
PR\891111SK.doc PE480.816v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2011/0231(COD)

8.2.2012

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vymedzení, opise, 
obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení 
aromatizovaných vínnych výrobkov
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Paolo Bartolozzi

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):
Herbert Dorfmann, Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(*) Pridružený výbor – článok 50 rokovacieho poriadku



PE480.816v01-00 2/17 PR\891111SK.doc

SK

PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

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

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

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vymedzení, opise, obchodnej 
úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych 
výrobkov
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0530),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 43 ods. 2 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-
0234/2011),

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

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu (č. 2) 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Luxemburskou poslaneckou snemovňou, 
ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
zo 7. decembra 20111,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

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

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

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Ak aromatizované vínne výrobky 
spĺňajú podmienky ustanovené 
v horizontálnych pravidlách organického
poľnohospodárstva, malo by v ich prípade 
byť povolené využívať možnosť 
odkazovať na organickosť použitých 
výrobkov.

Or. it

Odôvodnenie

Vzhľadom na nadchádzajúci vývoj v oblasti pravidiel vinárskych postupov uplatňovaných 
pri ekologických vínach a s cieľom stanoviť pre ne už vopred základné zásady sa považuje 
za náležité odkazovať na právny rámec biologickej produkcie aj v prípade aromatizovaných 
vínnych výrobkov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11b) V záujme nezavádzania spotrebiteľa 
je tiež potrebné môcť odkazovať na názvy 
muštových odrôd viniča hroznorodého, ak 
použité vína spĺňajú podmienky 
ustanovené v nariadení Komisie (ES) 
č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa 
ustanovujú určité podrobné pravidlá 
vykonávania nariadenia Rady (ES) 
č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené 
označenia pôvodu a zemepisné označenia, 
tradičné pojmy, označovanie a obchodnú 
úpravu určitých vinárskych výrobkov1, 
a tým môcť mať úžitok z uvedenia 
takéhoto odkazu.
_____________
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1 Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60.

Or. it

Odôvodnenie

V súlade so zjednodušenými postupmi zavedenými v nadväznosti na spoločnú organizáciu 
trhov z roku 2008, ktorou sa v oblasti označovania stanovuje možnosť uvádzať v prípade vín 
z EÚ bez zemepisného označenia odrodu viniča, sa takáto možnosť zavádza aj 
pri aromatických vínnych výrobkoch, pokiaľ spĺňajú podmienky ustanovené v nariadení 
č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady 
(ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné 
pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) „Aromatizované vínne výrobky“: sú 
výrobky, ktoré sa získavajú z výrobkov 
sektora vinohradníctva a vinárstva, ako sa 
uvádza v nariadení (EÚ) č. [XXXX/20XX, 
KOM(2010) 799 v konečnom znení, 
v súlade s jednotnou SOT], a ktoré sú 
ochutené. Klasifikujú sa takto:

1) „Aromatizované vínne výrobky“: sú 
výrobky, ktoré sa získavajú z výrobkov 
sektora vinohradníctva a vinárstva, ako sa 
uvádza v nariadení (EÚ) č. [XXXX/20XX, 
COM(2010)0799 v konečnom znení, 
v súlade s jednotnou SOT], a ktoré sú 
ochutené za podmienok ustanovených 
v prílohe I. Klasifikujú sa takto:

Or. it

Odôvodnenie

Považuje sa za nevyhnutné určiť všetky prvky, ktoré sú súčasťou prípravy aromatizovaných 
vínnych výrobkov (dochucovanie, možné pridávanie alkoholu, sladenie a pridávanie farbív), 
s cieľom zosúladiť súbor vymedzení pojmov s obsahom prílohy I a prílohy II. Nakoniec je 
dôležité objasniť, že pridávanie alkoholu, ktoré je možné v prípade aromatizovaných vín, sa 
naopak neustanovuje pre ostatné kategórie výrobkov s výnimkou osobitných výrobkov, 
na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa vymedzenia v prílohe II.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) nápoj, do ktorého možno pridávať 
alkohol a/alebo farbivá a/alebo ktorý bolo 
možné osladiť za podmienok stanovených 
v prílohe I;

Or. it

Odôvodnenie

Považuje sa za nevyhnutné určiť všetky prvky, ktoré sú súčasťou prípravy aromatizovaných 
vínnych výrobkov (dochucovanie, možné pridávanie alkoholu, sladenie a pridávanie farbív), 
s cieľom zosúladiť súbor vymedzení pojmov s obsahom prílohy I a prílohy II. Nakoniec je 
dôležité objasniť, že pridávanie alkoholu, ktoré je možné v prípade aromatizovaných vín, sa 
naopak neustanovuje pre ostatné kategórie výrobkov s výnimkou osobitných výrobkov, 
na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa vymedzenia v prílohe II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 3 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) nápoj, do ktorého bolo možné pridať 
farbivá a/alebo ktorý bolo možné osladiť 
za podmienok stanovených v prílohe I;

Or. it

Odôvodnenie

Považuje sa za nevyhnutné určiť všetky prvky, ktoré sú súčasťou prípravy aromatizovaných 
vínnych výrobkov (dochucovanie, možné pridávanie alkoholu, sladenie a pridávanie farbív), 
s cieľom zosúladiť súbor vymedzení pojmov s obsahom prílohy I a prílohy II. Nakoniec je 
dôležité objasniť, že pridávanie alkoholu, ktoré je možné v prípade aromatizovaných vín, sa 
naopak neustanovuje pre ostatné kategórie výrobkov s výnimkou osobitných výrobkov, 
na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa vymedzenia v prílohe II.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 3 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

cb) nápoj, do ktorého nebol pridaný 
žiadny alkohol, pokiaľ sa v prílohe II 
neustanovuje inak;

Or. it

Odôvodnenie

Považuje sa za nevyhnutné určiť všetky prvky, ktoré sú súčasťou prípravy aromatizovaných 
vínnych výrobkov (dochucovanie, možné pridávanie alkoholu, sladenie a pridávanie farbív), 
s cieľom zosúladiť súbor vymedzení pojmov s obsahom prílohy I a prílohy II. Nakoniec je 
dôležité objasniť, že pridávanie alkoholu, ktoré je možné v prípade aromatizovaných vín, sa 
naopak neustanovuje pre ostatné kategórie výrobkov s výnimkou osobitných výrobkov, 
na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa vymedzenia v prílohe II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) nápoj, do ktorého bolo možné pridať 
farbivá a/alebo ktorý bolo možné osladiť 
za podmienok stanovených v prílohe I;

Or. it

Odôvodnenie

Považuje sa za nevyhnutné určiť všetky prvky, ktoré sú súčasťou prípravy aromatizovaných 
vínnych výrobkov (dochucovanie, možné pridávanie alkoholu, sladenie a pridávanie farbív), 
s cieľom zosúladiť súbor vymedzení pojmov s obsahom prílohy I a prílohy II. Nakoniec je 
dôležité objasniť, že pridávanie alkoholu, ktoré je možné v prípade aromatizovaných vín, sa 
naopak neustanovuje pre ostatné kategórie výrobkov s výnimkou osobitných výrobkov, 
na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa vymedzenia v prílohe II.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) nápoj, do ktorého nebol pridaný žiadny 
alkohol;

d) nápoj, do ktorého nebol pridaný žiadny 
alkohol, pokiaľ sa v prílohe II 
neustanovuje inak;

Or. it

Odôvodnenie

Považuje sa za nevyhnutné určiť všetky prvky, ktoré sú súčasťou prípravy aromatizovaných 
vínnych výrobkov (dochucovanie, možné pridávanie alkoholu, sladenie a pridávanie farbív), 
s cieľom zosúladiť súbor vymedzení pojmov s obsahom prílohy I a prílohy II. Nakoniec je 
dôležité objasniť, že pridávanie alkoholu, ktoré je možné v prípade aromatizovaných vín, sa 
naopak neustanovuje pre ostatné kategórie výrobkov s výnimkou osobitných výrobkov, 
na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa vymedzenia v prílohe II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V Únii sa používajú obchodné názvy 
aromatizovaných vínnych výrobkov, ako sa 
ustanovujú v prílohe II. Uvedené názvy 
možno používať len pri uvádzaní tých 
aromatizovaných vínnych výrobkov na trh, 
ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené 
v uvedenej prílohe na príslušný obchodný 
názov.

1. V Únii sa používajú iba obchodné názvy 
aromatizovaných vínnych výrobkov, ako sa 
ustanovujú v prílohe II. Uvedené názvy 
možno používať len pri uvádzaní tých 
aromatizovaných vínnych výrobkov na trh, 
ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené 
v uvedenej prílohe na príslušný obchodný 
názov.

Or. it

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia právnej istoty medzi textom a prílohami sa považuje za potrebné 
zdôrazniť zásadu exkluzivity, na základe ktorej možno v Únii používať iba názvy uvedené 
v prílohe II. Takéto vymedzenie umožňuje okrem iného zaistiť, že druhové názvy nemožno 
používať ako obchodné názvy, čím sa zabezpečuje náležité informovanie spotrebiteľa.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na aromatizované vínne výrobky, ktoré 
spĺňajú podmienky používania viac ako 
jedného obchodného názvu, možno 
používať len jeden príslušný obchodný 
názov.

2. Pokiaľ sa v prílohe II neustanovuje 
inak, možno na aromatizované vínne 
výrobky, ktoré spĺňajú podmienky 
používania viac ako jedného obchodného 
názvu, používať len jeden príslušný 
obchodný názov.

Or. it

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia právnej istoty medzi textom a prílohami sa považuje za potrebné 
zdôrazniť už ustanovenú možnosť uplatňovať na niektoré tradičné výrobky osobitné opatrenia, 
ako používanie viac ako jedného obchodného názvu na ten istý výrobok. V prílohe II sa 
napríklad v prípade sangrie a clarey ustanovuje, že označenie „Sangria / Clarea“ môže 
nahradiť označenie „aromatizovaný nápoj na báze vína“ iba v prípade, že nápoj bol 
vyrobený v Španielsku alebo Portugalsku (v prípade sangrie) a v Španielsku (v prípade 
clarey).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Výroba ekologických aromatizovaných 
vínnych výrobkov je možná v súlade 
s článkami 6 a 19 nariadenia Rady (ES) 
č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej 
výrobe a označovaní ekologických 
produktov1.
____________
1 Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1. 

Or. it

Odôvodnenie

Vzhľadom na nadchádzajúci vývoj v oblasti pravidiel vinárskych postupov uplatňovaných 
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pri ekologických vínach a s cieľom stanoviť pre ne už vopred základné zásady sa považuje 
za náležité odkazovať na právny rámec biologickej produkcie aj v prípade aromatizovaných 
vínnych výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Na aromatizovaných výrobkoch 
možno uvádzať názov/názvy použitých 
muštových odrôd viniča hroznorodého, 
pokiaľ použité vína:
a) spĺňajú podmienky ustanovené v 
článku 63 nariadenia (ES) č. 607/2009; a
b) sú vínnymi výrobkami použitými pri 
príprave týchto aromatizovaných vínnych 
výrobkov s výnimkou výrobkov použitých 
pri sladení podľa opatrení ustanovených 
v prílohe I.

Or. it

Odôvodnenie

V súlade so zjednodušenými postupmi zavedenými v nadväznosti na spoločnú organizáciu 
trhov z roku 2008, ktorou sa v oblasti označovania stanovuje možnosť uvádzať v prípade vín 
z EÚ bez zemepisného označenia odrodu viniča, sa takáto možnosť zavádza aj 
pri aromatických vínnych výrobkoch, pokiaľ spĺňajú podmienky ustanovené v nariadení 
č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady 
(ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné 
pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovaná právomoc uvedená v tomto 
nariadení sa na Komisiu prenáša
na neobmedzené obdobie.

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 9 a 29 sa Komisii udeľuje
na obdobie piatich rokov od …*.
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________________
* Ú. v. EÚ: vložiť dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. it

Odôvodnenie

Obmedziť delegovanie právomoci udelenej Komisii na určité časové obdobie sa navrhuje aj 
v súlade s ustanoveniami nariadenia o spoločnej organizácii trhu s vínom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod 4 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– ktoré bolo možné sladiť iba 
karamelizovaným cukrom, sacharózou, 
hroznovým muštom, rektifikovaným 
zahusteným hroznovým muštom 
a zahusteným hroznovým muštom.

– ktoré bolo možné osladiť za podmienok 
stanovených v prílohe I.

Or. it

Odôvodnenie

Je potrebné zvážiť vývoj, ktorý nastal v oblasti techník a postupov sladenia od roku 1991 až 
po dnes. Návrh nariadenia zohľadňuje novinky súvisiace s vývojom právnych predpisov 
a technickým vývojom tohto sektora. Účelom vloženého spresnenia je len zabezpečenie súladu 
obsahu obchodných názvov s tým, čo je už uvedené v prílohe I. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod 6 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– ktorého obsah cukru vyjadreného ako 
invertný cukor je vyšší ako 200 gramov 
a minimálny obsah vaječného žĺtka je 10 
gramov na liter finálneho výrobku.

– ktorého obsah cukru vyjadreného ako 
invertný cukor je vyšší ako 200 gramov.

Or. it
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Odôvodnenie

Zmena v texte upravuje vymedzenie pojmu tak, aby odrážalo skutočnosť, že neexistuje vhodná 
metóda analýzy výskytu cholesterolu, kým sa nevykonajú kroky potrebné na objavenie 
konkrétnej metódy analýzy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod 6 – zarážka 3a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– pri príprave ktorého bolo v zmesi 
použitých aspoň 10 gramov vaječného 
žĺtka na liter.

Or. it

Odôvodnenie

Zmena v texte upravuje vymedzenie pojmu tak, aby odrážalo skutočnosť, že neexistuje vhodná 
metóda analýzy výskytu cholesterolu, kým sa nevykonajú kroky potrebné na objavenie 
konkrétnej metódy analýzy.



PR\891111SK.doc 15/17 PE480.816v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Aromatizované vínne výrobky majú dôležitú úlohu pre spotrebiteľov, výrobcov 
a vo všeobecnosti pre poľnohospodárstvo v Európskej únii. Predstavujú významnú časť 
európskeho vinárstva a tvoria mimoriadne dôležitý trh z hľadiska kvality i kvantity, tak 
na vnútornom európskom trhu, ako aj v celosvetovom meradle. Európska únia zabezpečuje 
približne 90 % celosvetovej produkcie aromatizovaných vínnych výrobkov (zhruba 3 milióny 
hektolitrov ročne), pričom tradičná výroba má korene v mnohých členských štátoch, najmä 
v strednej a južnej Európe, ale aj na jej severe a východe.

Kontext európskych právnych predpisov

Návrh nariadenia sa predkladá v kontexte európskeho legislatívneho rámca, ktorého jeden 
základný aspekt nemožno opomenúť, a to reformu politiky sektora vinohradníctva 
a vinárstva. V súvislosti s postupom zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky 
a súbežne s rokovaniami a prijatím nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov 
(nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007), ktoré nahradilo 21 už existujúcich nariadení o spoločnej 
organizácii trhov s rôznymi poľnohospodárskymi výrobkami a v ktorom sa ustanovili 
jednotné pravidlá týkajúce sa riadenia poľnohospodárskych trhov, uvádzania 
poľnohospodárskych výrobkov na trh, ako aj vývozu z EÚ a dovozu do EÚ, sa Rada dohodla 
na reforme politiky sektora vinohradníctva a vinárstva (nariadenie (ES) č. 479/2008), ktorá je 
v súčasnosti v plnej miere zapracovaná do nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov.
Reforma z roku 2008 mení spôsob, akým sa riadi trh EÚ s vínom. Jej cieľom je umožniť 
urýchlenú reštrukturalizáciu tohto sektora postupným odstraňovaním neúčinných 
a nehospodárnych intervenčných opatrení a presmerovaním výdavkov s cieľom lepšie 
uspokojovať dopyt spotrebiteľov a zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho vína.  

Cieľ súčasného návrhu Komisie

Cieľom návrhu nariadenia Komisie je aktualizovať nariadenie (EHS) č. 1601/91, ktorým sa 
stanovujú všeobecné pravidlá vymedzenia, opisu a obchodnej úpravy aromatizovaných vín, 
aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z vínnych výrobkov. 

Návrh nariadenia vychádza z článku 43 ods. 2 a článku 114 ZFEÚ a stanovuje pravidlá 
týkajúce sa vymedzenia, opisu, obchodnej úpravy a označovania aromatizovaných vínnych 
výrobkov, ako aj ochrany zemepisných označení týchto výrobkov. Uplatňuje sa na všetky 
aromatizované vínne výrobky uvedené na trh Európskej únie, či už boli vyrobené v členských 
štátoch alebo tretích krajinách, ako aj na výrobky v Únii určené na vývoz.

Hlavnými cieľmi návrhu sú zlepšiť uplatniteľnosť a jasnosť právnych predpisov EÚ 
o aromatizovaných vínnych výrobkoch a zaviesť dobre vymedzenú politiku kvality týchto 
výrobkov. Určité obchodné názvy sa aktualizujú s ohľadom na možnosť zvýšiť úroveň vína 
namiesto priameho pridávania alkoholu, aby sa zabezpečilo riadne informovanie spotrebiteľa 
a používané vymedzenia pojmov boli aktualizované v súlade s technickým vývojom. 
Existujúce pravidlá v oblasti zemepisných označení sa zosúladia s dohodou o obchodných 
aspektoch práva duševného vlastníctva (dohodou TRIPS) prijatou v rámci Svetovej 
obchodnej organizácie. 
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Ďalším cieľom je zosúladenie so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Kým ciele, 
zásady a ostatné základné prvky týkajúce sa vymedzenia, opisu, obchodnej úpravy, 
označovania a ochrany zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov určuje 
zákonodarca, Komisia by mala mať možnosť prijímať prostredníctvom delegovaných aktov 
(článok 290 ZFEÚ) výrobné procesy, metódy analýzy, nevyhnutné zmeny a doplnenia 
vymedzení pojmov, požiadavky, obmedzenia, obchodné názvy a opisy a pravidlá nevyhnutné 
pre zemepisné označenia. Zákonodarca by mal okrem toho zaručiť Komisii právomoc 
prijímať vykonávacie akty (článok 291 ods. 2 ZFEÚ), najmä s ohľadom na jednotné 
uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa aromatizovaných vínnych výrobkov v súvislosti 
so zemepisnými označeniami, s administratívnymi a fyzickými kontrolami a výmenou 
informácií. 

Návrh nemení rozsah pôsobnosti existujúcich pravidiel uplatňovaných pre tento sektor, ale 
predstavuje úpravu podľa záväzkov, ktoré Únia už prijala. 

Pozícia spravodajcu

Spravodajca víta základné prvky návrhu Komisie, z ktorých vyjadruje podporu najmä cieľom 
týkajúcim sa zjednodušovania a zlepšovania.

Návrh nariadenia zjednodušuje a aktualizuje nariadenie (EHS) č. 1601/91, ktorým sa 
v súčasnosti riadia aromatizované vínne výrobky a ktoré sa vzhľadom na technologické 
inovácie a neustále nové očakávania spotrebiteľov ruší a nahrádza novým znením. 
Spravodajca preto podporuje krok Komisie zacielený na aktualizáciu ustanovení, ktoré síce 
doposiaľ zaručovali dobré fungovanie trhu s týmito výrobkami, ale ktoré treba prispôsobiť 
vývoju právnych predpisov v tejto oblasti.

Spravodajca súhlasí so všeobecným prístupom, ktorý sa v texte uplatňuje s cieľom zosúladiť 
príslušné nariadenie s vývojom právnych predpisov v oblasti politiky kvality vinárskych 
výrobkov, upraviť ho podľa pravidiel spoločnej organizácie trhov a zosúladiť ho so Zmluvou 
o fungovaní Európskej únie. 

Návrh nariadenia sa zaoberá aj opatreniami týkajúcimi sa opisu, obchodnej úpravy 
a označovania aromatizovaných vínnych výrobkov, a preto musí zohľadňovať nové pravidlá 
v oblasti poskytovania informácií o potravinách spotrebiteľom (nariadenie (EÚ) 
č. 1169/2011). Keďže návrh nariadenia sa predkladá v kontexte legislatívneho rámca, ktorý 
už takýmto pravidlám podlieha, vybral spravodajca za všeobecný prístup jednotné 
zosúladenie s nariadením o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. 

Niektoré navrhované zmeny a doplnenia sú založené práve na týchto hodnoteniach. 

V súlade so zjednodušenými postupmi zavedenými napríklad v nadväznosti na spoločnú 
organizáciu trhov z roku 2008, ktorou sa v oblasti označovania stanovuje možnosť uvádzať 
v prípade vín z EÚ bez zemepisného označenia odrodu viniča, spravodajca žiada, aby takúto 
možnosť bolo možné ustanoviť aj v prípade aromatických vínnych výrobkov, pokiaľ spĺňajú 
podmienky ustanovené v nariadení (ES) č. 607/2009.
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Spravodajca okrem toho považoval za nevyhnutné doplniť do textu jasný odkaz na možnosť, 
že aromatizované vínne výrobky môžu odkazovať na organickosť použitých výrobkov. Podľa 
spravodajcu je táto zmena a doplnenie skutočne pozitívnym doplnkom rámca budúcich 
pravidiel vinárskych postupov uplatňovaných pri ekologických vínach.

Keďže spravodajca je presvedčený o možnosti zosúladiť znenie textu s obsahom prílohy I 
(technické vymedzenie pojmov, požiadavky a obmedzenia) a prílohy II (obchodné názvy 
a opis aromatizovaných vínnych výrobkov), navrhuje navyše súbor technických zmien 
a doplnení. V tejto súvislosti sa považuje za nevyhnutné určiť všetky prvky, ktoré sú súčasťou 
prípravy aromatizovaných vínnych výrobkov: dochucovanie, možné pridávanie alkoholu, 
sladenie a pridávanie farbív. Pokiaľ ide o obchodné názvy, za potrebné sa zas považuje 
zdôrazniť zásadu exkluzivity, na základe ktorej možno v Únii používať iba názvy uvedené 
v prílohe II. Takéto vymedzenie umožňuje skutočne zaistiť, že druhové názvy nemožno 
používať ako obchodné názvy, čím sa zabezpečuje náležité informovanie spotrebiteľa. 
V záujme zabezpečenia právnej istoty sa ustanovil tiež odkaz na možnosť uplatňovať 
na niektoré tradičné výrobky osobitné opatrenia, ako používanie viac ako jedného 
obchodného názvu na ten istý výrobok.

V súlade s technických vývojom a vývojom právnych predpisov v tejto oblasti sa považuje 
za rovnako nevyhnutné upraviť prílohy. Týka sa to konkrétne rozšírenia zoznamu postupov 
sladenia ustanovených pre vermút v súlade s vývojom, ktorý nastal v oblasti techník 
a postupov sladenia od roku 1991, upravených tak, ako je už naopak ustanovené v prílohe I, 
a upravenia vymedzenia pojmu aromatizované víno na báze vajec v snahe prispôsobiť ho tak, 
aby odrážalo skutočnosť, že neexistuje konkrétna metóda analýzy výskytu cholesterolu.

V texte sa na základe jedného z hlavných cieľov tohto návrhu – prispôsobiť nariadenie 
ustanoveniam ZFEÚ – ustanovuje okrem iného súbor odkazov na delegovanú právomoc 
udelenú Európskej komisii. Napriek tomu, že spravodajca súhlasí s postupom prispôsobenia 
návrhu jeho právnemu základu, upravil text s cieľom požiadať, aby sa táto právomoc 
obmedzila na určité časové obdobie. Je potrebné ešte zvážiť možnosť, že táto právomoc sa 
bude zdať podrobnejšie vymedzená, čím sa ustanoví väčšie zapojenie európskych delegácii 
do prijímania aktov. 

Na záver sa treba zmieniť o kapitole o zemepisných označeniach. Ako už bolo uvedené, 
jedným z cieľov návrhu je vymedziť smerodajné kritériá pre rozlišovanie zemepisných 
označení. V návrhu sa v súlade s už ustanovenými pravidlami týkajúcimi sa vinárskych 
výrobkov skutočne ustanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa aromatizovaných výrobkov 
pre prípady, keď sa na ne nevzťahuje rozsah pôsobnosti nariadenia o systémoch kvality 
poľnohospodárskych výrobkov, nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov 
a nariadenia o liehovinách. Spravodajca súhlasí so zámerom a cieľmi Komisie a podporuje 
právnu požiadavku, aby sa vytvoril doplnkový a úplný rámec v oblasti zemepisných označení 
aj pre spracované výrobky.


