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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. HLAVNÍ PRVKY NÁVRHU

Účelem návrhu Komise je nahradit nařízení Rady č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, jehož 
předmětem je definice, označování a obchodní úprava aromatizovaných vín, aromatizovaných 
vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů („aromatizované vinné výrobky“). 
S ohledem na technologické inovace, vývoj trhu a měnící se očekávání spotřebitelů je 
nezbytné aktualizovat pravidla pro definici, popis, obchodní úpravu, označování a ochranu 
zeměpisných označení některých aromatizovaných vinných výrobků, přičemž se musí vzít 
v úvahu tradiční výrobní postupy.

Návrh zjednodušuje stávající pravidla a zejména přizpůsobuje používané definice 
technickému vývoji a uvádí stávající pravidla pro zeměpisná označení do souladu s Dohodou 
o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS). Účelem návrhu je 
rovněž přizpůsobení textu Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU), pokud jde o „akty 
v přenesené pravomoci“ a „prováděcí akty“ (články 290 a 291 SFEU).  

Komise ve svém vysvětlujícím prohlášení zdůrazňuje, že „výrobci aromatizovaných vinných 
výrobků se shodli na zachování stejného rámce a podobných pravidel“ a že „nezbytné se zdají 
být pouze drobné technické úpravy“. Komise konstatuje, že tyto technické úpravy byly 
sděleny jejím útvarům zástupci příslušného odvětví po neformální konzultaci hlavních 
evropských producentů a vnitrostátních organizací.

Komise uvádí jako další hlavní cíle svého návrhu posílenou uplatnitelnost a srozumitelnost 
právních předpisů Unie, jakož i definovanou politiku jakosti založenou na definici výrobků, 
aktualizaci určitých obchodních označení vzhledem k možnosti zvýšit podíl vína namísto 
přímého přidání alkoholu, zavedení pružnějšího přístupu přesunutím pravomoci ke změně 
definic a popisů výrobků ze současného postupu spolurozhodování na Komisi prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci, přizpůsobení pravidel Unie novým technickým požadavkům 
a požadavkům WTO, včetně dohody TRIPS, a definici kritérií pro uznávání nových 
zeměpisných označení.

2. STRUKTURA NÁVRHU NAŘÍZENÍ

Návrh nařízení se skládá ze čtyř kapitol a tří příloh:

Kapitola I stanoví základní definice a klasifikaci výrobků.

Kapitola II se zabývá popisem, obchodní úpravou a označováním. Odkazuje na požadavky 
a omezení stanovené v přílohách I a II a pověřuje Komisi stanovením dalších povolených 
výrobních postupů. Týká se mezinárodních metod analýzy aromatizovaných vinných výrobků 
a zavádí pro ně specifická pravidla označování. 

Kapitola II dále stanoví odkazem na přílohy I a II ucelený systém založený na tradičních 
jakostních postupech a novém vývoji, pokud jde o jakost výrobků. Cílem této kapitoly 
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je poskytnout spotřebitelům jasné informace o povaze výrobků (obchodní označení) 
a zavázat výrobce k poskytnutí všech informací, které jsou nezbytné k tomu, 
aby nedocházelo k uvedení spotřebitele v omyl.

Kapitola III stanoví pravidla pro zeměpisná označení v souladu s mezinárodními závazky EU. 
Zeměpisná označení, jejichž seznam je v současnosti uveden v nařízení č. 1601/91, 
jsou převedena do rejstříku, který je zřízen článkem 22 tohoto nařízení. 

Kapitola IV formuluje obecná, přechodná a závěrečná ustanovení.

Příloha I obsahuje technické definice a požadavky pro výrobu aromatizovaných vinných 
výrobků.

A konečně, příloha II zahrnuje jejich obchodní označení a s tím související popis. 

3. POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PĚDLOŽENÉ NAVRHOVATELEM

Navrhovatel souhlasí s většinou prvků návrhu Komise, který se týká v podstatě technických 
úprav, aniž by docházelo ke skutečné politické změně, jak rovněž uvádějí zástupci daného 
odvětví. Proto navrhuje, aby byl návrh s několika pozměňovacími návrhy schválen. 
To znamená:

– navrhovatel je toho názoru, že aktualizace obchodních označení a popisu aromatizovaných 
vinných produktů je ve skutečnosti základním prvkem tohoto nařízení, a proto by tato 
opatření neměla být prováděna pomocí aktů v přenesené pravomoci, jak navrhuje Komise, 
ale běžným legislativní postupem;

– spotřebitel by měl vědět, zda místo provenience primární složky je opravdu stejné jako 
místo provenience samotného aromatizovaného vína (podobné ustanovení bylo začleněno 
do čl. 26 odst. 3 nedávno přijatého nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o 
potravinách spotřebitelům);

– obdobně u aromatizovaných vinných výrobků chráněných zeměpisnými označeními by měl 
spotřebitel vědět, zda je uvedené místo provenience hroznů opravdu stejné jako místo 
provenience výrobku;

– popis aromatizovaného vína by měl pokrývat aromatizované víno s přidaným alkoholem 
i bez přidaného alkoholu; 

– v případě alkoholu přidaného do „aromatizovaných vinných koktejlů“ by měl být jejich 
celkový obsah alkoholu nejméně 7,5 % objemových;

– informace obsažené ve specifikaci výrobku týkající se vztahu mezi zeměpisnou oblastí 
a konečným výrobkem je poměrně důležitá pro volbu, kterou spotřebitel činí, a měla by být 
proto považována za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení; příslušná opatření by proto měla 
být přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci;
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– obdobně, opatření v oblasti kontrol a ověřování by měla být přijímána prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci, jelikož jsou důležité pro ochranu zájmů výrobců i spotřebitelů; 

– a konečně, do základních definic výrobků je vhodné začlenit charakteristické prvky jejich 
přípravy (aromatizace, přidání či nepřidání alkoholu, barvení, slazení). 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „aromatizovanými vinnými výrobky“: 
výrobky získané z produktů v odvětví vína 
podle nařízení (EU) č. [XXXX/20XX.
COM(2010) 799 v konečném znění, 
sladěné s předpisy v oblasti společné 
organizace trhu], které byly 
aromatizovány. Jsou klasifikovány takto:

(1) „aromatizovanými vinnými výrobky“: 
výrobky získané z produktů v odvětví vína 
podle nařízení (EU) č. [XXXX/20XX.
COM(2010) 799 v konečném znění, 
sladěné s předpisy v oblasti společné 
organizace trhu], které byly aromatizovány 
za podmínek stanovených v příloze I. Jsou 
klasifikovány takto:

Odůvodnění

Do základních definic výrobků je vhodné začlenit charakteristické prvky jejich přípravy 
(aromatizace, přidání či nepřidání alkoholu, barvení, slazení). Technické detaily jsou 
stanoveny v přílohách. Přidání alkoholu je v případě aromatizovaných vín fakultativní 
a není povoleno u jiných kategorií výrobků, kromě specifických výrobků, jež jsou konkrétně 
definovány v příloze II. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) do něhož mohl být přidán alkohol, 
který byl barven či slazen za podmínek 
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stanovených v příloze I;

Odůvodnění

Je třeba ujasnit, že tyto techniky jsou fakultativní.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) který mohl být barven či slazen za 
podmínek stanovených v příloze I;

Odůvodnění

Je třeba ujasnit, že tyto techniky jsou fakultativní.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(cb) do něhož nebyl přidán alkohol, není-
li v příloze II stanoveno jinak;

Odůvodnění

Do základních definic výrobků je vhodné začlenit charakteristické prvky jejich přípravy 
(aromatizace, přidání či nepřidání alkoholu, barvení, slazení). Technické detaily jsou 
stanoveny v přílohách. Přidání alkoholu je v případě aromatizovaných vín fakultativní 
a není povoleno u jiných kategorií výrobků, kromě specifických výrobků, jež jsou konkrétně 
definovány v příloze II.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) do něhož mohl být přidán alkohol, 
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a tudíž je jeho skutečný obsah alkoholu 
nejméně 7 % objemových.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) který mohl být barven či slazen za 
podmínek stanovených v příloze I;

Odůvodnění

Je třeba ujasnit, že tyto techniky jsou fakultativní.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V Unii se pro aromatizované vinné 
výrobky použijí obchodní označení 
stanovená v příloze II. Tato označení 
mohou být použita pouze pro uvádění 
aromatizovaných vinných výrobků, které 
splňují požadavky na odpovídající 
obchodní označení stanovené v uvedené 
příloze.

1. V Unii se pro aromatizované vinné 
výrobky použijí pouze obchodní označení 
stanovená v příloze II. Tato označení 
mohou být použita pouze pro uvádění 
aromatizovaných vinných výrobků, které 
splňují požadavky na odpovídající 
obchodní označení stanovené v uvedené 
příloze.

Odůvodnění

Je vhodné zajistit, aby obecné označení „aromatizovaný vinný výrobek“ nemohlo být použito 
jako obchodní označení, jelikož nepředstavuje produktovou kategorii, jež by byla dostatečně 
přesná pro informaci spotřebitelům.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aromatizované vinné výrobky, které 
splňují požadavky více než jednoho 
obchodního označení, mohou použít jen 
jedno odpovídající obchodní označení.

2. Pokud není v příloze II stanoveno 
jinak, aromatizované vinné výrobky, které 
splňují požadavky více než jednoho 
obchodního označení, mohou použít jen 
jedno odpovídající obchodní označení.

Odůvodnění

Je třeba umožnit, aby ustanovení, která jsou pro určité tradiční výrobky specifická a která 
se používají při výrobě i označování, zůstala i nadále v platnosti za podmínek, jež přesně 
odpovídají současné situaci. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V popisu, obchodní úpravě nebo 
označení alkoholického nápoje, který 
nevyhovuje požadavkům stanoveným v 
tomto nařízení, nesmí být použito spojení 
slov nebo obratů, jako jsou „druh“, „typ“, 
„styl“, „značky“, „s příchutí“ nebo jakékoli 
jiné výrazy podobné jakémukoli 
obchodnímu označení stanovenému v 
tomto nařízení.

3. V popisu, obchodní úpravě nebo 
označení alkoholického nápoje, který 
nevyhovuje požadavkům stanoveným v 
tomto nařízení, nesmí být použito spojení 
slov nebo obratů, jako jsou „druh“, „typ“, 
„styl“, „značky“, „s příchutí“ nebo jakékoli 
jiné podobné výrazy nebo grafické složky, 
jež by mohly uvést spotřebitele v omyl.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Evropský parlament a Rada mohou 
řádným legislativním postupem na návrh 
Komise aktualizovat obchodní označení a 
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popisy uvedené v příloze II. 

Odůvodnění

Aktualizace obchodních označení a popisu aromatizovaných vinných produktů by neměla být 
prováděna pomocí aktů v přenesené pravomoci, ale běžným legislativní postupem, vzhledem 
k tomu, že je ve skutečnosti základním prvkem tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 6 – druhý odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Označení místa provenience primární 
složky se nevyžaduje.

vypouští se

Odůvodnění

 Skutečně není třeba uvádět místo provenience primární složky. Související zmínka Komise 
v legislativním textu je tedy zbytečná. Pravidla upravující označení místa provenience 
primární složky aromatizovaného vinného výrobku by se neměla odchylovat od obecného 
přístupu, jenž je stanoven v nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o
potravinách spotřebitelům.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) obchodní označení a popisy stanovené 
v příloze II.

vypouští se

Odůvodnění

Aktualizace obchodních označení a popisu aromatizovaných vinných produktů by neměla být 
prováděna pomocí aktů v přenesené pravomoci, ale běžným legislativní postupem, vzhledem 
k tomu, že je ve skutečnosti základním prvkem tohoto nařízení.



PE480.561v02-00 10/15 AD\897036CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K zajištění jakosti a vysledovatelnosti 
výrobků může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci stanovit 
podmínky, za nichž může specifikace 
výrobku obsahovat dodatečné požadavky, 
jak je uvedeno v čl. 11 odst. 2 písm. f).

2. K zajištění jakosti a vysledovatelnosti 
výrobků je Komise v souladu s článkem 
35 zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci:

(a) týkajících se informací poskytovaných 
ve specifikaci výrobku, pokud jde o 
souvislost mezi zeměpisnou oblastí a 
konečným výrobkem;
(b) stanovujících podmínky, za nichž 
může specifikace výrobku zahrnovat 
dodatečné požadavky, jak je uvedeno v čl. 
11 odst. 2 písm. f).

Odůvodnění

Informace obsažená ve specifikaci výrobku týkající se vztahu mezi zeměpisnou oblastí 
a konečným výrobkem je poměrně důležitá pro volbu, kterou spotřebitel činí, a měla by 
být proto považována za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení, který by měl být přijímán 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V zájmu účinnosti kontrol stanovených 
v této kapitole může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout nezbytná opatření
týkající se oznamování hospodářských 
subjektů příslušným orgánům.

6. V zájmu účinnosti kontrol stanovených 
v této kapitole je Komise v souladu 
s článkem 35 zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci týkajících se 
oznamování hospodářských subjektů 
příslušným orgánům, jakož i kontrol a 
ověřování prováděných členskými státy, 
včetně testování.
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Odůvodnění

Kontroly a ověřování jsou důležité pro ochranu zájmů výrobců i spotřebitelů, a měly by být 
proto považovány za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení vyžadující přijímání prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) informace poskytované ve specifikaci 
výrobku, pokud jde o souvislost mezi 
zeměpisnou oblastí a konečným výrobkem;

vypouští se

Odůvodnění

Informace obsažená ve specifikaci výrobku týkající se vztahu mezi zeměpisnou oblastí 
a konečným výrobkem je poměrně důležitá pro volbu, kterou spotřebitel činí, a měla by 
být proto považována za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení, který by měl být přijímán 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) kontroly a ověření prováděná 
členskými státy, včetně testování.

vypouští se

Odůvodnění

Kontroly a ověřování jsou důležité pro ochranu zájmů výrobců i spotřebitelů, a měly by být 
proto považovány za nikoli zásadní prvek tohoto nařízení vyžadující přijímání prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Aromatizované víno: (1) Aromatizované víno: 
Aromatizované víno, k němuž nebyl 
přidán žádný alkohol.

Aromatizované víno s přidaným 
alkoholem či bez něho.

Odůvodnění

Jedno obchodní označení je postačující: popis aromatizovaného vína by měl pokrývat 
aromatizované víno s i bez přidaného alkoholu.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Aromatizované alkoholizované víno: vypouští se
Aromatizované víno, k němuž byl přidán 
alkohol.

Odůvodnění

Jedno obchodní označení je postačující: popis aromatizovaného vína by měl pokrývat 
aromatizované víno s i bez přidaného alkoholu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – třetí odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– které mohlo být přislazeno pouze 
karamelizovaným cukrem, sacharosou, 
hroznovým moštem, rektifikovaným 
moštovým koncentrátem a zahuštěným 

– které mohlo být přislazeno pouze 
s použitím produktů uvedených v bodě 2 
přílohy I.
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hroznovým moštem.

Odůvodnění

V případě výrobků uvedených v bodě 2 přílohy I by mělo být povoleno jejich používání pro 
slazení vermutu.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 3 – druhý odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojmenování „Sangria“ musí být vždy 
doprovázeno údajem „vyrobeno v (ve)…“ 
a názvem členského státu výroby nebo 
menšího regionu, nebyl-li nápoj vyroben 
ve Španělsku nebo v Portugalsku.

Je-li nápoj vyroben v jiném členském státě 
než ve Španělsku či Portugalsku, může se 
výraz „Sangria“ používat dodatečně k 
obchodnímu označení „aromatizovaný 
vinný nápoj“, které musí být vždy 
doprovázeno údajem „vyrobeno v (ve)…“ 
a názvem členského státu výroby nebo 
menšího regionu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat status quo zavedený nařízením (EHS) č. 
1601/1991 ochraňující výraz „Sangria“, jenž pochází ze Španělska a Portugalska.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 3 – třetí odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojmenování „aromatizovaný vinný 
nápoj“ může být nahrazeno
pojmenováním „Sangria“ jen tehdy, byl-li 
nápoj vyroben ve Španělsku nebo 
v Portugalsku.

Výraz „Sangria“ může nahradit obchodní 
označení „aromatizovaný vinný nápoj“ jen 
tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku 
nebo v Portugalsku.

Odůvodnění

Je třeba jasně rozlišit mezi „obchodním označením“, které zahrnuje pojmenování 
„aromatizovaný vinný výrobek“ a výrazem „Sangria“.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 4 – druhý odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojmenování „Clarea“ musí být vždy 
doprovázeno údajem „vyrobeno v(e)…“ 
a názvem členského státu výroby nebo 
menšího regionu, nebyl-li nápoj vyroben 
ve Španělsku.

Je-li nápoj vyroben v jiném členském státě 
než ve Španělsku či Portugalsku, může se 
výraz „Clarea“ používat dodatečně k 
obchodnímu označení „aromatizovaný 
vinný nápoj“. Výraz „Clarea“ musí být 
vždy doprovázen údajem „vyrobeno 
v(e)…“ a názvem členského státu výroby 
nebo menšího regionu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat status quo s ohledem na to, že výraz 
„Clarea“ musí být chráněn.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 4 – třetí odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojmenování „aromatizovaný vinný 
nápoj“ může být nahrazeno
pojmenováním „Clarea“ jen tehdy, byl-li 
nápoj vyroben ve Španělsku.

Výraz „Clarea“ může nahradit obchodní 
označení „aromatizovaný vinný nápoj“
jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve 
Španělsku.

Odůvodnění

Je třeba jasně rozlišit mezi „výrazem“ a „obchodním označením“.
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