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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu Komisie je úprava existujúcich nariadení o liehovinách a zlúčenie 
s ustanoveniami o ich realizácii, aby sa zlepšila čitateľnosť textu nariadenia a aby sa 
prispôsobilo novému technickému vývinu a pravidlám WTO.

Návrh zavádza trojakú kategorizáciu rôznych typov liehovín podľa surovín, z ktorých je každý
druh nápoja vyrobený, a podľa pridaných príchutí. S navrhovanou kategorizáciou sú však 
problémy, keďže môže dôjsť k nejasnostiam: niektoré typy liehovín by sa dali zaradiť do 
viacerých kategórií. Rozumnou a vhodnou alternatívou k navrhnutej kategorizácii by bolo 
uviesť zloženie na nálepke každej liehoviny, zodpovedajúce označeniu zloženia, aké sa podľa 
smernice o označovaní vyžaduje pri iných potravinách.

Komisia tiež navrhuje zmeniť postup pre budúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
k legislatíve v tejto oblasti, aby bolo možné pozmeniť prílohy nariadenia postupom riadiaceho 
výboru.

Oblasť liehovín nie je zahrnutá do nariadenia EÚ o ochrane zemepisných označení a označení
pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (nariadenie Rady (EHS) 2081/92 zo 14. júla 
1992). Návrh Komisie preto obsahuje osobitné ustanovenie o určení, ochrane a registrácii 
zemepisných označení, ktoré prispôsobuje medzinárodným normám.

Aktualizácia a úprava systému zemepisných označení s cieľom prispôsobiť ich WTO je 
pozitívnym krokom, ako je i návrh na jednoduchý a transparentný postup na úpravu príloh 
I a III. Úlohou výboru pre reguláciu liehovín je prispôsobiť a aktualizovať legislatívu, preto sa 
váš navrhovateľ domnieva, že najvhodnejšie je použiť postup regulačného výboru.

Súčasné pravidlá neobsahujú osobitné požiadavky týkajúce sa surovín na výrobu vodky, ktorú
možno vyrábať z poľnohospodárskeho etylalkoholu. Návrh Komisie ponecháva toto 
vymedzenie a ako nový prvok navrhuje, aby bol zoznam použitých surovín uvedený na nálepke 
výrobku.

Už dlho prevláda mienka o potrebe užšieho chápania pojmu vodka, ktorá sa tradične vyrába 
z obilia a/alebo zemiakov. To by korešpondovalo s osobitnými požiadavkami na suroviny, 
ktoré platia pre mnohé iné typy liehovín, napr. rum, whisky atď. Namiesto návrhu uvádzať zlo
ženie len pri vodke mali by sa uplatniť horizontálne pravidlá na označovanie všetkých typov 
liehovín, aby spotrebitelia dostali jasné a presné informácie o zložení.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka žiada Výbor pre životné prostredie, verejné
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozme
ňujúce a doplňujúce návrhy:
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1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1

so zreteľom na Zmluvu o založení
Európskeho Spoločenstva, najmä na jej 
článok 95

so zreteľom na Zmluvu o založení
Európskeho spoločenstva, najmä články 37 a
95,

Odôvodnenie

Liehoviny sú významným poľnohospodárskym produktom Spoločenstva, preto by mal byť aj 
článok 37 súčasťou právneho základu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 1a (nové)

(1a) Liehoviny predstavujú dôležitý trh pre 
spoločné poľnohospodárstvo. Tento trh ve
ľkým dielom spočíva na dobrom mene, 
ktoré tieto výrobky majú v rámci Spolo
čenstva a na svetovom trhu a ktoré
vychádza z kvality tradičných výrobkov.
Označenia týchto výrobkov sa musia chráni
ť, aby sa na tomto trhu zachovali.

Odôvodnenie

Dobré meno a tradícia, ktoré predstavujú kvalitatívne znaky, sa musia ochrániť. Pritom treba 
zohľadniť rastúcu trhovú orientáciu spoločnej poľnohospodárskej politiky a čoraz silnejšiu 
globalizáciu, ktoré v rámci poľnohospodárskej výroby podporujú využívanie všetkých 
dostupných trhových možností.

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Kategorizácia nie je ani logická, ani užitočná a spôsobí iba zmätok, keďže termín liehovina sa 
vyskytuje vo všetkých troch kategóriách. (Pozn. prekl.: V anglickom jazyku sa vo všetkých 
troch kategóriách vyskytuje slovo „spirit.“)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 5

(5) Najmä etylalkohol, ktorý sa používa na 
výrobu liehovín, by mal byť výlučne po
ľnohospodárskeho pôvodu, aby tieto 
liehoviny vyhovovali očakávaniam spotrebite
ľa a aby boli v súlade s tradičnými postupmi.
Zabezpečí to aj odbyt pre základné po
ľnohospodárske produkty.

(5) Treba zdôrazniť, že najmä etylalkohol, 
ktorý sa používa na výrobu liehovín, stále 
musí byť výlučne poľnohospodárskeho 
pôvodu, aby tieto liehoviny vyhovovali o
čakávaniam spotrebiteľa a aby boli v súlade 
s tradičnými postupmi. Zabezpečí to aj odbyt 
pre základné poľnohospodárske produkty.

Odôvodnenie

Treba vysvetliť, že v súčasnosti na základe platného nariadenia nemožno používať iný
etylalkohol než destilovaný v poľnohospodárstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 7

(7) Aby sa umožnila vysoká úroveň kvality 
liehovín a rozmanitosť v odvetví, členské
štáty by mali byť schopné prijať prísnejšie 
pravidlá ako tie, ktoré sú stanovené v tomto 
nariadení v oblasti výroby, popisu, 
prezentácie a osobitného označovania 
liehovín vyrábaných na ich území alebo 
dodatočné pravidlá k týmto pravidlám.

vypúšťa sa

Odôvodnenie
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Toto znenie návrhu Komisie je v rozpore s cieľom nariadenia, ktorým je harmonizácia
právnych predpisov členských štátov, a navyše prináša nebezpečenstvo naru
šovania hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 13

(13) Prechod od pravidiel upravených v 
Nariadení (EHS) č. 1576/89 k pravidlám v 
tomto nariadení by mohol spôsobiť ťažkosti, 
ktorými sa toto nariadenie nezaoberá. Preto 
by malo byť stanovené, aby Komisia prijala 
potrebné prechodné opatrenia. Komisia by 
mala byť navyše oprávnená riešiť
praktické problémy špecifické pre odvetvie 
liehovín.

13) Prechod od pravidiel upravených v 
nariadení (EHS) č. 1576/89 k pravidlám v 
tomto nariadení by mohol spôsobiť ťažkosti, 
ktorými sa toto nariadenie nezaoberá. Preto 
by malo byť stanovené, aby Komisia prijala 
potrebné prechodné opatrenia.

Odôvodnenie

Komisia si dáva neobmedzené právomoci pri riešení toho, čo sa označuje ako „praktické
problémy“. Týmto návrhom sa nijako nevymedzuje oblasť činnosti spoločnej exekutívy. Preto 
by sa mala táto veta vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1 pododsek 1 bod c)

c) ktorá má obsah alkoholu minimálne 15 % 
objemového percenta a maximálne 80 % 
objemového percenta,

c) ktorá má obsah alkoholu minimálne 15 % 
objemového percenta a maximálne 96 %
objemového okrem výnimiek z týchto 
hodnôt, ako sú uvedené v prílohe tohto 
nariadenia s výnimkou bodu 41 prílohy II

Odôvodnenie

V prílohe sa uvádzajú výnimky z týchto hodnôt, ako napríklad v prípade vaječného likéru a 
nápoja advocaat. (Príloha II bod 42).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 1 pododsek 1 bod d) i) druhá zarážka
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- macerovaním rastlinných látok a/alebo - macerovaním rastlinných látok 
v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu 
a/alebo destilátoch poľnohospodárskeho 
pôvodu a/alebo liehových nápojoch 
v zmysle tohto nariadenia a/alebo

Odôvodnenie

Macerácia je proces zmäkčovania namáčaním do tekutiny, ale ak sa tekuté médium 
špecifikuje navrhovaným spôsobom, potom veta sama osebe nie je primeraným ani 
zmysluplným vymedzením „liehového nápoja“. (Článok 1.2 nariadenia 1576/86 dosahuje 
podobný účinok spojením ustanovení navrhovaných zarážok 2 a 3.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 2 pododsek 1

Etylalkohol, ktorý sa používa pri príprave 
liehovín a všetkých ich zložiek, nesmie byť
iného ako poľnohospodárskeho pôvodu.

Etylalkohol, ktorý sa používa pri príprave 
liehovín a všetkých ich zložiek, sa nesmie
získavať z iných ako poľnohospodárskych 
výrobkov, ktoré sú vymenované v prílohe I 
zmluvy.

Odôvodnenie

Obmedzenie na etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu nie je dostačujúce. Presné
vymedzenie je potrebné, aby sa napríklad zabránilo využívaniu pivného alkoholu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 2 odsek 2

Etylalkohol, ktorý sa používa na zriedenie
alebo rozpustenie farbív, látok učených na 
aromatizáciu alebo akýchkoľvek iných 
povolených esencií, ktoré sa používajú pri 
príprave liehovín, musí byť etylalkohol po
ľnohospodárskeho pôvodu.

Etylalkohol, ktorý sa používa na riedenie
alebo rozpúšťanie farbív, látok učených na 
aromatizáciu alebo všetkých iných 
povolených esencií, ktoré sa používajú pri 
príprave liehovín, musí byť etylalkohol 
získaný z poľnohospodárskych výrobkov, 
ktoré sú vymenované v prílohe I zmluvy.

Odôvodnenie

Obmedzenie na etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu nie je dostačujúce. Presné
vymedzenie je potrebné, aby sa napríklad zabránilo využívaniu pivného alkoholu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 2 pododsek 3

S ohľadom na obmedzenia stanovené pre 
špecifické produkty v prílohe II tohto 
nariadenia musí byť etylalkohol získaný z po
ľnohospodárskych produktov, ktoré sú
uvedené v prílohe I Zmluvy.

Vzhľadom na obmedzenia stanovené pre 
špecifické produkty v prílohe II tohto 
nariadenia musí etylalkohol po
ľnohospodárskeho pôvodu zodpovedať
kritériám v, ktoré sú v prílohe I číslo 3 tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Na ďalšie dodržiavanie jednotnej vysokej kvalitatívnej normy je nevyhnutný odkaz na prílohu 
I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 3

Kategórie liehovín
Liehoviny sú klasifikované takto:

a) „destiláty“: produkty uvedené v
kategórii A prílohy II,

b) „špecifické liehoviny“: produkty 
uvedené v kategórii B prílohy II,
c) „iné liehoviny“: produkty uvedené v 
kategórii C prílohy II

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Kategorizácia nie je ani logická, ani užitočná a spôsobí iba zmätok, keďže termín liehovina 
sa vyskytuje vo všetkých troch kategóriách. (Pozn. prekl.: V anglickom jazyku sa vo všetkých 
troch kategóriách vyskytuje slovo „spirit.“)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 4

Všeobecné pravidlá týkajúce sa kategórií
liehovín 

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

a) sa vyrábajú alkoholovou 
fermentáciou a destiláciou získanou výlu
čne zo suroviny podľa definícií v prílohe II,
b) neobsahujú pridaný etylalkohol po
ľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 
(poľnohospodárskeho pôvodu),

c) neobsahujú aromatizačné látky 
okrem prírodných aromatických látok a 
prípravkov podľa definície v článku 1 ods. 
2 písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 písm. 
c) Smernice 88/388/EHS,

d) sú sladené výlučne na dotvorenie 
konečnej chuti produktu podľa 
technických definícií a požiadaviek v 
prílohe I tohto nariadenia a pri zohľadnení
osobitných právnych predpisov členských 
štátov.
2.      Bez toho, aby boli dotknuté špecifické
pravidlá stanovené pre každý z produktov 
uvedených v kategórii B prílohy II, „
špecifické liehoviny“ môžu:
a) byť získané z každého po
ľnohospodárskeho produktu uvedeného v 
prílohe I Zmluvy,

b) obsahovať pridaný etylalkohol po
ľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 
(poľnohospodárskeho pôvodu),

c) obsahovať prírodné alebo prírodne 
identické aromatické látky a prípravky pod
ľa definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bod 
i) a ii) a v článku 1 ods. 2) písm. c) 
Smernice 88/388/EHS,

d) byť osladené, aby zodpovedali 
osobitným vlastnostiam produktu podľa 
technických definícií a požiadaviek v 
prílohe I tohto nariadenia
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3. Bez toho, aby boli dotknuté
špecifické pravidlá stanovené pre produkty 
v kategórii C prílohy II, „iné liehoviny“ mô
žu:

a) byť získané z každého po
ľnohospodárskeho produktu uvedeného v 
prílohe I Zmluvy a/alebo potraviny určenej 
na ľudskú spotrebu,

b) obsahovať pridaný etylalkohol po
ľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 
(poľnohospodárskeho pôvodu),
c) obsahovať aromatické látky a 
prípravky podľa definície v Smernici 
88/388/EHS,

d) byť osladené, aby zodpovedali 
osobitným vlastnostiam produktu podľa 
technických definícií a požiadaviek v 
prílohe I tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Kategorizácia nie je ani logická, ani užitočná a spôsobí iba zmätok, keďže termín liehovina sa 
vyskytuje vo všetkých troch kategóriách. (Pozn. prekl.: V anglickom jazyku sa vo všetkých 
troch kategóriách vyskytuje slovo „spirit.“)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 5

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá prísnej
šie ako tie, ktoré sú stanovené v prílohe II, v 
oblasti výroby, popisu, označovania, balenia 
a prezentácie liehovín vyrábaných na ich 
území alebo dodatočné pravidlá k týmto 
pravidlám, ak sú zlučiteľné s právom Spolo
čenstva.

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá prísnej
šie ako tie, ktoré sú stanovené v prílohe III, 
v oblasti výroby, opisu, označovania, balenia 
a prezentácie liehovín vyrábaných na ich 
území alebo dodatočné pravidlá k týmto 
pravidlám, ak sú zlučiteľné s právom Spolo
čenstva.

Odôvodnenie

Zásada dosiahnutia spoločných, jednotných požiadaviek na liehoviny vyrobené na území EÚ
by sa mala zachovať aj v nových právnych predpisoch EÚ o liehovinách. Možnosť



AD\633270SK.doc 11/32 PE 370.277v02-00

SK

navrhovaná v článku 5 na reguláciu týchto požiadaviek ustanoveniami vnútroštátnych 
zákonov v krátkom čase povedie k vzniku mnohých odchýlok vo vzťahu k vymedzeniam názvov 
liehovín, ktoré sa budú od seba odlišovať v závislosti od krajiny pôvodu. Návrh je v rozpore s 
hlavnou myšlienkou nariadenia Rady 1576/89 (EHS) vytvoriť jednotné spoločné právne 
predpisy v oblasti označovania, opisu a definovania liehovín. V kompetencii členských štátov 
by mali zostať liehoviny so zemepisnými názvami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 7 odsek 1

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 7 odsek 2

2. Liehoviny, ktoré spĺňajú podmienky pre 
produkty definované v kategórii C prílohy 
II, nesú predajný názov „liehovina“. Tento 
predajný názov nesmie byť doplnený alebo 
zmenený .

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 7 odsek 3

3. V prípade, že liehovina vyhovuje definícii 
viac ako jedného špecifického typu 
liehoviny, môže sa predávať pod jedným 
alebo viacerými názvami, ktoré sú pre tieto 
špecifické typy liehoviny uvedené v prílohe 
II.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18



PE 370.277v02-00 12/32 AD\633270SK.doc

SK

Článok 7 odsek 4

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 8 sa 
názvy uvedené v odsekoch 1 a 2 nepoužijú
na akýkoľvek popis alebo uvádzanie na trh 
akéhokoľvek nápoja iného ako liehoviny, pre 
ktoré sú tieto názvy uvedené v prílohe II.

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 8 sa 
názvy uvedené v odseku 1 nepoužijú na 
akýkoľvek popis alebo uvádzanie na trh 
akéhokoľvek nápoja iného ako liehoviny, pre 
ktoré sú tieto názvy uvedené v prílohe II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 7 odsek 5

5. Predajné názvy môžu byť doplnené alebo 
nahradené zemepisným označením uvedeným 
v prílohe III v súlade s kapitolou III za 
predpokladu, že to nespôsobí zavádzanie 
spotrebiteľa.

5. Predajné názvy môžu byť doplnené alebo 
nahradené zemepisným označením uvedeným 
v prílohe III v súlade s kapitolou III. Iné
zemepisné označenia možno použiť za 
predpokladu, že to nespôsobuje zavádzanie 
spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Ako sa v článku 7 odsek 5 b zdôrazňuje, podstatnou otázkou je, či sa spotrebiteľ zavádza. 
alebo nie. Preto nič neodporuje tomu, aby sa tu ďalej postupovalo tak ako doteraz, a aby sa 
povolilo používanie všetkých zemepisných označení, teda aj takých, ktoré nie sú uvedené
v prílohe III, pod podmienkou, že nie sú pre spotrebiteľa zavádzajúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 7 odsek 5a (nový)

5a) Zemepisné označenia uvedené v prílohe 
III môžu byť doplnené o dodatočné
podrobnosti pod podmienkou, že sú
upravené príslušnými orgánmi v krajine 
výroby.

Odôvodnenie

Terajšie právne predpisy (článok 5 ods. 3 písm. a) 2. veta nariadenia 1576/89) stanovujú, že 
zemepisné označenia sa môžu doplniť ďalšími podrobnosťami za predpokladu, že tieto 
podrobnosti sú regulované členským štátom, v ktorom sa uskutočňuje výroba. Je dôležité, aby 
sa toto ustanovenie zachovalo v novom nariadení, pretože posilňuje zásadu subsidiarity, pri
čom EÚ zodpovedá za legislatívnu úpravy generických označení, kým jednotlivé členské štáty 
môžu prijímať konkrétne a podrobnejšie zákony súvisiace s výrobkami s ich zemepisným ozna



AD\633270SK.doc 13/32 PE 370.277v02-00

SK

čením.  Napríklad, zachovanie takéhoto ustanovenia bude významné na zabezpečenie toho, 
že Veľká Británia môže vydávať zákony s cieľom zavádzať nové vymedzenia pojmov a 
pravidlá označovania v súvislosti so škótskou whisky, ktoré sa usilujú o zahrnutie rozličných 
kvalifikačných termínov, ako je single malt, highland, speyside.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 7 odsek 5b (nový)

5b) Názvy liehových nápojov uvedených 
v prílohe II možno doplniť o zemepisné
označenia, ktoré sa líšia od označení
v prílohe III, za predpokladu, že 
nezavádzajú spotrebiteľa.  

Odôvodnenie

Terajšie právne predpisy (článok 5 ods. 2 nariadenia 1576/89) zabezpečujú možnosť pou
žívania dodatočných zemepisných označení, ktoré sa líšia od označení v prílohe II, za 
predpokladu, že nezavádzajú spotrebiteľa. Toto je dôležité pri povoľovaní nesporných 
výrazov, ktoré sú užitočné pre spotrebiteľov pri určovaní regiónu alebo lokality pôvodu 
výrobku (napr. v prípade škótskej whisky Orkney alebo Dufftown. Pomáha to aj pri zabra
ňovaní používania zavádzajúcich názvov. Toto ustanovenie by sa preto malo zachovať v 
novom nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 7 odsek 8

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

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

Odôvodnenie

Ostatné odkazy na smernicu 2000/13 (články 6, 8 ods. 1, 9 ods. 3 a 29 písm. d)) neobsahujú
požiadavky týkajúce sa vnútroštátnych vykonávacích predpisov.  Z dôvodu dôslednosti a s cie
ľom vyhnúť sa nejasnostiam by sa článok 7 ods. 8 mal týkať priamo smernice 2000/13/ES.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 8 odsek 1
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1. Bez toho, aby bola dotknutá Smernica 
2000/13/ES, je používanie výrazu uvedeného 
v kategórii A alebo B prílohy II alebo 
zemepisného označenia uvedeného v prílohe 
III v zloženom spojení alebo narážka v 
prezentácii potraviny na ktorúkoľvek z nich 
zakázané, iba ak alkohol pochádza výlučne z 
uvedenej liehoviny.

1. Používanie výrazu uvedeného v prílohe II 
alebo zemepisného označenia uvedeného v 
prílohe III v zloženom spojení alebo narážka 
v prezentácii potraviny na ktorúkoľvek z 
nich sú zakázané, okrem prípadu, keď
alkohol pochádza výlučne z uvedenej 
liehoviny.

Or. en

Odôvodnenie

Tak súčasná legislatíva (nariadenia 1576/89 a 1014/90), ako aj navrhované nové nariadenie 
obsahujú dôležité pravidlá označovania špecificky vypracované na zohľadňovanie 
konkrétnych okolnosti v odvetví liehových nápojov.  S cieľom zabezpečiť, aby nové nariadenie 
bolo stále nadradené smernici 2000/13/ES, a najmä aby ustanovenia o označovaní podľa 
článku 8 ods. 1 neboli oslabené rozličnými pravidlami zakotvenými smernicou 2000/13, by sa 
veta „Bez toho, aby bola dotknutá Smernica 2000/13/ES" mala vypustiť.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 9 odsek 1 úvodná časť

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

1. Predajný názov „liehovina“ musí byť
zobrazený jasne a viditeľne na poprednom 
mieste na etikete, ak je liehovina zmiešaná s:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 9 odsek 2

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

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 9 odsek 3 pododsek 1

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

3. Opis, prezentácia alebo označovanie 
produktov vzniknutých zo zmesí uvedených 
v odseku 1 môže uvádzať iba jeden z 
výrazov uvedených v prílohy II tohto 
nariadenia, ak tento výraz netvorí súčasť
predajného názvu, ale je uvedený iba v 
rovnakom zornom poli so zoznamom v
šetkých alkoholických zložiek obsiahnutých v 
zmesi, pred ktorým je uvedený výraz „mie
šaná liehovina“.

Odôvodnenie

Tak súčasná legislatíva (nariadenia 1576/89 a 1014/90), ako aj navrhované nové nariadenie 
obsahujú dôležité pravidlá označovania špecificky vypracované na zohľadňovanie 
konkrétnych okolnosti v odvetví liehových nápojov. S cieľom zabezpečiť, aby nové nariadenie 
bolo nadradené smernici 2000/13/ES, a najmä aby ustanovenia o označovaní podľa článku 8 
ods. 1 neboli oslabené rozličnými pravidlami zakotvenými smernicou 2000/13, by sa veta 
„Bez toho, aby bola dotknutá Smernica 2000/13/ES" mala vypustiť.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 10 odsek 2

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

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

Odôvodnenie

Znenie návrhu by mohlo viesť k rozporom, že v súvislosti s liehovými nápojmi sa výraz „blend
“ trochu líši od „blended“ či „blending“, pričom v skutočnosti všetky výrazy súvisia s tým 
istým procesom. Na odstránenie pochybnosti, že nové nariadenie pokrýva všetky varianty 
výrazy „blend“, by sa znenie malo podľa toho upraviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 10 odsek 3
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3. Ak je v popise, prezentácii alebo ozna
čovaní liehoviny špecifikovaná alebo nazna
čená čas zretia alebo vek, uvádza sa najmlad
šia alkoholická zložka za predpokladu, že 
produkt dozrieval pod vnútroštátnou
kontrolou alebo pod kontrolou, ktorá
poskytuje rovnaké záruky.

3. Ak je v opise, prezentácii alebo ozna
čovaní liehoviny špecifikovaný alebo 
uvedený čas dozrievania alebo vek, uvádza 
sa najmladšia alkoholická zložka a výrobok 
musel dozrievať pod daňovou kontrolou 
alebo pod kontrolou, ktorá poskytuje 
rovnaké záruky.

V prípadoch, keď sa uplatní systém čiasto
čného dozrievania, sa na etikete môže 
uvádzať len priemerný čas dozrievania 
alebo priemerný vek, ak je k dispozícii 
kontrolný systém s dostatočnými zárukami, 
ktorý príslušný členský štát uznáva.

Odôvodnenie

Znenie navrhovaného nového nariadenia je potenciálne viaczmyselné v porovnaní s článkom 
7 ods. 2 písm. d) nariadenia 1576/89, ktorý jasne hovorí, že „čas dozrievania sa môže uvádza
ť len v tých prípadoch, keď sa vzťahuje na najmladšiu alkoholickú zložku a za predpokladu, že 
výrobok dozrieval pod vnútroštátnou kontrolou alebo pod kontrolou poskytujúcou rovnaké
záruky“. Táto nejasnosť by sa mala odstrániť. Navyše, vzhľadom na skutočnosť, že pri 
významných liehovinách vyrábaných v EÚ, sa už viac ako 100 rokov využíva systém čiasto
čného dozrievania (takzvané „ciraderas y soleras”), by prepracovanie návrhu malo slúžiť na 
to, aby sa tento systém vyslovene uviedol.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 12 odsek 1

1. Údaje stanovené v tomto nariadení musia 
byť uvedené v jednom alebo viacerých 
úradných jazykoch Spoločenstva takým 
spôsobom, aby konečný spotrebiteľ mohol 
ľahko porozumieť každému z týchto 
informačných údajov, s výnimkou ak sú
informácie spotrebiteľom poskytnuté iným 
spôsobom.

1. Údaje stanovené v tomto nariadení musia 
byť uvedené v jednom alebo viacerých 
úradných jazykoch Spoločenstva v súlade s 
článkom 16 smernice 2000/13/EHS.

Odôvodnenie

Všeobecná smernice na označovanie 2000/13/ES už obsahuje predpisy na označovanie 
potravín.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 15 odsek 1 pododsek 1

1. Žiadosti o zahrnutie zemepisného ozna
čenia do prílohy III musia byť predložené
Komisii v jednom z úradných jazykov Spolo
čenstva alebo k nim musí byť priložený
preklad do jedného z úradných jazykov 
Spoločenstva. K týmto žiadostiam musí byť
priložený technická dokumentácia , vrátane 
špecifikácií, ktoré musí príslušná liehovina sp
ĺňať. Technická dokumentácia Technická
dokumentácia sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie, v sérii C.

1. Príslušný orgán členského štátu pôvodu 
danej liehoviny musí Komisii predložiť
žiadosti o zahrnutie zemepisného označenia 
do prílohy III v jednom z úradných jazykov 
Spoločenstva alebo k nim musí byť priložený
preklad do jedného z úradných jazykov 
Spoločenstva. K týmto žiadostiam musí byť
priložený technická dokumentácia , vrátane 
špecifikácií, ktoré musí príslušná liehovina sp
ĺňať. Technická dokumentácia Technická
dokumentácia sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie, v sérii C.

Odôvodnenie

S cieľom vyhnúť sa nejasnostiam a dosiahnuť súlad s predpismi týkajúcimi sa kvality vín 
treba objasniť, že žiadosti o štatút zemepisného označenia musia mať podporu príslušného 
orgánu členského štátu pôvodu daného liehového nápoja (daných liehových nápojov), pričom 
tento orgán žiadosť zasiela.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 15 bod 2 b)

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

(b) opis liehoviny vrátane hlavných 
fyzikálnych a/alebo chemických a/alebo
mikrobiologických a/alebo organoleptických 
vlastností produktu;

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že vnútroštátne orgány budú zodpovedať za určovanie špecifikácií, ktorým 
musí liehový nápoj vyhovovať, aby sa mohlo posudzovať ako zemepisné označenie, 
predpokladá sa, že na účely žiadosti o registráciu musí byť opis daného liehového nápoja 
podporený jednou charakteristikou, prípadne viacerými doplnkovými uvedenými 
charakteristikami. Toto sa musí v navrhovanom znení vysvetliť, aby sa predišlo 
pochybnostiam.
Ďalej, registrácia sa jasne týka iba liehových nápojov, preto by sa odkaz na možné iné
„potraviny“ mal vypustiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 15 bod 2 g)

(g) názov a kontaktnú adresu žiadateľa. (g) názov a kontaktnú adresu príslušného 
orgánu žiadajúcej krajiny.

Odôvodnenie

S cieľom vyhnúť sa nejasnostiam a dosiahnuť súlad s prístupom navrhovaným v článku 15 
ods. 1 treba objasniť, že príslušný vnútroštátny orgán zodpovedá za technickú dokumentáciu 
podporujúcu žiadosť o štatút zemepisného označenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 16

Zemepisné označenia chránené podľa 
Nariadenia (ES) č. 1576/89

vypúšťa sa

Pre každé zemepisné označenie chránené
podľa Nariadenia (ES) č. 1576/89 v čase 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
musí byť Komisii predložený technická
dokumentácia Technická dokumentácia do 
siedmich rokov odo dňa nadobudnutia ú
činnosti tohto nariadenia.

Technická dokumentácia Technická
dokumentácia sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej Únie, sérii C po 
preskúmaní Komisiou.
V prípade, že sa do siedmich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
neuverejní technická dokumentácia, 
zemepisné označenie prestane byť
chránené.

Odôvodnenie

Takáto úprava by znamenala byrokratickú záťaž tak pre členské štáty, ako aj pre Komisiu, ale 
nepriniesla by nijaký úžitok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 19
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1. Komisii poskytuje súčinnosť Riadiaci
výbor pre liehoviny, ďalej len „Výbor“.

2. V prípade odkazu na tento odsek sa 
uplatňujú články 4 a 7 Rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
článku 8 tohto rozhodnutia.

Čas stanovený v článku 4 ods. 3
Rozhodnutia 1999/468/ES je stanovený na 
jeden mesiac.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

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

2. V prípade odkazu na tento odsek sa 
uplatňujú články 5 a 7 Rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
článku 8 tohto rozhodnutia.

Čas stanovený v článku 5 ods. 6
Rozhodnutia 1999/468/ES je stanovený na 
tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Odôvodnenie

Komisia navrhuje využiť riadiaci výbor napriek tomu, že cieľom tohto nariadenia nie 
je zabezpečenie správneho fungovania organizácie trhu. Úlohou výboru pre reguláciu 
liehovín je upraviť a aktualizovať legislatívu a na to je vhodnejší regulačný výbor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 20

Zmena a doplnenie príloh prebieha v súlade 
s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2

Zmena a doplnenie príloh I a III prebieha v 
súlade s postupom uvedeným v článku 19 
ods. 2.

Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k definícii rôznych druhov liehovín sú takou dôležitou čas
ťou nariadenia, že by ich mali robiť spoločne jedine Parlament a Rada v rámci postupu 
spolurozhodovania, a nie výbor, ako navrhuje Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 22 bod c)

c) umožniť odchýlky od určitých 
ustanovení tohto nariadenia v náležite 
odôvodnených prípadoch.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tam, kde je vhodný postup komitológie na stanovenie výkonných a prípadných prechodných 
cieľov, tam je na odchýlenie alebo dokonca pozastavenie účinnosti samotného nariadenia 
potrebná parlamentná kontrola.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha I bod 4 pododsek 1

Pri príprave liehovín je povolené pridanie 
vody, ak možno destilovanej alebo 
demineralizovanej, za predpokladu, že 
kvalita vody zodpovedá národným 
ustanoveniam prijatým na vykonanie 
Smernice Rady 80/777/EHS a Smernice
Rady 80/778/EHS a že pridaná voda 
nezmení povahu produktu.

Pri príprave liehovín je povolené pridanie 
vody, ak možno destilovanej alebo 
demineralizovanej, za predpokladu, že 
kvalita vody zodpovedá národným 
ustanoveniam prijatým na vykonanie 
smernice Rady 80/777/EHS a smernice Rady 
98/83/ES a že pridaná voda nezmení povahu 
produktu.

Odôvodnenie

Odkaz na smernicu o pitnej vode sa musí aktualizovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha I bod 5 pododsek 2

Takto vyrobená liehovina musí byť rovnakým 
špecifickým typom liehoviny ako pôvodné
liehoviny pred egalizáciou.

Takto vyrobená liehovina musí byť rovnakým 
typom liehoviny ako pôvodné liehoviny pred 
egalizáciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha I bod 5a) (nový)

5a) ukazovatele autentickosti:

S cieľom ochrany spotrebiteľa a obchodnej 
známky môžu liehoviny obsahovať
nepatrné množstvá látok, ktoré slúžia ako 
ukazovatele autentickosti obchodnej 
známky, ak sú uvedené v definícii 
liehoviny. Tieto látky sú potravinové
deriváty, ich koncentrácia je nižšia ako 0,1 
% hmotnosti alebo objemu produktu, 
nemenia chuť ani vlastnosti konečného 
produktu.

Odôvodnenie
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Ukazovatele autentickosti sú pre spotrebiteľov zárukou, pokiaľ ide o autentickosť a obchodnú
značku výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha I bod 13

Popis znamená výrazy, ktoré sa používajú na 
označení, na sprievodných dokladoch pri 
preprave nápoja, na obchodných 
dokumentoch, najmä na faktúrach a dodacích 
listoch, a v reklame.

Opis znamená výrazy, ktoré sa používajú na 
označení, na prezentácii a balení, na 
sprievodných dokladoch pri preprave nápoja, 
na obchodných dokumentoch, najmä na 
faktúrach a dodacích listoch, a v reklame.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „opis“ by malo byť čo najširšie vrátane výrazov používaných nielen na 
etiketách, ale aj na obaloch a prezentácii, aby sa vyhlo možným nedorozumeniam v dôsledku 
nejasnosti. (Poznámka: v rámci výrazov uvedených v prílohe I (15) „prezentácia“ obsahuje 
obchodnú reklamu a propagáciu.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha I bod 16

Obal znamená ochranné balenie, ako 
napríklad papiere, pletené obaly všetkých 
druhov, kartóny a debny, ktoré sa požívajú
pri preprave jednej alebo viacerých nádob.

Obal znamená ochranné balenie, ako 
napríklad papiere, pletené obaly všetkých 
druhov, kartóny a debny, ktoré sa požívajú
pri preprave a/alebo predaji jednej alebo 
viacerých nádob.

Odôvodnenie

S cieľom chrániť spotrebiteľov musí byť jasné, že nejde len o obal počas dopravy, ale aj 
o predajné balenie.

Rovnaké vymedzenie pojmu "obal" v nariadení o trhu EÚ s vínom č. 1493/1999 v prílohe VII 
ods. 1 2. zarážka hovorí, že je to „... akékoľvek ochranné zabalenie, napr. z papiera, slamy, 
kartónu alebo drevené prepravky používané na dopravu jednej alebo viacerých nádob a/alebo 
na ich prezentáciu s cieľom ich predaja konečnému spotrebiteľovi“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha II kategória A nadpis

Kategória A: Destiláty vypúšťa sa
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha II bod 1 d)

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Rum je tradičný produkt získavaný prostredníctvom spracovania cukrovej trstiny a jej vedľaj
ších produktov, ktoré spotrebitelia vnímajú ako spracovanie suroviny na čistý produkt.
Rastúca obľuba tmavého a starého rumu je v súlade s týmto názorom. Používanie 
aromatických látok by mohlo negatívne ovplyvniť kvalitu vzhľadom na možné používanie 
zostatkových látok z kvasenia a destilácie na aromatizovanie alkoholu nízkej kvality 
vyrobeného z cukrovej trstiny, na základe čoho chutí a vonia ako rum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha II bod 2 c)

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

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

Odôvodnenie

Ustanovenia upravujúce „whisky“ v súčasných nariadeniach (1576/89 a 1014/90) nepovoľujú
používanie etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu ani destilátu poľnohospodárskeho 
pôvodu a je dôležité zabezpečiť, aby sa tento zákaz zachoval.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha II bod 3 a)

a) Obilný destilát je liehovina, ktorá sa 
vyrába z destilátu získaného destiláciou 
fermentovanej cereálnej zápary a ktorej 
organoleptické vlastnosti pochádzajú len 
z použitých surovín.

a) Obilný destilát je liehovina, ktorá sa 
vyrába z destilátu získaného destiláciou 
fermentovanej zápary z celého zrna obilnín 
a ktorej organoleptické vlastnosti pochádzajú
len z použitých surovín.
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Odôvodnenie

Obmedzením na destiláciu prekvasenej zápary z celých zŕn obilnín by sa malo zabrániť pou
žívaniu zvyškových látok obilia či škrobu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha II bod 3 b)

b) Minimálny obsah alkoholu obilného 
destilátu je 35 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu obilného 
destilátu je 32 obj. %.

Odôvodnenie

V prípade hodnoty 35 % zrejme ide o redakčnú chybu. Zvýšením obsahu alkoholu na 35 % by 
sa očakávania zákazníkov mohli sklamať. Chuť by bola úplne iná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha II bod 3 písmeno e)

e) Na to, aby obilný destilát mohol byť ozna
čený ako „obilné brandy“, musí byť získaný
destiláciou na menej ako 95 % objemového 
percenta z fermentovanej cereálnej zápary, 
pričom musí mať organoleptické vlastnosti 
odvodené od použitých surovín.

e) Na to, aby obilný destilát mohol byť ozna
čený ako „obilný destilát“, musí byť získaný
destiláciou na menej ako 95 % objemového 
percenta z fermentovanej cereálnej zápary, 
pričom musí mať organoleptické vlastnosti 
odvodené od použitých surovín.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že slovo „Brand" má veľmi jasný etymologický pôvod (Brandwein, pálené
víno) a z dôvodu nevyhnutnosti súladu s vymedzením pojmu brandy, ktoré je v nariadení, je 
bezpochyby žiaduce povoliť jeho výlučné používanie len pri liehovinách, ktoré pochádzajú z 
Weinbrandu alebo vínneho destilátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha II bod 5 písmeno a) podbod 1)

Netýka sa slovenskej verzie.

Odôvodnenie

Ak chceme byť úplne presný v súvislosti s definovaním „brandy” alebo „weinbrand”, je 
potrebné zachovať znenie, ktoré sa nachádza v platnom nariadení. (Netýka sa francúzskej 
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verzie.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha II bod 8

Hrozienkový destilát alebo hrozienkové
brandy

Pálené víno z hrozienok alebo hrozienkový
destilát

a) Hrozienkový destilát alebo hrozienkové
brandy je liehovina, ktorá sa vyrába z 
destilátu získaného destiláciou zápary 
pripravenej alkoholovou fermentáciou 
extraktu sušených hroznových bobúľ odrody 
„Corinth Black“ alebo „Malaga muscat“ na 
menej ako 94,5 objemových percent etanolu 
tak, že vôňa a chuť liehoviny pochádza len 
zo surovín použitých na destiláciu.

a) Pálené víno z hrozienok alebo 
hrozienkový destilát je liehovina, ktorá sa 
vyrába z destilátu získaného destiláciou 
zápary pripravenej alkoholovou fermentáciou 
extraktu sušených hroznových bobúľ odrody 
„Corinth Black“ alebo „Malaga muscat“ na 
menej ako 94,5 objemových percent etanolu 
tak, že vôňa a chuť liehoviny pochádza len 
zo surovín použitých na destiláciu.

b) Minimálny obsah alkoholu hrozienkového 
destilátu alebo hrozienkového brandy je 
37,5 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu páleného vína 
z hrozienok alebo hrozienkového destilátu je 
37,5 obj. %.

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

c) Pálené víno z hrozienok alebo 
hrozienkový destilát nesmie obsahovať
pridaný etylalkohol poľnohospodárskeho 
pôvodu.

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

d) Pri príprave páleného vína z hrozienok 
alebo hrozienkového destilátu sa môžu použi
ť iba prírodné aromatické látky a prípravky 
definované v článku 1 ods. 2 písm. b) bod i) 
a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
smernice 88/388/EHS.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že slovo „Brand" má veľmi jasný etymologický pôvod (brandwein, pálené
víno) a z dôvodu nevyhnutnosti súladu s vymedzením pojmu brandy, ktoré je v nariadení, je 
bezpochyby žiaduce povoliť jeho výlučné používanie len pri liehovinách, ktoré pochádzajú z 
weinbrandu alebo vínneho destilátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha II bod 9a) 1)



AD\633270SK.doc 25/32 PE 370.277v02-00

SK

1. liehovina, ktorá sa vyrába z destilátu 
získaného alkoholovou fermentáciou z 
čerstvého jadrového ovocia, z čerstvého 
kôstkového ovocia alebo z čerstvého 
drobného ovocia alebo zo šťavy z takéhoto 
ovocia, s kôstkami alebo bez nich a 
následnou destiláciou,

1. liehovina, ktorá sa vyrába z destilátu 
získaného výlučne alkoholovou fermentáciou 
z čerstvého jadrového ovocia, z čerstvého 
kôstkového ovocia alebo z čerstvého 
drobného ovocia alebo zo šťavy z takéhoto 
ovocia, s kôstkami alebo bez nich a 
následnou destiláciou,

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na to, aby sa vylúčilo aromatizovanie 
alebo osladzovanie ovocnej zápary.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha II bod 9b) i) zarážky 7a a 7b (nové)

- broskýň,

- marhúľ;

Odôvodnenie

Vloženie marhúľ a broskýň vychádza z praktických skúseností v súvislosti s kontrolou 
potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Niels Busk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha II kategória B názov

Kategória B: Špecifické liehoviny vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha II bod 23a (nový)

23α. Ouzo

a) Ouzo je liehovina s anízom, ktorá

1) sa vyrába iba v Grécku,
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2) získava sa sceľovaním alkoholov 
aromatizovaných destiláciou alebo 
maceráciou s použitím anízu, prípadne 
feniklových semien, mastixu – živice zo 
stromu Pistacia lentiscus Chia oder 
latifolia pochádzajúceho z ostrova Chios a 
iných aromatických semien, rastlín 
a ovocia, pričom alkohol aromatizovaný
destiláciou musí predstavovať aspoň 20 % 
obsahu alkoholu nápoja ouzo.

b) Tento destilát musí:

1) sa získavať destiláciou v obvyklých nie 
stále pracujúcich destilačných zariadeniach 
z medi s objemom najviac 1 000 litrov,

2) vykazovať obsah alkoholu medzi 55 % 
obj. a 0 % obj.
c) Ouzo musí byť bez farby a obsah cukru 
môže mať najviac 50 gramov na liter.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha II bod 29 a) úvodná časť

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu po
ľnohospodárskeho pôvodu:

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
získaného z obilia, zemiakov a/alebo melasy 
z cukrovej repy:

Odôvodnenie

Vodka je nápoj, ktorý sa tradične vyrába z obilia, zemiakov a/alebo melasy z cukrovej repy.
Preto je dôležité, aby bola vodka chránená rovnako ako iné liehoviny, napríklad rum, whisky 
atď. Výber zložiek má vplyv na organoleptické (chuť) vlastnosti a preto je dôležité ich 
obmedziť na obilie, zemiaky a alebo melasu z cukrovej repy, v spojení s čím bude tiež zbyto
čné nútiť výrobcov vodky, aby niesli ďalšie bremeno vo forme požiadavky na uvádzanie zlo
žiek na etikete. Ak je cieľom tejto požiadavky poskytnúť spotrebiteľom informácie o zložkách 
použitých na výrobu liehoviny, mala by platiť paušálne pre všetky liehoviny v súlade so 
smernicou o označovaní, v ktorej sú uvedené požiadavky na uvádzanie zoznamu zložiek na 
iných potravinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Príloha II bod 29 a) 1
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1) získaného po vykvasení s kvasinkami z po
ľnohospodárskych surovín,

1) získaného po vykvasení s kvasinkami 
z obilia, zemiakov a/alebo melasy 
z cukrovej repy:

Odôvodnenie

Spracovateľský priemysel vyrábajúci liehoviny je stále významným odberateľom cukru, najmä
po reforme v oblasti cukru. Treba zabezpečiť, aby bolo povolené len používanie melasy 
vyrobenej z cukrovej repy s cieľom zabrániť dovozu alkoholu získaného z cukrovej trstiny ako 
suroviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Príloha II bod 29 a) 2

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

2) destilovaného a/alebo rektifikovaného, 
aby dosiahol minimálny objemový obsah 
alkoholu vo výške 96 %, tak, že 
organoleptické vlastnosti použitých surovín a 
vedľajšie produkty vytvorené pri kvasení sú
selektívne redukované a maximálne 
hodnoty zvyškových látok dosahujú
hodnoty stanovené pre etanol v prílohe I, s 
výnimkou zvyškových hodnôt metanolu v 
konečnom výrobku, ktoré nesmú presahova
ť30 gramov na hektoliter čistého alkoholu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Príloha II bod 29 a) pododsek 2

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

Po tomto procese môže nasledovať
spracovanie s príslušnými prostriedkami na 
spracovanie, vrátane spracovania 
aktivovaným dreveným uhlím, za účelom 
vytvorenia špeciálnych organoleptických 
vlastnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Príloha II bod 29 a) pododsek 3
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Maximálne úrovne zostatkových látok 
musia spĺňať úrovne uvedené v prílohe I 
pre etylalkohol, okrem toho, že zvyšok 
metanolu v konečnom produkte nesmie 
prekročiť 10 gramov na hektoliter čistého 
alkoholu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Príloha II bod 29 d)

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Príloha II bod 44a (nový)

44 a) Vruchtenjenever alebo Jenever  met 
vruchten

a) Vruchtenjenever alebo Jenever  met 
vruchten je likér alebo iná liehovina
1) získaná prostredníctvom aromatizácie 
jenevera ovocím alebo rastlinami a/alebo 
časťami ovocia alebo rastlín alebo 
pridaním ovocnej šťavy a/alebo ovocného 
alebo rastlinného destilátu alebo destilátom 
koncentrovaných aróm získaných ovocia 
alebo rastlín,
2) ktorú je možné dodatočne aromatizovať
prostredníctvom prírodných a/alebo 
prírodne identických aróm,
3) ktorú je možné sladiť,
4) s organoleptickými vlastnosťami daného 
ovocia,
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b) s minimálnym objemovým obsahom 
alkoholou 20%
c) Názov daného ovocia môže nahradiť
slovo vruchten.

Odôvodnenie

Definícia názvu vruchtenjenever by sa mala zachovať (pozri prílohu k nariadeniu (ES) č. 
1014/90, pretože vlastnosti tohto nápoja nie sú úplne rovnaké ako u jenevera.
Vruchtenjenever sa preto nedá chápať ako produkt, ktorého ochrana názvu je zaručená
prostredníctvom zemepisného označenia jenevera uvedeného v prílohe III.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Príloha II kategória C nadpis

Kategória C: Iné liehoviny vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Príloha II kategória C bod 1

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Príloha II kategória C bod 3
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3. Slivovice sa vyrába v Českej republike a 
získava sa pridaním maximálne 30 % ného 
objemového percenta etylalkoholu po
ľnohospodárskeho pôvodu do slivkového 
destilátu pred konečnou destiláciou. Tento 
produkt musí byť popísaný ako „liehovina“ a 
môže tiež používať názov Slivovice v 
rovnakom zornom poli na prednej etikete.
Ak sa česká Slivovice predáva na trhu Spolo
čenstva, na etikete musí byť uvedené jej 
alkoholické zloženie. Toto ustanovenie sa 
nedotýka používania názvu Slivovice pre 
ovocné destiláty podľa bodu 9 kategórie A.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Príloha III podnadpis A

A. Destiláty vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Príloha III bod 3 stĺpec 2 riadok 2 poznámka pod čiarou 16a (nová)

Korn/Kornbrand Korn/Kornbrand (16a)

16a) Korn a Kornbrand sú obilné
liehoviny, ktoré sa vyrábajú zvyčajne 
v Nemecku, ako aj v oblastiach Spolo
čenstva, kde je nemčina úradným jazykom, 
bez pridávania prísad, takto:
- buď výlučne destiláciou prekvasenej 
zápary z celých zŕn pšenice, jačmeňa, ovsa, 
raže alebo pohánky so všetkými ich súčas
ťami, alebo
- opakovanou destiláciou destilátu 
získaného postupom uvedeným za 
predchádzajúcou pomlčkou.
Minimálny obsah alkoholu Kornu je 32 % 
obj.
Minimálny obsah alkoholu Kornbrandu je 
37,5 % obj.
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Odôvodnenie

Podľa preambuly návrhu Komisie odsek 2 by sa mali stále brať do úvahy tradičné výrobné
postupy. Nápoj korn sa podľa nariadenia EHS č. 1576/89 vyrába v Nemecku tradične 
s minimálnym obsahom alkoholu 32 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Príloha III bod 5 stĺpec 3 riadok 1

... Španielsko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Príloha III bod 6 stĺpce 2 a 3 riadky 34a a 35a (nové)

Τσικουδιά/Tsikoudia Grécko

Τσίπουρο/Tsipouro Grécko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Príloha III podnadpis 2

B. Špecifické liehoviny vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Príloha III bod 23 stĺpce 2 riadok 7 poznámka pod čiarou 17a (nová)

Ouzo / Oύζο Ouzo / Oύζο(17a)
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(17a.) Ouzo je liehovina s anízom, ktorá sa 
vyrába výlučne v Grécku a na Cypre.
Vyrába sa sceľovaním alkoholov 
aromatizovaných destiláciou alebo 
maceráciou s použitím anízu, prípadne 
feniklových semien, mastixu – živice zo 
stromu Pistacia lentiscus Chia oder 
latifolia pochádzajúceho z ostrova Chios a 
iných aromatických semien, rastlín 
a ovocia. Minimálny objemový obsah 
alkoholu je 37,5 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Príloha III bod 23 stĺpce 2 a 3 riadky 7a a 7b (nové)

(...)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene ...

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo of Plomari ...

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Príloha III bod 31 stĺpce 2 a 3 riadky 31a, 31b, 31c a 31d (nové)

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios ...
Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos ...

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας/ Koum Kouat 
of Corfu

...

Τεντούρα / Tentoura ...

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Príloha III posledný podnadpis

Iné liehoviny vypúšťa sa
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