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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-039 
které předložil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
 
Zpráva 
Paolo Bartolozzi A7-0158/2012 
Zeměpisná označení aromatizovaných vinných výrobků 
 
Návrh nařízení (COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 11 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Pokud aromatizované vinné výrobky 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů1, měla by existovat 
možnost uvádět ekologickou povahu 
použitých produktů. 

 __________________ 

 1 Úř. věst. L 189, 20. 7. 2007, s. 1.  

Odůvodnění 

Vzhledem k očekávanému vývoji právních předpisů týkajících se enologických postupů 
u ekologických vín a ve snaze položit pro něj základy se zdá vhodné i u aromatizovaných vín 
zmínit právní rámec ekologické produkce.  
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Pozměňovací návrh  2 

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. 
KOM(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)0799 v konečném znění, 
sladěné s předpisy v oblasti společné 
organizace trhu], které byly aromatizovány  
za podmínek stanovených v příloze I. Jsou 
klasifikovány takto: 

Odůvodnění 

V zájmu přizpůsobení této definice obsahu příloh I a II se zdá nutné zmínit všechny složky, které 
jsou používány při výrobě uvedených výrobků (aromatizace, případné přidání alkoholu, 
přislazení a přibarvení). Také je třeba uvést, že přidání alkoholu, které je u aromatizovaných 
vín možné, není naopak povoleno u ostatních kategorií výrobků kromě těch, u nichž je přidání 
alkoholu výslovně zmíněno v definici obsažené v příloze II.  
 

Pozměňovací návrh  3 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) do něhož může být přidán alkohol 
nebo barviva a/nebo který může být 
přislazen za podmínek stanovených 
v příloze I; 

Odůvodnění 

V zájmu přizpůsobení této definice obsahu příloh I a II se zdá nutné zmínit všechny složky, které 
jsou používány při výrobě uvedených výrobků (aromatizace, případné přidání alkoholu, 
přislazení a přibarvení). Také je třeba uvést, že přidání alkoholu, které je u aromatizovaných 
vín možné, není naopak povoleno u ostatních kategorií výrobků kromě těch, u nichž je přidání 
alkoholu výslovně zmíněno v definici obsažené v příloze II. 
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Pozměňovací návrh  4 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) do něhož mohou být přidána barviva 
a/nebo který může být přislazen za 
podmínek stanovených v příloze I; 

Odůvodnění 

V zájmu přizpůsobení této definice obsahu příloh I a II se zdá nutné zmínit všechny složky, které 
jsou používány při výrobě uvedených výrobků (aromatizace, případné přidání alkoholu, 
přislazení a přibarvení). Také je třeba uvést, že přidání alkoholu, které je u aromatizovaných 
vín možné, není naopak povoleno u ostatních kategorií výrobků kromě těch, u nichž je přidání 
alkoholu výslovně zmíněno v definici obsažené v příloze II. 
 

Pozměňovací návrh  5 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) do něhož nebyl přidán žádný alkohol, 
není-li v příloze II uvedeno jinak, nebo do 
něhož mohl být přidán alkohol, a tudíž je 
jeho skutečný obsah alkoholu nejméně 
7 % objemových; 

Odůvodnění 

V zájmu přizpůsobení této definice obsahu příloh I a II se zdá nutné zmínit všechny složky, které 
jsou používány při výrobě uvedených výrobků (aromatizace, případné přidání alkoholu, 
přislazení a přibarvení). Také je třeba uvést, že přidání alkoholu, které je u aromatizovaných 
vín možné, není naopak povoleno u ostatních kategorií výrobků kromě těch, u nichž je přidání 
alkoholu výslovně zmíněno v definici obsažené v příloze II. 
 

Pozměňovací návrh  6 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) do něhož mohou být přidána barviva 
a/nebo který může být přislazen za 
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podmínek stanovených v příloze I; 

Odůvodnění 

V zájmu přizpůsobení této definice obsahu příloh I a II se zdá nutné zmínit všechny složky, které 
jsou používány při výrobě uvedených výrobků (aromatizace, případné přidání alkoholu, 
přislazení a přibarvení). Také je důležité uvést, že přidání alkoholu, které je u aromatizovaných 
vín možné, není naopak povoleno u ostatních kategorií výrobků kromě těch, u nichž je přidání 
alkoholu výslovně zmíněno v definici obsažené v příloze II. 
 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení  
Čl. 2 – bod 4 – písm. d 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) do něhož nebyl přidán žádný alkohol; d) do něhož nebyl přidán žádný alkohol, 
není-li v příloze II uvedeno jinak; 

Odůvodnění 

V zájmu přizpůsobení této definice obsahu příloh I a II se zdá nutné zmínit všechny složky, které 
jsou používány při výrobě uvedených výrobků (aromatizace, případné přidání alkoholu, 
přislazení a přibarvení). Také je třeba uvést, že přidání alkoholu, které je u aromatizovaných 
vín možné, není naopak povoleno u ostatních kategorií výrobků kromě těch, u nichž je přidání 
alkoholu výslovně zmíněno v definici obsažené v příloze II. 
 

Pozměňovací návrh  8 
 
Návrh nařízení 
Čl. 3. – odst. 1 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Výroba ekologických aromatizovaných 
vinných výrobků je možná v souladu 
s nařízením Rady (ES) č. 834/2007, 
zejména jeho články 6 a 19, a v souladu 
s jeho prováděcími pravidly přijatými 
podle článku 38 tohoto nařízení. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu č. 11 předloženého zpravodajem. 
Odkaz by se měl vztahovat i na navazující právní předpisy (prováděcí akty Komise), jež jsou 
založeny na nařízení č. 834/2007. Nařízení č. 889/2008 a nařízení, která ho pozměňují, stanoví 
podrobná pravidla pro uplatňování nařízení č. 834/2007 (např. zvláštní výrobní postupy 
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a povolené přísady). Kromě toho byl tento pozměňovací návrh přesunut k článku 3, který se 
zabývá výrobními postupy. 
 

Pozměňovací návrh  9 

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 

V zájmu právního souladu mezi normativním textem a přílohami se zdá nutné potvrdit zásadu 
výlučnosti, podle níž je v Unii možné používat pouze označení stanovená v příloze II. Toto 
ustanovení rovněž umožní zakázat, aby byla druhová označení používána jako obchodní 
označení, což je pro spotřebitele zárukou správných informací. 
 

Pozměňovací návrh  10 

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. Aromatizované vinné výrobky, které 
splňují požadavky více než jednoho 
obchodního označení, mohou použít jen 
jedno odpovídající obchodní označení, 
není-li v příloze II uvedeno jinak. 

Odůvodnění 

V zájmu právního souladu mezi normativním textem a přílohami se zdá nutné ještě jednou 
zmínit možnost zvláštních ustanovení pro některé tradiční výrobky, jako je používání více 
označení pro tentýž výrobek. V příloze II se tak např. stanoví, že u výrobků Sangria a Clarea 
může označení „Sangria / Clarea“ nahradit označení „aromatizovaný vinný nápoj“ jen tehdy, 
byl-li nápoj vyroben ve Španělsku nebo v Portugalsku (Sangria) nebo ve Španělsku (Clarea).  
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Pozměňovací návrh  11 

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  12 

 
Návrh nařízení 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přívlastky „polosladký“ a „sladký“ mohou 
být nahrazeny údajem o obsahu cukru 
vyjádřeném v gramech invertního cukru na 
litr. 

Přívlastky „polosladký“ a „sladký“ mohou 
být doplněny údajem o obsahu cukru 
vyjádřeném v gramech invertního cukru na 
litr. 

Odůvodnění 

I když by mohlo být pro spotřebitele užitečné znát obsah cukru vyjádřený jako obsah invertního 
cukru na litr, nemuselo by to pro ně mít velkou vypovídací hodnotu. Spotřebitelé by nemuseli 
být schopni rozlišit mezi sladkým a polosladkým aromatizovaným vínem pouze na základě 
obsahu cukru. Tento údaj lze ku prospěchu věci použít jako doplněk, avšak nelze jím nahradit 
údaje „sladký“ a „polosladký“. 
 

Pozměňovací návrh  13 

 
Návrh nařízení 
Čl. 6 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Označení místa provenience primární 
složky se nevyžaduje. 

vypouští se 



 

 
 PE527.173/ 7 

 CS 

Odůvodnění 

Uvádí-li se provenience výrobku, je nutné uvádět také provenienci vinné révy, aby nebyli 
spotřebitelé uvedeni v omyl. 

 

Pozměňovací návrh  14 

 
Návrh nařízení 
Čl. 7 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Obchodní označení a další údaje podle 
tohoto nařízení vyjádřené slovy se uvádějí 
alespoň v jednom nebo více úředních 
jazycích Unie. 

Obchodní označení a další údaje se uvádějí 
v jazyce snadno srozumitelném 
spotřebitelům v členských státech, kde je 
vinný výrobek uváděn na trh. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 
Článek 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. 
 

Pozměňovací návrh  16 

 
Návrh nařízení 
Článek 10 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely této kapitoly se „zeměpisným 
označením“ rozumí označení odkazující na 
oblast, konkrétní místo nebo na zemi, které 
se používá k popisu aromatizovaného 
vinného výrobku v případě, že daná jakost, 

Pro účely této kapitoly se „zeměpisným 
označením“ rozumí označení odkazující na 
oblast, konkrétní místo nebo na zemi, které 
se používá k popisu aromatizovaného 
vinného výrobku, pokud vinný výrobek 
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pověst nebo jiná vlastnost výrobku se 
v podstatě přičítají jeho zeměpisnému 
původu. 

pochází z Unie a v případě, že daná jakost, 
pověst nebo jiná vlastnost výrobku se 
v podstatě přičítají jeho zeměpisnému 
původu. 

 

Pozměňovací návrh  17 

 
Návrh nařízení 
Čl. 11 – odst. 2 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) popis výrobku, zejména jeho základní 
analytické vlastnosti, jakož i hodnocení 
nebo uvedení jeho organoleptických 
vlastností; 

b) popis výrobku, zejména jeho základní 
analytické vlastnosti, jakož i uvedení jeho 
organoleptických vlastností; 

 

Pozměňovací návrh  18 

 
Návrh nařízení 
Čl. 14 – odst. 6 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy přijmou právní a správní 
předpisy nezbytné k dosažení souladu 
s tímto článkem do 1. prosince 2012. 

6. Členské státy přijmou právní a správní 
předpisy nezbytné k dosažení souladu 
s tímto článkem do 1. prosince 2013. 

Odůvodnění 

Je možné, že nařízení nebude moci být z administrativních nebo časových důvodů zveřejněno 
před 1. prosincem 2012, a tudíž by lhůta měla být o něco prodloužena. 
 

Pozměňovací návrh  19 

 
Návrh nařízení 
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Shledá-li Komise, že podmínky 
stanovené v této kapitole jsou splněny, 
rozhodne prostřednictvím prováděcích aktů 
bez zapojení výboru uvedeného v článku 

3. Shledá-li Komise, že podmínky 
stanovené v této kapitole jsou splněny, 
rozhodne prostřednictvím prováděcích aktů 
o zveřejnění jednotného dokumentu podle 
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36 o zveřejnění jednotného dokumentu 
podle čl. 11 odst. 1 písm. d) a odkazu na 
zveřejnění specifikace výrobku uvedené 
v čl. 14 odst. 5 v Úředním věstníku 
Evropské unie. 

čl. 11 odst. 1 písm. d) a odkazu na 
zveřejnění specifikace výrobku uvedené 
v čl. 14 odst. 5 v Úředním věstníku 
Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  20 

 
Návrh nařízení 
Čl. 21 – odst. 2 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) jakémukoli jinému nepravdivému nebo 
zavádějícímu údaji o provenienci, původu, 
povaze nebo základních vlastnostech 
výrobku použitému na vnitřním nebo 
vnějším obalu, na reklamním materiálu 
nebo na dokladech týkajících se daného 
vinařského výrobku, jakož i proti použití 
přepravního obalu, který by mohl vyvolat 
mylný dojem, pokud jde o původ výrobku; 

c) jakémukoli jinému nepravdivému nebo 
zavádějícímu údaji o provenienci, původu, 
složení, obsahu vína nebo alkoholu, 
výrobním postupu nebo základních 
vlastnostech výrobku použitému na 
vnitřním nebo vnějším obalu, na 
reklamním materiálu nebo na dokladech 
týkajících se daného vinařského výrobku, 
jakož i proti použití přepravního obalu, 
který by mohl vyvolat mylný dojem, pokud 
jde o původ výrobku; 

Pozměňovací návrh  21 

 
Návrh nařízení 
Čl. 27 – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Stávající zeměpisná označení uvedená 
v odstavci 1, ke kterým nejsou do [2 let po 
vstupu v platnost] předloženy informace 
podle odstavce 2, ztrácejí ochranu podle 
tohoto nařízení. Komise provede 
prostřednictvím prováděcích aktů bez 
zapojení výboru uvedeného v článku 36 
odpovídající formální kroky k výmazu 
těchto názvů z rejstříku uvedeného 
v článku 22. 

3. Stávající zeměpisná označení uvedená 
v odstavci 1, ke kterým nejsou do [2 let po 
vstupu v platnost] předloženy informace 
podle odstavce 2, ztrácejí ochranu podle 
tohoto nařízení. Komise provede 
prostřednictvím prováděcích aktů 
odpovídající formální kroky k výmazu 
těchto názvů z rejstříku uvedeného 
v článku 22. 

 

Pozměňovací návrh  22 
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Návrh nařízení 
Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Na stávající chráněná zeměpisná 
označení uvedená v odstavci 1 tohoto 
článku se nepoužije článek 26. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Možnost zrušení stávajících zeměpisných označení nebyla stanovena ani v nařízení č. 2081/92 
o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin 
(předchůdce nařízení č. 510/2006), ani se neobjevuje v nařízení č. 110/2008 o zeměpisných 
označeních lihovin. 
 

Pozměňovací návrh  23 

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 zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 35: 

 a) informace poskytované 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. 
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Pozměňovací návrh  24 

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. 

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  25 

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  26 

 
Návrh nařízení 
Čl. 30 – odst. 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zveřejňování rozhodnutí o ochraně 
nebo zamítnutí žádosti o ochranu; 

vypouští se 

Odůvodnění 

Není důvod k tomu, aby veřejnost nebyla informována o rozhodnutí o ochraně. 
 

Pozměňovací návrh  27 

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. 
 

Pozměňovací návrh  28 

 
Návrh nařízení 
Čl. 31 – nadpis 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Prováděcí akty přijímané bez zapojení 
výboru uvedeného v článku 36 

Nepřípustnost žádosti 

Odůvodnění 

Cílem opravy je uvést znění do souladu s technickou opravou, která již byla přijata pracovní 
skupinou Rady. Tuto opravu je nutné na tomto místě provést, aby byla zajištěna soudržnost 
s pozměňovacím návrhem k tomuto článku. 
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Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení  
Čl. 35 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Přenesená pravomoc uvedená v tomto 
nařízení je Komisi svěřena na dobu 
neurčitou. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 3, 9, 29 a 
33 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode 
dne …*. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období. 

 ________________ 

 *Úř. věst: vložte prosím datum vstupu  
tohoto nařízení v platnost. 

Odůvodnění 

Navrhuje se omezit v souladu s ustanoveními společné organizace trhu s vínem přenesení 
pravomoci na Komisi na dobu určitou. 
 

Pozměňovací návrh  30 

 
Návrh nařízení 
Příloha I – bod 7 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Enologické postupy: 

 Enologické postupy, jež doporučila 
a zveřejnila Mezinárodní organizace pro 
révu a víno, lze uplatnit na základní 
produkty a hotové výrobky, na něž se 
vztahuje toto nařízení. 

Odůvodnění 

Je důležité, aby byl učiněn zvláštní odkaz na usnesení přijatá Mezinárodní organizací pro révu 
a víno (OIV), jak je tomu již v případě nařízení č. 1234/2007.  
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Pozměňovací návrh  31 

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  32 

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  33 

Návrh nařízení  
Příloha II – část A – bod 4 – odrážka 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

– které mohlo být přislazeno za podmínek 
stanovených v příloze I. 

Odůvodnění 

Je třeba brát v potaz vývoj technik a postupů přislazování, k němuž došlo od roku 1991. Návrh 
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nařízení zohledňuje vývoj právních a technických pravidel upravujících toto odvětví.  Cílem 
upřesnění, které se zde vkládá, je pouze sladit obsah obchodního označení s tím, co je již 
stanoveno v příloze I.  
 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení  
Příloha II – část A – bod 6 – odrážka 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– jehož obsah cukru vyjádřený jako 
invertní cukr je vyšší než 200 gramů 
a minimální obsah vaječného žloutku činí 
10 gramů na litr konečného výrobku. 

– jehož obsah cukru vyjádřený jako 
invertní cukr je vyšší než 200 gramů. 

Odůvodnění 

Navrhuje se úprava definice, neboť v současné době neexistuje adekvátní metoda analýzy 
cholesterolu – než se podniknou kroky potřebné ke stanovení specifické metody. 
 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení  
Příloha II – část A – bod 6 – odrážka 3 a (nová) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – pro jehož výrobu bylo ve směsi použito 
nejméně 10 gramů vaječného žloutku na 
litr. 

Odůvodnění 

Navrhuje se úprava definice, neboť v současné době neexistuje adekvátní metoda analýzy 
cholesterolu – než se podniknou kroky potřebné ke stanovení specifické metody. 
 

Pozměňovací návrh  36 

 
Návrh nařízení 
Příloha II – část B – odst. 3 – pododstavec 2 
 

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 

Je-li nápoj vyroben v jiném členském státě 
než ve Španělsku či Portugalsku, může se 
výraz „Sangria“ používat dodatečně k 
obchodnímu označení „aromatizovaný 
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ve Španělsku nebo v Portugalsku. 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 nařízení (EHS) č. 1601/1991, který 
chrání slovo „Sangria“, jež pochází ze Španělska a Portugalska. Je nezbytné jasně stanovit, že 
slovo „Sangria“ je obchodním označením pouze ve Španělsku a Portugalsku; v ostatních 
členských státech je nepovinným údajem. 
 

Pozměňovací návrh  37 

 
Návrh nařízení 
Příloha II – část B – odst. 3 – pododstavec 3 
 

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. 

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

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat status quo nařízení (EHS) č. 1601/1991, který 
chrání slovo „Sangria“, jež pochází ze Španělska a Portugalska. Je nezbytné jasně stanovit, že 
slovo „Sangria“ je obchodním označením pouze ve Španělsku a Portugalsku; v ostatních 
členských státech je nepovinným údajem. Je třeba jasně rozlišit mezi „obchodním označením“, 
které zahrnuje pojmenování „aromatizovaný vinný výrobek“ a výrazem „Sangria“. 
 

Pozměňovací návrh  38 

 
Návrh nařízení 
Příloha II – část B – odst. 4 – pododstavec 2 
 

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. 

Pokud byl nápoj vyroben v jiném 
členském státě než ve Španělsku, může být 
slovo „Clarea“ použito na doplnění 
obchodního označení „aromatizovaný 
vinný nápoj“, které musí být vždy 
doprovázeno údajem „vyrobeno v(e)…“ 
a názvem členského státu výroby nebo 
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menšího regionu. 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat status quo nařízení (EHS) č. 1601/1991, neboť 
slovo „Clarea“ je potřeba chránit. Je nezbytné jasně stanovit, že slovo „Clarea“ je obchodním 
označením pouze ve Španělsku; v ostatních členských státech je nepovinným údajem. 
 

Pozměňovací návrh  39 

 
Návrh nařízení 
Příloha II – část B – odst. 4 – pododstavec 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Obchodní označení „aromatizovaný vinný 
nápoj“ může být nahrazeno slovem 
„Clarea“ jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve 
Španělsku. 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat status quo nařízení (EHS) č. 1601/1991, neboť 
slovo „Clarea“ je potřeba chránit. Je třeba jasně rozlišit mezi „výrazem“ a „obchodním 
označením“. Je nezbytné jasně stanovit, že slovo „Clarea“ je obchodním označením pouze ve 
Španělsku; v ostatních členských státech je nepovinným údajem. 
 
 


