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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu Komise je revidovat a sjednotit stávající právní předpisy o lihovinách i jejich 
prováděcí opatření, a tak zlepšit čitelnost znění nařízení a přizpůsobit jej novému technickému 
vývoji a pravidlům WTO.

Návrh zavádí tři kategorie různých druhů lihovin podle surovin, z nichž jsou jednotlivé lihoviny 
vyráběny, a podle aromatizujících přísad. Navržené kategorie však představují problém.
Mohou totiž být matoucí, protože některé druhy lihovin mohou být zařazeny do několika 
kategorií. Rozumnou a vhodnou alternativou navrhované kategorizace by mohlo být ozna
čování všech lihovin s uvedením seznamu přísad, podobně jako to vyžaduje pro jiné potraviny 
směrnice o označování.

Komise rovněž doporučuje pozměnit postup pro budoucí změny právních předpisů v této 
oblasti tak, aby přílohy tohoto nařízení mohly být pozměněny postupem projednávání v řídícím 
výboru.

Oblast lihovin nespadá do působnosti nařízení EU o ochraně zeměpisných označení a označení
původu zemědělských produktů a potravin (nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. 
července 1992). Návrh Komise proto obsahuje samostatná ustanovení o určení, ochraně a 
registraci zeměpisného původu, které je v souladu s mezinárodními standardy.

Aktualizace a změna systému označení původu a jejich uvedení do souladu s WTO je 
pozitivním krokem, stejně jako návrh na jednoduchý a transparentní postup pro změnu příloh I 
a III. Úlohou výboru pro nařízení o lihovinách je pozměnit a přizpůsobit právní předpisy a Váš
zpravodaj je tedy toho názoru, že by bylo nejvhodnější užít postupu projednávání v 
regulativním výboru. 

Současná pravidla neobsahují žádné zvláštní požadavky na suroviny používané pro výrobu 
vodky, která může být vyráběna ze zemědělského ethanolu. Návrh Komise zachovává tuto 
definici a nově navrhuje, aby byly použité suroviny uvedeny na etiketě výrobku.

Již dlouho se považovalo za vhodné vytvořit užší definici vodky, která e tradičně vyrábí z obilí
a/nebo z brambor. Ta by měla odpovídat specifickým požadavkům na suroviny, které platí pro 
celou řadu dalších typů lihovin, jako je rum, whisky aj. Spíše než navrhnout seznam přísad práv
ě pro vodku, by se měla horizontální pravidla použít na označování všech druhů lihovin, aby 
tak spotřebitelé mohli obdržet jasné a přesné informace o použitých přísadách.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu
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1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

Pozměňovací návrh 1Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení
Evropského společenství, a zejména na 
články 37 a 95 této smlouvy

Odůvodnění

Lihoviny jsou důležitým zemědělským produktem Společenství a článek 37 tedy může být rovně
ž použit jako právní základ.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 1a (nový)

1a) Lihoviny jsou důležitým trhem pro zem
ědělství Společenství, přičemž tento trh se 
z velké části opírá o dobrou pověst, kterou 
mají tyto produkty ve Společenství a na sv
ětovém trhu. Tato pověst plyne z kvality 
tradičních produktů, a aby byl tento trh 
zachován, musí být znaky těchto produktů
chráněny.

Odůvodnění
Dobrá pověst a tradice, které představují kvalitativní znaky, musí být chráněny. Při tom se 
musí brát v úvahu rostoucí orientace SZP na trh a stále silnější globalizace, které vyžadují

využívání všech dostupných šancí na trhu pro zemědělskou výrobu. Pozměňovací návrh 3Bod 
odůvodnění 3

(3) Za účelem lepšího systematického p
řístupu k právním předpisům týkajícím se 
lihovin by takové nápoje měly být 
klasifikovány ve třech kategoriích podle 
řádně definovaných kritérií produkce a 
označování na etiketách.

vypouští se

Odůvodnění

Toto zařazení není ani logické ani užitečné a působí zmatek, neboť termín „lihovina“ se 
objevuje ve třech různých kategoriích.

Pozměňovací návrh 4
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Bod odůvodnění 5

(5) Zejména ethanol používaný k produkci 
lihovin by měl být výhradně zemědělského p
ůvodu, aby tyto lihoviny odpovídaly o
čekáváním spotřebitelů a byly v souladu 
s tradičními postupy. Tímto způsobem se 
rovněž zajistí odbytiště pro základní zeměd
ělské produkty.

(5) Zejména by mělo být zdůrazněno, že 
ethanol používaný k produkci lihovin musí
být nadále výhradně zemědělského původu, 
aby tyto lihoviny odpovídaly očekáváním 
spotřebitelů a byly v souladu s tradičními 
postupy. Tímto způsobem se rovněž zajistí
odbytiště pro základní zemědělské produkty.

Odůvodnění

Mělo by být objasněno, že v současné době je na základě platného nařízení možné používat 
výhradně ethanol zemědělského původu.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 7

(7) Pro zajištění vysoké jakosti lihovin a 
rozmanitosti v tomto odvětví by členským 
státům mělo být umožněno přijmout 
pravidla doplňující nebo přísnější, než jsou 
pro produkci, označování, obchodní úpravu 
a zvláštní etikety lihovin produkovaných na 
jejich územích stanovena v tomto nařízení.

vypouští se

Odůvodnění
Tento bod odůvodnění návrhu Komise odporuje cíli nařízení, kterým je harmonizovat právo v

členských státech, a navíc v sobě ukrývá riziko narušení hospodářské soutěže.
Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 13

(13) Při přechodu od pravidel stanovených 
nařízením (EHS) č. 1576/89 k pravidlům 
stanoveným v tomto nařízení by mohly 
vzniknout potíže, jimiž se toto nařízení
nezabývá. Proto by se mělo Komisi umožnit 
přijmout nezbytná přechodná opatření. 
Komise by rovněž měla být oprávněna k ře
šení praktických problémů specifických pro 
odvětví lihovin,

(13) Při přechodu od pravidel stanovených 
nařízením (EHS) č. 1576/89 k pravidlům 
stanoveným v tomto nařízení by mohly 
vzniknout potíže, jimiž se toto nařízení
nezabývá. Proto by se mělo Komisi umožnit 
přijmout nezbytná přechodná opatření.

Odůvodnění
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Komise si dává neomezené pravomoci pro řešení toho, co označuje za „praktické problémy“. 
Návrh žádným způsobem nedefinuje oblast působnosti výkonných orgánů Společenství. Proto 
by měla být tato věta vypuštěna.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 1 odst. 1 písm. c)

c) o minimálním obsahu alkoholu 15 % 
objemových a maximálním obsahu alkoholu 
80 % objemových,

c) o minimálním obsahu alkoholu 15 % 
objemových a maximálním obsahu alkoholu 
96 % objemových, s výhradou odchylek od t
ěchto hodnot podle příloh tohoto na
řízení,zejména s výjimkou přílohy II, bodu 
41,

Odůvodnění
V přílohách se přistupuje na odchylky od těchto hodnot, jako například u vaječného likéru a 

likéru Advocaat.
Pozměňovací návrh 8

Čl. 1 odst. 1 písm. d) bod i) druhá odrážka

– macerací rostlinných látek a/nebo – macerací rostlinných látek v ethanolu zem
ědělského původu anebo destilátech zeměd
ělského původu anebo lihovinách ve 
smyslu tohoto nařízení, a/nebo

Odůvodnění
„Macerace“ je proces zjemňování louhováním v kapalině, ale pokud tento kapalný prostředek 
není specifikován navrženými výrazy, výraz jako takový není vhodnou ani smyslupnou definicí

„lihoviny“. (Čl. 1 odst. 2 nařízení č. 1576/89 dosahuje podobného účinku spojením 
ustanovení navrhované druhé a třetí odrážky.)

Pozměňovací návrh 9

Čl. 2 odst. 1

Ethanol použitý při přípravě lihovin a všech 
jejich složek musí být pouze zemědělského p
ůvodu.

Ethanol použitý při přípravě lihovin a všech 
jejich složek musí být získán pouze ze zeměd
ělských produktů uvedených v příloze I 
Smlouvy o ES.

Odůvodnění
Pouhé omezení na ethanol zemědělského původu není dostatečné. Přesné vymezení je nutné

z toho důvodu, aby se například zabránilo používání pivního alkoholu.
Pozměňovací návrh 10
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Čl. 2 odst. 2

Ethanol použitý při přípravě lihoviny k ředění
nebo rozpouštění barviv, látek určených 
k aromatizaci nebo jakýchkoli jiných 
povolených přídatných látek musí být zeměd
ělského původu.

Ethanol použitý při přípravě lihoviny k ředění
nebo rozpouštění barviv, látek určených 
k aromatizaci nebo jakýchkoli jiných 
povolených přídatných látek musí být získán 
pouze zemědělských produktů uvedených v 
příloze I Smlouvy o ES.

Odůvodnění
Pouhé omezení na ethanol zemědělského původu není dostatečné. Přesné vymezení je nutné

z toho důvodu, aby se například zabránilo používání pivního alkoholu.
Pozměňovací návrh 11

Čl. 2 odst. 3

S výhradou omezení stanovených pro n
ěkteré produkty v příloze II tohoto nařízení
musí být ethanol vyroben ze zemědělských 
produktů uvedených v příloze I Smlouvy.

S výhradou omezení stanovených pro n
ěkteré produkty v příloze II tohoto nařízení
musí ethanol zemědělského původu 
odpovídat kritériím uvedeným v příloze I 
bodu 3 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Pro další dodržení jednotné vysoké kvalitativní normy je žádoucí, aby zde byl uveden odkaz 
na přílohu I.

Pozměňovací návrh 12Článek 3

Kategorie lihovin
Lihoviny se klasifikují takto:
a) „destiláty“: produkty uvedené v 
kategorii A přílohy II,

b) „specifické lihoviny“: produkty 
uvedené v kategorii B přílohy II,

c) „ostatní lihoviny“: produkty 
uvedené v kategorii C přílohy II.

vypouští se

Odůvodnění

Toto kategorizace není ani logická ani užitečná a působí zmatek, neboť termín „lihovina“ se 
objevuje ve třech různých kategoriích.

Pozměňovací návrh 13Článek 4
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Obecná pravidla pro kategorie lihovin vypouští se

1. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla
stanovená jednotlivě pro produkty 
kategorie A přílohy II, platí, že „destiláty“:
a) se vyrábějí alkoholovým kvašením a 
destilací výhradně ze surovin podle definic 
v příloze II;
b) neobsahují přidaný ethanol zeměd
ělského původu nebo destilát (zeměd
ělského původu);

c) neobsahují jiné aromatické látky než p
řírodní aromatické látky a přípravky 
ve smyslu definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) 
bodech i) a ii) a v čl. 1 odst. 2 písm. c) sm
ěrnice 88/388/EHS;
d) se přislazují pouze kvůli dotvoření kone
čné chuti produktu, a to v souladu 
s technickými definicemi a požadavky v p
říloze I tohoto nařízení a s přihlédnutím ke 
specifickým předpisům členských států.

2. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty 
kategorie B přílohy II, platí, že „specifické
lihoviny“ mohou:
a) být získány z jakéhokoli zemědělského 
produktu uvedeného v příloze I Smlouvy,
b)obsahovat přidaný ethanol zemědělského 
původu nebo destilát (zemědělského p
ůvodu),
c) obsahovat přírodní nebo přírodně
identické aromatické látky a přípravky 
ve smyslu definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) 
bodech i) a ii) a v čl. 1 odst. 2 písm. c) sm
ěrnice 88/388/EHS,
d) být přislazeny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu.
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3. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty uvedené
v kategorii C přílohy II, platí, že „ostatní
lihoviny“ mohou:
a) být získány z jakéhokoli zemědělského 
produktu uvedeného v příloze I Smlouvy 
a/nebo potraviny určené k lidské spotřebě,
b) obsahovat přidaný ethanol zemědělského 
původu nebo destilát (zemědělského p
ůvodu),
c) obsahovat aromatické látky a přípravky 
podle definic ve směrnici 88/388/EHS,
d) být přislazeny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu.

Odůvodnění

Toto kategorizace není ani logická ani užitečná a působí zmatek, neboť termín „lihovina“ se 
objevuje ve třech různých kategoriích.

Pozměňovací návrh 14

Článek 5

Členské státy mohou stanovit doplňující nebo 
přísnější pravidla, než jsou pro produkci, 
označování, etikety, obaly a obchodní úpravu 
lihovin vyráběných na jejich území stanovena 
v příloze II, pokud jsou taková pravidla slu
čitelná s právem Společenství.

Členské státy mohou stanovit doplňující nebo 
přísnější pravidla, než jsou pro produkci, 
označování, etikety, obaly a obchodní úpravu 
lihovin vyráběných na jejich území stanovena 
v příloze III, pokud jsou taková pravidla slu
čitelná s právem Společenství.

Odůvodnění
V nových právních předpisech EU o lihovinách by měla být zachována zásada vytvoření spole
čných, jednotných požadavků pro lihoviny vyrobené na území EU. Možnost navržená v článku 
5, podle níž by tyto požadavky byly volně upravovány ustanoveními vnitrostátního práva, by 
v dohledné době vedla ke vzniku četných odchylek v souvislosti s definicí lihovin, které se 
vzájemně odlišují podle země původu. Návrh je v rozporu se základní myšlenkou nařízení
Rady č. 1576/89/EHS vytvořit jednotné právní předpisy Společenství v oblasti označování, 
obchodní úpravy a definice lihovin. V oblasti působnosti členských států by měly zůstat pouze 
lihoviny se zeměpisným označením. 

Pozměňovací návrh 15Čl. 7 odst. 1
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1. Pro lihoviny, které splňují požadavky pro 
produkty definované v kategoriích A a B p
řílohy II, se použije obchodní označení
uvedené pro ně v dané příloze.

1. Pro lihoviny, které splňují požadavky 
pro produkty definované v příloze II, se 
použije obchodní označení uvedené pro 
ně v dané příloze.

Pozměňovací návrh 16Čl. 7 odst. 2

2. Pro lihoviny, které splňují požadavky pro 
produkty definované v kategorii C přílohy 
II, se použije obchodní označení „lihovina
“. Uvedené obchodní označení nesmí být ni
čím doplněno ani pozměněno.

vypouští se

Pozměňovací návrh 17Čl. 7 odst. 3

3. Jestliže lihovina odpovídá definici 
více než jednoho specifického druhu 
lihoviny, může být prodávána pod 
jedním nebo více názvy uvedenými 
pro tyto specifické druhy lihovin v p
říloze II.

vypouští se

Pozměňovací návrh 18Čl. 7 odst. 4

4. Aniž je dotčen odstavec 8, nesmí být 
názvy uvedené v odstavcích 1 a 2 žádným zp
ůsobem použity k označení nebo obchodní
úpravě pro jiný nápoj, než je lihovina, pro 
kterou jsou uvedeny v příloze II.

4. Aniž je dotčen odstavec 8, nesmí být 
názvy uvedené v odstavci 1 žádným zp
ůsobem použity k označení nebo 
obchodní úpravě pro jiný nápoj, než je 
lihovina, pro kterou jsou uvedeny v p
říloze II.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 7 odst. 5

5. Obchodní označení mohou být doplněna 
nebo nahrazena v souladu s kapitolou III zem
ěpisným označením uvedeným v příloze III, 
pokud to neuvádí spotřebitele v omyl.

5. Obchodní označení mohou být doplněna 
nebo nahrazena v souladu s kapitolou III zem
ěpisným označením uvedeným v příloze III.
Jiná zeměpisná označení se smí používat, 
pokud to neuvádí spotřebitele v omyl.

Odůvodnění
Jak je zdůrazněno v čl. 7 odst. 5, zní rozhodná otázka, zda je spotřebitel uváděn v omyl, či ne. 
Nic proto nemluví proti tomu, aby se zde postupovalo jako doposud a aby bylo povoleno pou
žívání všech zeměpisných označení, tedy i takových, která nejsou uvedena v seznamu přílohy 

III, pokud spotřebitel není uváděn v omyl. 
Pozměňovací návrh 20

Čl. 7 odst. 5a (nový)
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5a. Zeměpisná označení uvedená v příloze 
III mohou být doplněna dalšími údaji, 
pokud je upravují příslušné orgány v zemi 
výroby.

Odůvodnění
Současný právní předpis (nařízení č. 1576/89 čl. 5 odst. 3 písm. a) druhá věta) stanovuje, že 
zeměpisná označení mohou být v případě potřeby doprovázena dalšími údaji, pokud jsou tyto 
údaje upraveny produkujícím členským státem. Je důležité, aby toto ustanovení bylo v novém 

nařízení zachováno, protože posiluje zásadu subsidiarity, podle níž je EU odpovědná za 
právní předpisy o obecných definicích, zatímco členské státy mohou přijímat specifické a 

podrobnější zákony týkající se jejich vlastních produktů se zeměpisným označením. Například 
zachování takového ustanovení bude zásadní pro zajištění toho, aby Spojené království mohlo
přijmout právní předpis o zavedení nových definic a pravidel označování pro skotskou whisky, 

která budou zahrnovat různé upřesňující výrazy, jako Single Malt, Highland, Speyside.
Pozměňovací návrh 21

Čl. 7 odst. 5b (nový)

5b) Názvy lihovin uvedené v příloze II 
mohou být doplněny o zeměpisná označení, 
která nejsou uvedena v příloze III, pokud to 
neuvádí spotřebitele v omyl.

Odůvodnění

Současný právní předpis (nařízení č. 1576/89 čl. 5 odst. 2) stanovuje možnost používání dopl
ňujících zeměpisných označení, která nejsou uvedena v příloze II uvedeného nařízení, pokud 
neuvádějí spotřebitele v omyl. To je důležité pro povolení jednoznačných výrazů, které
pomohou spotřebiteli při identifikaci regionu či místa původu produktu (např. v případě
skotské whisky Orkney nebo Dufftown). Pomůže to i při předcházení výskytu zavádějících 
označení. Toto ustanovení by tudíž mělo být v novém nařízení zachováno.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 7 odst. 8

8. Názvy uvedené v příloze II mohou být 
zahrnuty na seznam složek, pokud jsou pou
žity v souladu s vnitrostátními opatřeními p
řijatými k provedení směrnice 2000/13/ES.

8. Názvy uvedené v příloze II mohou být 
zahrnuty na seznam složek, pokud jsou pou
žity v souladu se směrnicí 2000/13/ES.

Odůvodnění
Žádné další odkazy na směrnici 2000/13 (článek 6, čl. 8 odst.1, čl. 9 odst. 3 a bod 29 písm. d) 
neodkazují na vnitrostátní prováděcí opatření. Abychom zachovali logiku a předešli omylu by 

měl čl. 7 odst. 8 podobně odkazovat přímo na směrnici 2000/13/ES. 
Pozměňovací návrh 23
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Čl. 8 odst. 1

1. Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES,
zakazuje se používat jakýkoli výraz uvedený
v kategorii A nebo B přílohy II nebo zem
ěpisné označení uvedené v příloze III ve slo
ženém výrazu nebo narážku na takový výraz 
nebo označení v obchodní úpravě potraviny,
pokud alkohol nepochází výlučně z lihoviny, 
na niž se odkazuje.

1. Zakazuje se používat jakýkoli výraz 
uvedený v příloze II nebo zeměpisné ozna
čení uvedené v příloze III ve složeném 
výrazu nebo narážku na takový výraz nebo 
označení v obchodní úpravě potraviny, 
pokud alkohol nepochází výlučně z lihoviny, 
na niž se odkazuje.

Odůvodnění
Oba právní předpisy (nařízení č. 1576/89 a 1014/90) a navržené nové nařízení obsahují důle

žitá pravidla označování speciálně vypracovaná pro řešení zvláštních okolností v odvětví
lihovin. Aby bylo zajištěno, že nové nařízení bude mít i nadále přednost před směrnicí

2000/13/ES, a zejména že ustanovení o označování podle čl. 8 odst. 1 nebudou ohrožena odli
šnými pravidly podle směrnice 2000/13, věta „Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES“ by měla 

být vypuštěna.
Pozměňovací návrh 24Čl. 9 odst. 1 úvodní část

1. Obchodní označení „lihovina“ musí být 
jasně a čitelně uvedeno na viditelném místě
etikety, pokud je lihovina uvedená v 
kategorii A přílohy II ve směsi:

1. Obchodní označení „lihovina“ musí
být jasně a čitelně uvedeno na 
viditelném místě etikety, pokud je 
lihovina uvedená v příloze II ve směsi:

Pozměňovací návrh 25Čl. 9 odst. 2

2. Odstavec 1 se nevztahuje na ozna
čení, obchodní úpravu nebo etikety 
směsí tam uvedených, pokud tyto sm
ěsi odpovídají jedné z definic 
uvedených v kategorii A nebo B p
řílohy II.

vypouští se

Pozměňovací návrh 26

Čl. 9 odst. 3 pododstavec 1

3. Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, m
ůže být v označení, obchodní úpravě nebo na 
etiketě produktů ze směsí uvedených 
v odstavci 1 pouze uveden jeden z výrazů
uvedených v kategorii A nebo B přílohy II 
tohoto nařízení, pokud není uvedený výraz 
součástí obchodního označení, ale je uveden 
ve stejném zorném poli se seznamem všech 
alkoholových složek obsažených ve směsi a p
ředcházejí mu slova „směs lihovin“.

3. V označení, obchodní úpravě nebo na 
etiketě produktů ze směsí uvedených 
v odstavci 1 může být pouze uveden jeden 
z výrazů uvedených v příloze II tohoto na
řízení, pokud není uvedený výraz součástí
obchodního označení, ale je uveden ve 
stejném zorném poli se seznamem všech 
alkoholových složek obsažených ve směsi a p
ředcházejí mu slova „směs lihovin“.
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Odůvodnění

Oba právní předpisy (nařízení č. 1576/89 a 1014/90) a navržené nové nařízení obsahují důle
žitá pravidla označování speciálně vypracovaná pro řešení zvláštních okolností v odvětví
lihovin. Aby bylo zajištěno, že nové nařízení bude mít přednost před směrnicí 2000/13/ES, a 
zejména že ustanovení o označování podle čl. 8 odst. 1 nebudou ohrožena odlišnými pravidly 
podle směrnice 2000/13, věta „Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES“ by měla být vypuštěna. 

Pozměňovací návrh 27

Čl. 10 odst. 2

2. Označování, obchodní úprava nebo etiketa 
lihoviny mohou být doplněny výrazem 
„smíseno“ (blend), pokud byl produkt získán 
mísením.

2. Označování, obchodní úprava nebo etiketa 
lihoviny mohou být doplněny výrazem 
„smíseno“ (blend), nebo „smísení“, pokud 
byl produkt získán mísením.

Odůvodnění
Znění návrhu by mohlo vyvolat argumenty, že v souvislosti s lihovinami se výraz „smíseno“
odlišuje od výrazu „smísení“, když se ve skutečnosti týkají stejného postupu. Aby se předešlo 
pochybnostem, zda nové nařízení zahrnuje všechny podoby slova „smíseno“, mělo by být zn

ění podle toho upraveno.
Pozměňovací návrh 28

Čl. 10 odst. 3

3. Pokud jsou doba zrání nebo stáří uvedeny 
nebo předpokládány v označení, obchodní
úpravě nebo na etiketě lihoviny, musí se 
vztahovat k nejmladší alkoholové složce, při
čemž produkt musel zrát pod daňovým 
dozorem nebo pod dozorem skýtajícím
rovnocenné záruky.

3. Pokud jsou doba zrání nebo stáří uvedeny 
nebo předpokládány v označení, obchodní
úpravě nebo na etiketě lihoviny, musí se 
vztahovat k nejmladší alkoholové složce, při
čemž produkt musel zrát pod daňovým 
dozorem nebo pod dozorem skýtajícím 
rovnocenné záruky.

Pokud byl použit systém stupňovaného 
stárnutí, může být na etiketě uvedena prům
ěrná doba stárnutí nebo věk, pouze pokud 
existuje systém kontroly, který poskytuje 
dostatečné záruky a je uznán dotyčným 
členským státem.

Odůvodnění

La formulation du nouveau règlement proposé est potentiellement ambiguë en comparaison 
au règlement n° 1576/89, article 7, paragraphe 2, point d, qui stipule que « ...une durée de 
vieillissement ne peut être indiquée que lorsqu’elle concerne le plus jeune des constituants 
alcooliques et à condition que le produit ait été vieilli sous contrôle fiscal ou sous contrôle 
présentant des garanties équivalentes». Cette ambiguïté devrait être supprimée.
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De plus, étant donné que d’importantes boissons spiritueuses produites dans l’UE emploient, 
depuis plus de cent ans, un système de vieillissement fractionné (dénommé «criaderas y 
soleras»), il conviendrait de profiter de la révision proposée afin d’introduire une référence 
explicite à ce système.

Pozměňovací návrh 29

Čl. 12 odst. 1

1. Údaje podle tohoto nařízení musí být 
uvedeny v jednom nebo více úředních 
jazycích Společenství tak, aby konečný spot
řebitel snadno porozuměl každému údaji, 
ledaže jsou spotřebitelům tyto informace 
podány jiným způsobem.

1. Údaje podle tohoto nařízení musí být 
uvedeny v jednom nebo více úředních 
jazycích Společenství podle článku 16 sm
ěrnice 2000/13/ES. 

Odůvodnění

Předpisy pro zvláštní etikety potravin jsou obsaženy již ve všeobecné směrnici 2000/13/ES.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 15 odst. 1 pododstavec 1

1. Žádosti o zeměpisná označení, jež mají být 
zapsána do přílohy III, se podávají Komisi 
v jednom z úředních jazyků Společenství
nebo k nim musí být překlad do jednoho z ú
ředních jazyků Společenství přiložen. K 
takovým žádostem se připojuje technická
dokumentace včetně specifikací, jimž musí
dotčena lihovina odpovídat. Tato technická
dokumentace se zveřejňuje v řadě C Ú
ředního věstníku Evropské unie.

1. Žádosti o zeměpisná označení, jež mají být 
zapsána do přílohy III, podává Komisi příslu
šný orgán členského státu, který je zemí p
ůvodu dotyčné lihoviny, v jednom z ú
ředních jazyků Společenství nebo k nim musí
být překlad do jednoho z úředních jazyků
Společenství přiložen. K takovým žádostem 
se připojuje technická dokumentace včetně
specifikací, jimž musí dotčena lihovina 
odpovídat. Tato technická dokumentace se 
zveřejňuje v řadě C Úředního věstníku 
Evropské unie.

Odůvodnění

Aby se předešlo pochybnostem a pro zachování souladu s pravidly, která platí v souvislosti 
s jakostními víny, by mělo být ujasněno, že žádosti o zeměpisná označení musí mít podporu p
říslušného orgánu členského státu, který je státem původu dotčené(ých) lihoviny(lihovin), a 
tento orgán musí takové žádosti také podávat.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 15 bod 2 písm. b)
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b) popis lihoviny včetně základních 
fyzikálních, chemických, mikrobiologických 
a/nebo organoleptických vlastností produktu 
nebo potraviny,

b) popis lihoviny včetně základních 
fyzikálních a/nebo chemických a/nebo
mikrobiologických a/nebo organoleptických 
vlastností produktu,

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vnitrostátní orgány ponesou odpovědnost za určení specifikací, které
musí lihovina splňovat, aby mohla být uvažována jako zeměpisné označení, předpokládá se, 
že pro účely uplatnění zápisu by měl popis dotčené lihoviny zahrnovat jednu nebo více 
vyjmenovaných volitelných vlastností. Aby se předešlo pochybnostem, mělo by to být vyjasn
ěno v navrhovaném znění.

Také platí, že jelikož se zápis týká jasně pouze lihovin, měl by být odkaz na případné další
„potraviny“ vypuštěn.
Pozměňovací návrh 32

Čl. 15 bod 2 písm. g)

g) jméno a kontaktní adresa žadatele. g) název a kontaktní adresa příslušného 
orgánu země žadatele.

Odůvodnění

Aby se předešlo pochybnostem, a pro zachování souladu s přístupem navrženým v čl. 15 
odst. 1, by mělo být ujasněno, že příslušný vnitrostátní orgán nese odpovědnost za technickou 
dokumentaci podporující žádosti o zeměpisné označení.

Pozměňovací návrh 33

Článek 16

Zeměpisná označení chráněná na základě
nařízení (ES) č. 1576/89

Pro každé zeměpisné označení chráněné na 
základě nařízení (ES) č. 1576/89 v době
vstupu tohoto nařízení v platnost se 
technická dokumentace předkládá Komisi 
nejpozději do sedmi let od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

vypouští se

Tato technická dokumentace se po p
řezkoumání Komisí zveřejňuje v řadě C Ú
ředního věstníku Evropské unie.

V případě, že nebude do sedmi let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost technická
dokumentace zveřejněna, přestává být zem
ěpisné označení chráněno.
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Odůvodnění

Takové nařízení by jak pro členské státy, tak i pro Komisi znamenalo byrokratickou zátěž, ale 
nemělo by žádný užitek.

Pozměňovací návrh 34

Článek 19

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro 
lihoviny (dále jen „výbor“).
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí
se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na článek 8 zmíněného 
rozhodnutí.
Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí
1999/468/ES je jeden měsíc.
3. Výbor přijme svůj jednací řád.

1. Komisi je nápomocen regulativní výbor 
pro lihoviny (dále jen „výbor“)

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s 
ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí
1999/468/ES jsou tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Odůvodnění

Komise navrhuje využít řídící výbor, i přestože toto nařízení nemá za cíl zajištění řádné
organizace trhu. Úloha řídícího výboru pro lihoviny spočívá v úpravě a aktualizaci právních 
předpisů, k čemuž by byl vhodnější regulativní výbor.

Pozměňovací návrh 35

Článek 20

Přílohy lze změnit postupem podle čl. 19 
odst. 2.

Přílohy I a III lze změnit postupem podle čl.
19 odst. 2.

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k definicím různých druhů lihovin představují natolik zásadní část na
řízení, že tyto návrhy může předložit pouze Evropský parlament a Rada společně v rámci 
postupu spolurozhodování, a nikoli výbor, jak navrhuje Komise.

Pozměňovací návrh 36

Čl. 22 písm. c)

c) ke stanovení odchylek od některých 
ustanovení tohoto nařízení v řádně od
ůvodněných případech.

vypouští se



AD\633270CS.doc 17/30 PE 370.277v02-00

CS

Odůvodnění

Pokud mohou být v rámci řízení výborů stanovena prováděcí a eventuální přechodná
ustanovení, je pro odchylky nebo pro zrušení platnosti celého nařízení nutná parlamentní
kontrola.

Pozměňovací návrh 37

Příloha I bod 4 pododstavec 1

Při přípravě lihovin je povoleno přidání vody, 
případně destilované nebo demineralizované, 
pokud jakost vody vyhovuje vnitrostátním p
ředpisům přijatým k provedení směrnic 
80/777/EHS a 80/778/EHS a přidaná voda 
nemění vlastnosti produktu.

Při přípravě lihovin je povoleno přidání vody, 
případně destilované nebo demineralizované, 
pokud jakost vody vyhovuje vnitrostátním p
ředpisům přijatým k provedení směrnic 
80/777/EHS a 98/83/ES a přidaná voda nem
ění vlastnosti produktu.

Odůvodnění
Odkaz na směrnici o pitné vodě se musí aktualizovat.

Pozměňovací návrh 38

Příloha I bod 5 pododstavec 2

Takto vyrobená lihovina musí být stejného 
specifického druhu jako původní lihoviny p
řed smísením.

Takto vyrobená lihovina musí být stejného 
druhu jako původní lihoviny před smísením.

Pozměňovací návrh 39Příloha I bod 5a) (nový)

5a) ukazatele pravosti:

Pro účely ochrany spotřebitele a ochranné
známky mohou lihoviny obsahovat stopové
látky, které slouží jako ukazatele pravosti 
ochranné známky v případech, kdy ji po
žaduje definice lihoviny. Takové látky 
budou potravinovými deriváty a jejich 
koncentrace nepřevýší 0,1 % 
hmotnosti/objemu produktu a současně
nijak nezmění chuť a vlastnosti konečného 
produktu.

Odůvodnění

Ukazatele pravosti poskytují spotřebitelům záruku, pokud se týká pravosti produktu a 
ochranné známky.
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Pozměňovací návrh 40

Příloha I bod 13

Označováním se rozumějí slova používaná p
ři označování lihovin na etiketách, v pr
ůvodních dokladech při přepravě lihovin, 
v obchodních dokladech, zejména na 
fakturách a dodacích listech, jakož i při 
reklamě.

Označováním se rozumějí slova používaná p
ři označování, lihovin na etiketách, při jejich 
obchodní úpravě a balení, v průvodních 
dokladech při přepravě lihovin, v obchodních 
dokladech, zejména na fakturách a dodacích 
listech, jakož i při reklamě.

Odůvodnění
Aby se předešlo případným mezerám v důsledku dvojsmyslnosti, měla by být definice výrazu 

„označování“ pokud možno co nejširší a měla by zahrnovat výrazy, které se nepoužívají
pouze na etiketách, ale i na balení a obchodní úpravě. (Poznámka: za podmínek přílohy I 

bodu 15 zahrnuje „obchodní úprava“ reklamu a podporu prodeje.)
Pozměňovací návrh 41

Příloha I bod 16

Balením se rozumějí ochranné obaly, jako je 
papír, opletení všeho druhu, krabice a bedny 
používané při přepravě jedné nebo více 
nádob. 

Balením se rozumějí ochranné obaly, jako je 
papír, opletení všeho druhu, krabice a bedny 
používané při přepravě a/nebo prodeji jedné
nebo více nádob.

Odůvodnění

Na ochranu spotřebitelů musí být jasné, že sem nepatří pouze balení pro přepravu, ale i 
balení pro prodej. Ekvivalentní definice „balení“ v nařízení EU o víně (příloha VII odst. 1 
druhá odrážka nařízení č. 1493/1999) odkazuje na „…ochranné obaly, jako je papír, opletení
všeho druhu, krabice a bedny používané při přepravě jedné nebo více nádob a/nebo pro jejich 
obchodní úpravu za účelem prodeje konečnému spotřebiteli".

Pozměňovací návrh 42Příloha II kategorie A nadpis

Kategorie A: Destiláty vypouští se
Pozměňovací návrh 43Příloha II bod 1 písm. d)

d) Při výrobě rumu mohou být použity 
pouze přírodní aromatické látky a p
řípravky ve smyslu definic v čl. 1 
odst. 2 písm. b) bodu i) a v čl. 1 odst. 
2 písm. c) směrnice 88/388/EHS.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění
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L’autorisation générale d’une aromatisation doit être rejetée, indépendamment du fait qu’elle 
soit obtenue à l’aide de substances aromatisantes naturelles ou équivalentes. Sans quoi, on 
peut supposer que des spiritueux de moindre qualité puissent être améliorés par l’ajout de 
substances aromatisantes naturelles. Pareille situation serait préjudiciable pour les 
entreprises travaillant selon des procédés traditionnels et reviendrait à tromper le 
consommateur. En protégeant les procédés traditionnels, on garantit la qualité des produits. 
Cette protection est nécessaire pour maintenir la bonne réputation des spiritueux de la 
Communauté sur les marchés intérieurs et mondiaux et pour préserver le niveau élevé de 
protection du consommateur et de transparence du marché.

Pozměňovací návrh 44

Příloha II bod 2 písm. c)

c) Whisky nebo whiskey neobsahuje přidaný
ethanol zemědělského původu. 

c) Whisky nebo whiskey neobsahuje přidaný
ethanol zemědělského původu ani destilát 
zemědělského původu.

Odůvodnění

Ustanovení upravující „whisky“ v současných nařízeních (č. 1576/89 a 1014/90) nepovolují
použití ethanolu zemědělského původu ani destilátu zemědělského původu a musí být zajišt
ěno, aby tento zákaz zůstal v platnosti. 

Pozměňovací návrh 45

Příloha II bod 3 písm. a)

a) Obilný destilát je lihovina vyrobená
destilací zkvašené obilné zápary a mající
organoleptické vlastnosti použitých surovin.

a) Obilný destilát je lihovina vyrobená
destilací zkvašené zápary z celých obliných 
zrn a mající organoleptické vlastnosti pou
žitých surovin.

Odůvodnění
Omezením na destilaci zkvašené zápary z celých obilných zrn se má zabránit používání

zbytkových látek z obilovin nebo škrobu.
Pozměňovací návrh 46

Příloha II bod 3 písm. b)

b) Minimální obsah alkoholu v obilném 
destilátu je 35 % objemových.

b) Minimální obsah alkoholu v obilném 
destilátu je 32 % objemových.

Odůvodnění
U hodnoty 35 % se očividně jedná o redakční nedopatření. Zvýšením obsahu alkoholu na 
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35 % by byla zklamána očekávání zákazníků. Chuť by byla zcela jiná. 
Pozměňovací návrh 47

Příloha II bod 3 písm. e)

e) Obilný destilát, který se má označit jako 
„obilná pálenka“, musí být získán destilací
na méně než 95 % objemových zkvašené
obilné zápary a musí mít organoleptické
vlastnosti použitých surovin.

e) Obilný destilát, který se má označit jako 
„obilný destilát“, musí být získán destilací na 
méně než 95 % objemových zkvašené obilné
zápary a musí mít organoleptické vlastnosti 
použitých surovin.

Odůvodnění

Jelikož má slovo „destilát“ velmi jasný etymologický původ (pálenka, pálené víno), a 
vzhledem k nutnosti dosáhnout shody s definicí brandy, která se nachází v tomto nařízení, je 
bezpochyby žádoucí povolit jeho výhradní používání pouze u lihovin, které pocházejí výhradn
ě z pálenky nebo vinného destilátu.

Pozměňovací návrh 48

Příloha II bod 5 písm. a) podbod 1

Netýká se českého znění
Pozměňovací návrh 49

Příloha II bod 8

Korintská pálenka nebo raisin brandy Pálenka z korintských rozinek nebo 
korintská pálenka 

a) Korintská pálenka nebo raisin brandy je 
lihovina vyráběná destilací produktu 
získaného alkoholovým kvašením výtažku ze 
sušených „korintských černých“ rozinek nebo 
rozinek „Malaga muscat“, destilovaná na 
méně než 94,5 % objemových, takže destilát 
má aroma a chuť pocházející z použité
suroviny.

a) Pálenka z korintských rozinek nebo 
korintská pálenka je lihovina vyráběná
destilací produktu získaného alkoholovým 
kvašením výtažku ze sušených „korintských 
černých“ rozinek nebo rozinek „Malaga 
muscat“, destilovaná na méně než 94,5 % 
objemových, takže destilát má aroma a chuť
pocházející z použité suroviny.

b) Minimální obsah alkoholu v korintské
pálence nebo raisin brandy je 37,5 % 
objemových.

b) Minimální obsah alkoholu v pálence 
z korintských rozinek nebo korintské
pálence je 37,5 % objemových.

c) Korintská pálenka nebo raisin brandy
neobsahují přidaný ethanol zemědělského p
ůvodu.

c) Pálenka z korintských rozinek nebo
korintská pálenka neobsahují přidaný ethanol 
zemědělského původu.
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d) Při výrobě korintské pálenky nebo raisin
brandy mohou být použity pouze přírodní
aromatické látky a přípravky ve smyslu 
definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu i) a v čl. 
1 odst. 2 písm. c) směrnice 88/388/EHS.

d) Při výrobě pálenky z korintských rozinek 
nebo korintské pálenky nebo raisin brandy 
mohou být použity pouze přírodní
aromatické látky a přípravky ve smyslu 
definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu i) a v čl. 
1 odst. 2 písm. c) směrnice 88/388/EHS.

Odůvodnění

Jelikož má slovo „destilát“ velmi jasný etymologický původ (pálenka, pálené víno), a 
vzhledem k nutnosti dosáhnout shody s definicí brandy, která se nachází v tomto nařízení, je 
bezpochyby žádoucí povolit jeho výhradní používání pouze u lihovin, které pocházejí výhradn
ě z pálenky nebo vinného destilátu.

Pozměňovací návrh 50

Příloha II bod 9 písm. a) podbod 1

1. vyráběné alkoholovým kvašením a 
destilací čerstvého ovoce nebo moštu 
takového ovoce, s peckami nebo bez pecek,

1. vyráběné výhradně alkoholovým kvašením 
a destilací čerstvého ovoce nebo moštu 
takového ovoce, s peckami nebo bez pecek,

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je žádoucí z toho důvodu, aby byla vyloučena aromatizace nebo p
řislazování ovocné vytlačené šťávy

Pozměňovací návrh 51

Příloha II bod 9 písm. b) podbod i) odrážky 7a a 7b (nové)

– broskve,

– meruňky;

Odůvodnění

Zařazení meruněk a broskví se opírá o praktické zkušenosti v souvislosti s kontrolami 
potravin.

Pozměňovací návrh 52Příloha II kategorie B nadpis 

Kategorie B: Specifické lihoviny vypouští se
Pozměňovací návrh 53

Příloha II bod 23a (nový)
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23a. Ouzo

a) Ouzo je anýzová lihovina, která
1) se vyrábí výhradně v Řecku;

2) se získává spojením alkoholů, které jsou 
aromatizovány destilací nebo mísením s p
řidáním anýzových a/nebo fenyklových 
semen, mastixu ze stromu zdomácnělého 
na ostrově Chios (Pistacia lentiscus Chia 
nebo latifolia) a dalších kořenicích semen, 
rostlin a plodů. Alkohol aromatizovaný
destilací musí činit minimálně 20 %
objemových alkoholu ouza.

b) Tento destilát musí:

1) být získáván destilací v tradičních nikoli
nepřetržitě pracujících destilačních p
řístrojích z mědi s obsahem maximálně
1 000 litrů;

2) vykazovat obsah alkoholu mezi 55 % 
objemovými a 0 % objemovými.

c) Ouzo musí být bezbarvé a smí obsahovat 
až 50 gramů cukru na litr.

Pozměňovací návrh 54Příloha II bod 29 písm. a) úvodní část

a) Vodka je lihovina vyráběná z ethanolu 
zemědělského původu:

a) Vodka je lihovina vyráběná z ethanolu
ze zrní, brambor a/nebo melasy z cukrové
řepy:

Odůvodnění

Vodka je nápoj, který se tradičně vyrábí ze zrní, brambor a/nebo melasy z cukrové řepy, a 
proto je velmi důležité, aby se vodce dostalo stejné ochrany jako ostatním lihovinám, např. 
rumu, whisky atd. Výběr složek ovlivňuje organoleptické (chuťové) vlastnosti, a proto musí být 
omezen na zrní, brambory a/nebo melasu, v souladu s čímž bude zbytečné dodatečně zatě
žovat producenty vodky požadavkem, aby uváděli složky na etiketě. Pokud je cílem tohoto po
žadavku poskytovat spotřebitelům informace o složkách použitých při výrobě lihoviny, mělo 
by se to v souladu se směrnicí o označování, která seznam složek pro ostatní potraviny již vy
žaduje, paušálně používat na všechny lihoviny.

Pozměňovací návrh 55Příloha II bod 29 písm. a) podbod 1

1) získaná kvašením zemědělských surovin
za přítomnosti kvasnic a

1) získaná kvašením zrní, brambor a/nebo 
melasy z cukrové řepy za přítomnosti 
kvasnic a

Odůvodnění
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Zpracovatelský průmysl lihovin je stále významným odbytištěm pro cukr, obzvláště po reformě
odvětví cukru. Je třeba zajistit, aby bylo za účelem zabránění dovozu alkoholu získaného z 

cukrové třtiny povoleno pouze používání melasy vyrobené z cukrové řepy.
Pozměňovací návrh 56Příloha II bod 29 písm. a) podbod 2

2) vyrobená destilací a/nebo rektifikací, 
takže organoleptické vlastnosti suroviny 
a vedlejší produkty kvašení jsou 
zeslabeny.

2) vyrobená destilací a/nebo rektifikací s 
minimálním obsahem alkoholu ve výši 
96 % objemových, takže organoleptické
vlastnosti suroviny a vedlejší produkty 
kvašení jsou zeslabeny, a v nichž jsou
taková nejvyšší množství zbytkových 
látek, jaká jsou pro ethanol 
stanovena v příloze I, s výjimkou 
methanolu, v jehož případě nesmí
množství zbytkových látek v kone
čném produktu překročit 30 gramů na 
hektolitr čistého alkoholu.

Pozměňovací návrh 57Příloha II bod 29 písm. a) pododstavec 2

Po tomto postupu může následovat 
redestilace a/nebo ošetření vhodnými 
pomocnými látkami, včetně ošetření aktivním 
uhlím, s cílem zajistit zvláštní organoleptické
vlastnosti.

Po tomto postupu může následovat ošet
ření vhodnými pomocnými látkami, včetn
ě ošetření aktivním uhlím, s cílem zajistit 
zvláštní organoleptické vlastnosti.

Pozměňovací návrh 58Příloha II bod 29 písm. a) pododstavec 3

Nejvyššími přípustnými množstvími 
zbytkových látek jsou množství
stanovená v příloze I pro ethanol, s 
výjimkou methanolu, v jehož případě
nesmí množství zbytkových látek v 
konečném produktu překročit 10 
gramů na litr čistého alkoholu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 59Příloha II bod 29 písm. d)

d) Aniž je dotčena směrnice 
2000/13/ES, popis, obchodní úprava a 
označování vodky uvádějí ve stejném 
zorném poli jako obchodní označení
suroviny použité při výrobě ethanolu 
zemědělského původu. Písmo nesmí
být větší než poloviční velikost písma 
použitého pro obchodní označení a 
menší než jedna třetina velikosti tého
ž písma.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 60Příloha II bod 44a (nový)

44a) „Vruchtenjenever“ nebo „Jenever met 
vruchten“

a) „Vruchtenjenever“ nebo „Jenever met 
vruchten“ je likér nebo jiná lihovina, která:

1) byla získána prostřednictvím 
aromatizace jalovce ovocem nebo 
rostlinami a/nebo částmi ovoce nebo rostlin 
nebo přidáním ovocné šťávy a/nebo 
destilací ovoce nebo rostlin nebo destilací
koncentrovaných aromatických látek 
extrahovaných z ovoce nebo rostlin,
2) může být dodatečně aromatizována p
řírodními a/nebo přírodně identickými 
aromatickými látkami,
3) může být přislazena
4) má organické vlastnosti dotyčného 
ovoce,
b) má minimální obsah alkoholu 20 % 
objemových.
c) Slovo „vruchten“ může být nahrazeno 
názvem dotyčného ovoce.

Odůvodnění

Definice „vruchtenjeneveru“ by měla zůstat zachována (viz příloha nařízení (ES) č. 1014/90), 
neboť vlastnosti tohoto nápoje se plně neshodují s ostatními jenevery. Vruchtenjenever proto 
nemůže být považován za produkt, jehož ochrana je zajištěna prostřednictvím zeměpisného 
označení jeneveru uvedeného v příloze III.

Pozměňovací návrh 61Příloha II kategorie C nadpis 

Kategorie C: Ostatní lihoviny vypouští se

Pozměňovací návrh 62Příloha II kategorie C bod 1

1. U všech lihovin, které odpovídají
definicím v článku 1, ale nevyhovují
požadavkům pro zařazení do 
kategorie A nebo B, se v označení, 
obchodní úpravě a na etiketách pou
žije obchodní označení „lihovina“.

vypouští se

Pozměňovací návrh 63Příloha II kategorie C bod 3
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3. Slivovice se vyrábí v České republice 
a získává se tím, že se před konečnou 
destilací přidá do švestkového destilátu 
nejvýše 30 % objemového podílu 
ethanolu zemědělského původu. Tento 
produkt musí být označován jako 
„lihovina“ a může rovněž používat název 
slivovice ve stejném zorném poli na p
řední etiketě. Jestliže je tato slivovice 
vyráběná v České republice uváděna na 
trh ve Společenství, musí být její
alkoholové složení uvedeno na etiketě. 
Tímto ustanovením není dotčeno pou
žívání názvu slivovice pro ovocné
destiláty podle bodu 9 kategorie A.

3. Slivovice se vyrábí v České republice 
a získává se tím, že se před konečnou 
destilací přidá do švestkového destilátu 
nejvýše 30 % objemového podílu 
ethanolu zemědělského původu. Tento 
produkt musí být označován jako 
„lihovina“ a může rovněž používat název 
slivovice ve stejném zorném poli na p
řední etiketě. Jestliže je tato slivovice 
vyráběná v České republice uváděna na 
trh ve Společenství, musí být její
alkoholové složení uvedeno na etiketě. 
Tímto ustanovením není dotčeno pou
žívání názvu slivovice pro ovocné
destiláty podle bodu 9.

Pozměňovací návrh 64Příloha III podnadpis A

A. Destiláty vypouští se
Pozměňovací návrh 65

Příloha III bod 3 sloupec 2 druhý řádek poznámka pod čarou 16a (nová)

Korn/Kornbrand Korn/Kornbrand (16a)

16a) Korn a Kornbrand jsou obilné
destiláty, které se v Německu, jakož i 
v oblastech Společenství, kde je němčina 
jedním z úředních jazyků, vyrábějí bez p
řidání přídatných látek následujícím zp
ůsobem:
- buď výhradně destilací zkvašené zápary 
z celých zrn pšenice, ječmene, ovsa, žita 
nebo pohanky se všemi jejich součástmi 
nebo
- redestilací destilátu získaného podle první
odrážky.
Minimální obsah alkoholu v lihovině Korn 

činí 32 % objemových.
Minimální obsah alkoholu v lihovině
Kornbrand činí 37,5 % objemových.

Odůvodnění

Podle odstavce 2 preambule návrhu Komise se mají neustále zohledňovat tradiční výrobní
postupy. Obilný destilát se podle nařízení (EHS) č. 1576/89 vyrábí v Německu tradičně
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s minimálním obsahem alkoholu 32 %.
Pozměňovací návrh 66

Příloha III bod 5 sloupec 3 první řádek

... Španělsko
Pozměňovací návrh 67

Příloha III bod 6 sloupce 2 a 3 řádky 34a a 35a (nové)

Τσικουδια Κρητης / Tsikoudia Řecko

Τσιπουρο Μακεδονιας / Tsipouro Řecko

Pozměňovací návrh 68Příloha III podnadpis B

B. Specifické lihoviny vypouští se
Pozměňovací návrh 69

Příloha III bod 23 sloupec 2 sedmý řádek  poznámka pod čarou 17a (nová)

Ouzo / Oύζο Ouzo / Oύζο(17a)

17a. Ouzo je anýzová lihovina, která se 
vyrábí výhradně v Řecku a na Kypru.
Získává se spojením alkoholů, které jsou 
aromatizovány destilací nebo mísením s p
řidáním anýzových a/nebo fenyklových 
semen, mastixu ze stromu zdomácnělého 
na ostrově Chios (Pistacia lentiscus Chia 
nebo latifolia) a dalších kořenicích semen, 
rostlin a plodů. Minimální obsah alkoholu 
činí 37,5 % objemových.

Pozměňovací návrh 70

Příloha III bod 23 sloupce 2 a 3 řádky 7a a 7b (nové)

(...)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene ...

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo of Plomari ...
Pozměňovací návrh 71

Příloha III bod 31 sloupce 2 a 3 řádky 31a, 31b, 31c a 31d (nové)
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Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios ...

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos ...

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας/ Koum Kouat 
of Corfu

...

Τεντούρα / Tentoura ...
Pozměňovací návrh 72Příloha III poslední podnadpis 3

Ostatní lihoviny vypouští se
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