoľuje používanie aromatických látok. Preto je 
možnosť, ktorú ponúka návrh Komisie, zbytočná a neprijateľná pre príslušné odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha II oddiel 10 písmená c) a d)

c) Destilát z jablčného vína, brandy 
z jablčného vína alebo destilát z hruškového 
vína nesmú obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Destilát z jablčného vína, brandy 
z jablčného vína alebo destilát z hruškového 
vína nesmú obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu ani destilát 
poľnohospodárskeho pôvodu.

d) Pri príprave destilátu z jablčného vína, 
brandy z jablčného vína alebo destilátu 
z hruškového vína sa môžu použiť iba 
prírodné aromatické látky a prípravky 
podľa definície v článku 1 ods. 2 písm. b) 
bod i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS.

d) Destilát z jablčného vína, brandy z 
jablčného vína alebo destilát z hruškového 
vína sa nearomatizujú.

Odôvodnenie

Tradičná výroba destilátu z jablčného vína, brandy z jablčného vína alebo destilátu 
z hruškového vína nepovoľuje používanie aromatických látok. 

Preto je možnosť, ktorú ponúka návrh Komisie, zbytočná a neprijateľná pre príslušné 
odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha II oddiel 11 písmená c) a d)

c) Hefebrand nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Hefebrand nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu ani 
destilát poľnohospodárskeho pôvodu.

d) Pri príprave liehoviny Hefebrand sa 
môžu použiť iba prírodné aromatické látky 
a prípravky podľa definície v článku 1 

d) Hefebrand sa nearomatizuje.
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ods. 2 písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 
písm. c) Smernice 88/388/EHS.

Odôvodnenie

Ustanovenia o Hefebrand v súčasných právnych predpisoch neumožňujú používanie 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu ani destilátu poľnohospodárskeho pôvodu. Je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby tento zákaz platil aj naďalej.

Tradičná výroba Hefebrand nepovoľuje používanie aromatických látok. Preto je možnosť, 
ktorú ponúka návrh Komisie, zbytočná a neprijateľná pre príslušné odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha II oddiel 12 písmená c) a d)

c) Bierbrand nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Bierbrand nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu ani 
destilát poľnohospodárskeho pôvodu.

d) Pri príprave liehoviny Bierbrand alebo 
eau de vie de bière sa môžu použiť iba 
prírodné aromatické látky a prípravky 
definované v článku 1 ods. 2 písm. b) bod i) 
a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS.

d) Bierbrand sa nearomatizuje.

Odôvodnenie

Ustanovenia o Bierbrand v súčasných právnych predpisoch neumožňujú používanie 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu ani destilátu poľnohospodárskeho pôvodu. Je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby tento zákaz platil aj naďalej.

Tradičná výroba Bierbrand nepovoľuje používanie aromatických látok. Preto je možnosť, 
ktorú ponúka návrh Komisie, zbytočná a neprijateľná pre príslušné odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha II podnadpis

Kategória B: Špecifické liehoviny vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento návrh je v súlade s vypustením klasifikácie podľa troch kategórií vo všeobecnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
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Príloha II oddiel 13 písmeno c)

c) Aromatizovanie destilátov (pred ktorými 
je uvedený názov ovocia) vyrábaných 
macerovaním a destiláciou môže byť 
doplnená aromatickými látkami a/alebo 
aromatickými prípravkami inými, ako sú 
tie, ktoré pochádzajú z použitého ovocia.
Pri príprave destilátov (pred ktorými je 
uvedený názov ovocia) vyrábaných 
macerovaním a destiláciou sa môžu použiť 
iba prírodné aromatické látky a prípravky 
podľa definície v článku 1 ods. 2 písm. b) 
bod i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS. Charakteristická 
chuť nápoja a jeho farba však musí 
pochádzať výlučne z použitého ovocia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zahrnuté v bode 9 písmene d): ovocné destiláty sa nearomatizujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Príloha II oddiel 14 písmeno a)

a) Geist (s použitím názvu ovocia) je 
liehovina, ktorá sa získava macerovaním 
nekvasených bobuľovitých plodov, ako sú
maliny, černice, čučoriedky a iné, v 
etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, 
po ktorej nasleduje destilácia.

a) Geist (s použitím názvu ovocia) je 
liehovina, ktorá sa získava macerovaním 
nekvaseného ovocia uvedeného v oddieli 13
písmeno a) bod 2, marhúľ, broskýň, 
orechov alebo zeleniny v etylalkohole 
poľnohospodárskeho pôvodu, po ktorej 
nasleduje destilácia.

Odôvodnenie

Geist je definovaný v nariadení 1576/89 v článku 1 odseku 4 písmeno i) bod 3, ktoré 
neobmedzuje jeho výrobu na bobuľoviny, ale na ovocie. Preto by bolo zaradenie marhúľ 
a broskýň v súlade so status quo. Aprikosengeist aj Pfirsichgeist majú v Nemecku dlhú 
tradíciu.

Geist vyrábaný zo zeleniny alebo orechov je pomerne novým produktom. Zaradenie týchto 
produktov do definície geistu je praktickým uplatnením poslednej vety odôvodnenia 2: „Je 
potrebné zohľadniť aj technologickú inováciu v prípade, že táto inovácia slúži na zvýšenie 
kvality“.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Príloha II oddiel 14 písmeno c)

c) Aromatizovanie liehoviny Geist (s 
názvom ovocia) môže byť doplnená 
aromatickými látkami a/alebo 
aromatickými prípravkami inými, ako sú 
tie, ktoré pochádzajú z použitého ovocia.
Pri príprave liehoviny Geist (s názvom 
ovocia) sa môžu použiť iba prírodné 
aromatické látky a prípravky podľa 
definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bod i) 
a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS. Charakteristická 
chuť nápoja a jeho farba však musí 
pochádzať výlučne z použitého ovocia.

d) Geist sa nearomatizuje.

Odôvodnenie

Tradičná výroba geistu nepovoľuje používanie aromatických látok. Preto je možnosť, ktorú 
ponúka návrh Komisie, zbytočná a neprijateľná pre príslušné odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Príloha II oddiel 16 písmeno c)

c) Pri príprave liehoviny z horca sa môžu 
použiť iba prírodné aromatické látky 
a prípravky podľa definície v článku 1 
ods. 2 písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 
písm. c) Smernice 88/388/EHS.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto zmienka je zbytočná, pretože článok 3 (nový) by umožnil aromatizovať destiláty, 
s výnimkou prípadov, v ktorých to zakazujú ich špecifické definície. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Príloha II oddiel 20 písmeno a) bod 1

1) získaný výlučne z etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu, s 
maximálnym obsahom metanolu 
neprevyšujúcim 5 gramov na hektoliter 

vypúšťa sa
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čistého alkoholu,

Odôvodnenie

Navrhovaná definícia EÚ nepovoľuje pridanie ukazovateľov pravosti. Tieto ukazovatele 
umožňujú určenie pravosti produktov a môžu zohrať zásadnú úlohu v boji proti falšovaným 
produktom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Príloha II oddiel 20 písmeno a) bod 2

2) ktorého vôňa sa vytvára výlučne pomocou 
opakovanej destilácie v tradičných 
destilačných zariadeniach etylalkoholu za 
prítomnosti všetkých použitých prírodných 
rastlinných materiálov,

2) ktorého vôňa sa vytvára výlučne pomocou 
opakovanej destilácie v tradičných 
destilačných zariadeniach etylalkoholu za 
prítomnosti všetkých použitých prírodných 
rastlinných materiálov, destilát a každý 
ďalší pridaný alkohol sa musia získať 
výlučne z etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu, v súlade 
s vlastnosťami uvedenými v prílohe I, ale s 
maximálnym obsahom metanolu 
neprevyšujúcim 5 gramov na hektoliter 
alkoholu pri 100 % objemového percenta,

Odôvodnenie

Navrhovaná definícia EÚ nepovoľuje pridanie ukazovateľov pravosti. Tieto ukazovatele 
umožňujú určenie pravosti produktov a môžu zohrať zásadnú úlohu v boji proti falšovaným 
produktom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Príloha II oddiel 20 písmeno a) bod 4

4) kde ďalší pridaný etylalkohol musí byť 
výlučne z rovnakej suroviny,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Navrhovaná definícia EÚ nepovoľuje pridanie ukazovateľov pravosti. Tieto ukazovatele 
umožňujú určenie pravosti produktov a môžu zohrať zásadnú úlohu v boji proti falšovaným 
produktom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Príloha II odsek 20 písmeno a) bod 5
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5) ktorý neobsahuje pridané sladidlá alebo 
farbivá.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Navrhovaná definícia EÚ nepovoľuje pridanie ukazovateľov pravosti. Tieto ukazovatele 
umožňujú určenie pravosti produktov a môžu zohrať zásadnú úlohu v boji proti falšovaným 
produktom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Príloha II oddiel 20 písmeno a) bod 6

6) ktorý neobsahuje pridané zložky iné ako 
vodu.

6) do ktorého sa pridáva iba voda podľa 
definície v bode 4 prílohy I a (alebo) 
ukazovatele pravosti definované v bode 6 
prílohy I.

Odôvodnenie

Navrhovaná definícia EÚ nepovoľuje pridanie ukazovateľov pravosti. Tieto ukazovatele 
umožňujú určenie pravosti produktov a môžu zohrať zásadnú úlohu v boji proti falšovaným 
produktom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Príloha II oddiel 23 písmeno c)

c) Pri príprave liehovín aromatizovaných 
anízom sa môžu použiť iba prírodné 
aromatické látky a prípravky podľa 
definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bod i) 
a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto zmienka je zbytočná, pretože článok 3 (nový) by umožnil aromatizovať destiláty, 
s výnimkou prípadov, v ktorých to zakazujú ich špecifické definície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Príloha II oddiel 24
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a) Pastis je liehovina aromatizovaná anízom, 
ktorá obsahuje aj prírodné extrakty z koreňa 
sladkého drievka (Glycyrrhiza glabra), čo 
spôsobuje prítomnosť farbív známych ako 
„chalkóny“, ako aj kyseliny glycyrizínovej, 
v množstve minimálne 0,05 g a maximálne 
0,5 gramov na jeden liter liehoviny.

a) Pastis je liehovina aromatizovaná anízom, 
ktorá obsahuje aj prírodné extrakty z koreňa 
sladkého drievka (rod Glycyrrhiza), čo 
spôsobuje prítomnosť farbív známych ako 
„chalkóny“, ako aj kyseliny glycyrizínovej, 
v množstve minimálne 0,05 g a maximálne 
0,5 gramov na jeden liter liehoviny.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny 
pastis je 40 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny 
pastis je 40 obj. %.

c) Pri príprave liehoviny pastis sa môžu 
použiť iba prírodné aromatické látky 
a prípravky podľa definície v článku 1 
ods. 2 písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 
písm. c) Smernice 88/388/EHS.
d) Pastis obsahuje menej ako 100 gramov 
cukru na liter a obsah anetolu je minimálne 
1,5 a maximálne 2 gramy na liter.

c) Pastis obsahuje menej ako 100 gramov 
cukru na liter a obsah anetolu je minimálne 
1,5 a maximálne 2 gramy na liter.

Odôvodnenie

Glycyrrhiza glabra rastie len v niektorých oblastiach Stredomoria. Ak by preto jej dostupnosť 
ovplyvnili atmosférické alebo geopolitické okolnosti, nemohol by sa pastis vyrábať. Tomuto 
problému by sa predišlo rozšírením definície na prírodné extrakty z ostatných druhov rodu 
Glycyrrhiza.

Zmienka v písmene c) je zbytočné, pretože článok 3 (nový) by umožnil aromatizovať destiláty, 
s výnimkou prípadov, v ktorých to zakazujú ich špecifické definície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Príloha II oddiel 25 písmeno c)

c) Pri príprave liehoviny pastis de Marseille 
sa môžu použiť iba prírodné aromatické 
látky a prípravky podľa definície v článku 1 
ods. 2 písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 
písm. c) Smernice 88/388/EHS.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto zmienka je zbytočná, pretože článok 3 (nový) by umožnil aromatizovať destiláty, 
s výnimkou prípadov, v ktorých to zakazujú ich špecifické definície.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Príloha II oddiel 26 písmeno c)

c) Pri príprave liehoviny anis sa môžu 
použiť iba prírodné aromatické látky 
a prípravky podľa definície v článku 1 
ods. 2 písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 
písm. c) Smernice 88/388/EHS.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto zmienka je zbytočná, pretože článok 3 (nový) by umožnil aromatizovať destiláty, 
s výnimkou prípadov, v ktorých to zakazujú ich špecifické definície. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Príloha 29

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu
poľnohospodárskeho pôvodu:

a) Vodka je liehovina vyrábaná z 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu:

1) získaného po vykvasení s kvasinkami z 
poľnohospodárskych surovín,

1) získaného po vykvasení s kvasinkami z:

i) obilnín, zemiakov a (alebo) melasy alebo
ii) ovocia

2) destilovaného a/alebo rektifikovaného 
tak, že organoleptické vlastnosti použitých 
surovín a vedľajšie produkty vytvorené pri 
kvasení sú selektívne redukované,

2) destilovaného a (alebo) rektifikovaného 
tak, že organoleptické vlastnosti použitých 
surovín a vedľajšie produkty vytvorené pri 
kvasení sú selektívne redukované,

Po tomto procese môže nasledovať 
opakovená destilácia a/alebo spracovanie s 
príslušnými prostriedkami na spracovanie,
vrátane spracovania aktivovaným dreveným 
uhlím, za účelom vytvorenia špeciálnych 
organoleptických vlastnosti,

Po tomto procese môže nasledovať 
opakovená destilácia a (alebo) spracovanie s 
príslušnými prostriedkami na spracovanie 
vrátane spracovania aktivovaným dreveným 
uhlím, za účelom vytvorenia špeciálnych 
organoleptických vlastností,

Maximálne úrovne zostatkových látok 
musia spĺňať úrovne uvedené v prílohe I pre 
etylalkohol, okrem toho, že zvyšok 
metanolu v konečnom produkte nesmie 
prekročiť 10 gramov na hektoliter čistého 
alkoholu.

Maximálne úrovne zostatkových látok 
musia spĺňať úrovne uvedené v prílohe I pre 
etylalkohol, okrem toho, že zvyšok 
metanolu v konečnom produkte nesmie 
prekročiť 10 gramov na hektoliter čistého 
alkoholu.

b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, 
ktoré môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, 
ktoré môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 
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získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti iné ako 
prevládajúca vôňa.

získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti odlišné ako 
prevládajúca vôňa.

d) Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2000/13/ES, sa popis, uvádzanie na trh
alebo označovanie vodky uvedie v 
rovnakom zornom poli ako súčasť 
predajného názvu surovín použitých na 
výrobu etylalkoholu poľnohospodárskeho 
pôvodu. Písmená nesmú byť väčšie ako 
polovica ani menšie ako jedna tretina 
veľkosti písmen použitých pre predajný 
názov.

d) Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2000/13/ES, sa pri popise, prezentácii alebo 
označovaní vodky vyrábanej z ovocia 
uvedie v rovnakom zornom poli ako 
predajný názov výraz „destilované z...“ 
spolu s názvom ovocia použitého na výrobu 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu.
Písmená nesmú byť väčšie ako polovica ani 
menšie ako jedna tretina veľkosti písmen 
použitých pre predajný názov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh rieši citlivú otázku surovín, z ktorých možno vyrábať 
vodku.  Na jednej strane rešpektuje názor, že návrhy by nemali z trhu s vodkou vyradiť 
legitímne produkty, na druhej strane sa usiluje zohľadniť obavy zúčastnených strán – najmä 
zo severských členských štátov.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh rozlišuje medzi vodkou vyrábanou z obilnín, zo 
zemiakov a z melasy (Čím sa myslí melasa z cukrovej repy aj cukrovej trstiny. Prvá preto, 
lebo v EÚ sa vodka vyrába skôr z cukrovej repy než napríklad zo zemiakov, a druhá preto, 
lebo zaradenie repnej melasy a nezohľadnenie trstinovej melasy by vyvolalo námietky vo 
WTO.  Návrh vypúšťa požiadavku, aby sa na etikete vodky vyrobenej z obilnín, zo zemiakov 
alebo z melasy uvádzali suroviny, pretože podľa zástupcov príslušného sektora spotrebitelia 
pri kúpe vodky nepovažujú túto informáciu za podstatnú.  Definícia vodky destilovanej 
z ovocia, ktorá by na tento účel mala zahŕňať aj hrozno, je vo všetkých ohľadoch rovnaká ako 
definícia ďalších druhov vodky, čím sa zabezpečuje trvalá kvalita.  Pri týchto menej bežných 
druhoch vodky však definícia zachováva požiadavku na uvádzanie surovín na etikete v znení 
„Vodka – destilovaná z...“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Príloha II oddiel 36 písmeno c)

c) Pri príprave liehoviny trnkový gin sa 
môžu použiť iba prírodné aromatické látky 
a prípravky podľa definície v článku 1 
ods. 2 písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 
písm. c) Smernice 88/388/EHS.

vypúšťa sa

Odôvodnenie
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Táto zmienka je zbytočná, pretože článok 3 (nový) by umožnil aromatizovať destiláty, 
s výnimkou prípadov, v ktorých to zakazujú ich špecifické definície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Príloha II oddiel 40 písmeno a)

a) Nocino je likér, ktorého vôňa pochádza 
hlavne z macerácie a/alebo destilácie celých 
jadier zelených vlašských orechov (Jugians
regia L.) s minimálnym obsahom cukru, 
ktorý sa rovná 100 gramom na liter 
invertného cukru.

a) Nocino je likér, ktorého vôňa pochádza 
hlavne z macerácie a (alebo) destilácie 
celých zelených vlašských orechov (Juglans
regia L.) s minimálnym obsahom cukru, 
ktorý sa rovná 100 gramom na liter 
invertného cukru. 

Odôvodnenie

Výraz „jadier“ je potrebné vypustiť. Jeho uvedenie v nariadení 1576/89 bolo chybou, pretože 
Nocino sa vyrába z celých zelených vlašských orechov.

Názov Jugians regia L. by sa mal nahradiť názvom Juglans regia L. Pravdepodobne tu došlo 
k preklepu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Príloha II oddiel 41 písmeno c)

c) Pri príprave vaječného likéru alebo 
liehoviny advocaat alebo avocat alebo 
Advokat sa môžu použiť iba prírodné 
aromatické látky a prípravky podľa 
definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bod i) 
a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto zmienka je zbytočná, pretože článok 3 (nový) by umožnil aromatizovať destiláty, 
s výnimkou prípadov, v ktorých to zakazujú ich špecifické definície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Príloha II oddiel 42 písmeno c)
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c) Pri príprave likéru s vajcom sa môžu 
použiť iba prírodné aromatické látky 
a prípravky podľa definície v článku 1 
ods. 2 písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 
písm. c) Smernice 88/388/EHS.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto zmienka je zbytočná, pretože článok 3 (nový) by umožnil aromatizovať destiláty, 
s výnimkou prípadov, v ktorých to zakazujú ich špecifické definície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Príloha II oddiel 44 písmeno c)

c) Pri príprave liehoviny Berenburg or 
Beerenburg sa môžu použiť iba prírodné 
aromatické látky a prípravky podľa
definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bod i) 
a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto zmienka je zbytočná, pretože článok 3 (nový) by umožnil aromatizovať destiláty, 
s výnimkou prípadov, v ktorých to zakazujú ich špecifické definície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Príloha II oddiel 45 písmeno c)

c) Pri príprave liehoviny Topinambur sa 
môžu použiť iba prírodné aromatické látky 
a prípravky podľa definície v článku 1 
ods. 2 písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 
písm. c) Smernice 88/388/EHS.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto zmienka je zbytočná, pretože článok 3 (nový) by umožnil aromatizovať destiláty, 
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s výnimkou prípadov, v ktorých to zakazujú ich špecifické definície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Príloha II podnadpis

Kategória C: Iné liehoviny vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento návrh je v súlade s vypustením klasifikácie podľa troch kategórií pre liehoviny vo 
všeobecnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Príloha II kategória C bod 1

1. Všetky liehoviny, ktoré spĺňajú definíciu 
článku 1, ale nespĺňajú kritériá na 
zahrnutie do kategórie A alebo B, musia 
byť popísané, prezentované a označované 
predajným názvom „liehovina“.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento návrh je v súlade s vypustením klasifikácie podľa troch kategórií pre liehoviny vo 
všeobecnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Príloha II kategória C bod 2

2. Rum-Verschnitt sa vyrába v Nemecku 
a získava sa zmiešaním rumu a alkoholu, 
pričom minimálne 5 % alkoholu 
obsiahnutého v konečnom produkte musí 
pochádzať z rumu. Ak ide o označovanie a 
uvádzanie na trh produktu Rum-Verschnitt, 
slovo Verschnitt musí byť uvedené na 
popise, prezentácii a označení písmenami 
patriacich do tej istej kategórie, veľkosti a 
farby ako slovo „Rum“ , v tom istom riadku 
a v prípade fliaš na prednej etikete.
V prípade, že sa tento produkt predáva mimo 

47. Rum-Verschnitt sa vyrába v Nemecku 
a získava sa zmiešaním rumu a alkoholu, 
pričom minimálne 5 % alkoholu 
obsiahnutého v konečnom produkte musí 
pochádzať z rumu.  Pokiaľ ide o 
označovanie a prezentáciu produktu 
Rum-Verschnitt, slovo Verschnitt musí byť 
uvedené na popise, prezentácii a označení 
písmenami patriacimi do tej istej kategórie, 
veľkosti a farby ako slovo „Rum“, v tom 
istom riadku a v prípade fliaš na prednej 
etikete.  V prípade, že sa tento produkt 
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nemeckého trhu, na etikete musí byť 
uvedené jeho alkoholické zloženie.

predáva mimo nemeckého trhu, na etikete 
musí byť uvedené jeho alkoholické zloženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Príloha II kategória C bod 3

3. Slivovice sa vyrába v Českej republike 
a získava sa pridaním maximálne 30 %-ného
objemového percenta etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu do slivkového 
destilátu pred konečnou destiláciou. Tento 
produkt musí byť popísaný ako „liehovina“ 
a môže tiež používať názov Slivovice v 
rovnakom zornom poli na prednej etikete.
Ak sa česká Slivovice predáva na trhu 
Spoločenstva, na etikete musí byť uvedené 
jej alkoholické zloženie. Toto ustanovenie sa 
nedotýka používania názvu Slivovice pre 
ovocné destiláty podľa bodu 9 kategórie A.

47. Slivovice sa vyrába v Českej republike 
a získava sa pridaním maximálne 30 % 
objemového percenta etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu do slivkového 
destilátu pred konečnou destiláciou.  Tento 
produkt musí byť popísaný ako „liehovina“ 
a môže tiež používať názov Slivovice v 
rovnakom zornom poli na prednej etikete.  
Ak sa česká Slivovice predáva na trhu 
Spoločenstva, na etikete musí byť uvedené 
jej alkoholické zloženie.  Toto ustanovenie 
sa nedotýka používania názvu Slivovice pre 
ovocné destiláty podľa oddielu 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Príloha III bod 2

2. Whisky / Whiskey: 2. Whisky / Whiskey:
Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español
(Tieto názvy možno doplniť výrazmi „malt“
(sladová) alebo „grain“ (obilná))

(Tieto názvy možno doplniť výrazmi „malt“ 
(sladová) alebo „grain“ (obilná))

Irish Whiskey Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Tieto názvy možno doplniť slovami „Pot 
Still“ (periodická destilácia) alebo „malt“ 
(sladová) alebo „grain“ (obilná))

(Tieto názvy možno doplniť slovami „Pot 
Still“ (periodická destilácia) alebo „malt“ 
(sladová) alebo „grain“ (obilná))
Scotch Whisky / Scotch

Odôvodnenie

Hoci je návrh odrazom súčasných ustanovení nariadenia 1576/89, združenie výrobcov Scotch 
Whisky považuje používanie výrazov malt a grain v spojení so zemepisným označením Scotch 
Whisky/Scotch, uvedeným v prílohe III, za nadbytočné a eventuálne zavádzajúce. Tieto výrazy 
sa bežne používajú pre whisky so zemepisným označením, nie sú však jedinými povolenými 
doplňujúcimi výrazmi.
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Vo vyššie uvedených komentároch k článku 7 ods. 5 sa navrhuje znovu zaradiť do článku 7 
ods. 5 nového nariadenia ustanovenie, podľa ktorého sa môžu spolu so zemepisnými 
označeniami uvádzať dodatočné špecifikácie, v súlade s úpravami príslušného orgánu 
v predmetnej krajine. (Poznámka: Nariadenie 1576/89 článok 5 odsek 2.)

Okrem toho sa vyššie uvedené návrhy k článku 15 ods. 1 a 2 usilujú ujasniť, že za žiadosti 
o registráciu zemepisných označení a podporné technické dokumenty k nej zodpovedajú 
orgány členských štátov.

Vzhľadom na tieto vnútroštátne kontroly sa teda javí ako vhodnejšie, aby všetky povolené 
doplňujúce výrazy pre druhy whisky uvedené ako geografické označenia v prílohe III určoval 
príslušný orgán predmetnej krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Príloha III bod 3 geographical indication poznámka pod čiarou (nová)

Doplnenie poznámky pod čiarou po 
zemepisnom označení Kornbrand v tomto 
znení:
„Minimálny obsah alkoholu pre Korn je 32 
objemových percent.“

Odôvodnenie

Korn sa v súčasnosti definuje v článku 1 ods. 4 písm. d) nariadenia 1576/89 ako obilný 
destilát. Vyrába sa bez esencií v Nemecku a v regiónoch, kde je úradným jazykom nemčina
- buď výlučne destiláciou fermentovanej cereálnej zápary alebo celých zŕn alebo pšenice, 

jačmeňa, ovsa, raže alebo pohánky so všetkámi ich časťami,
- alebo opakovanou destiláciou destilátu získaného v súlade s prvým pododsekom.
Článok 3 tohto nariadenia vyžaduje pre Korn minimálny obsah alkoholu 32 obj. %, zatiaľ čo 
pre obilné destiláty to je 35 obj. %.

Skutočnosť, že Korn ako zemepisné označenie pre Nemecko a Rakúsko teraz chráni príloha II 
(bod 3) vedie k situácii, keď jeho minimálny obsah alkoholu by bol upravovaný všeobecným 
údajom pre obilné destiláty (35 obj. %). Preto je cieľom navrhovanej zmeny zachovať status 
quo.


