
AM\633686CS.doc PE 378.844v01-00
Externí překlad

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

12. 12. 2006 PE 378.844v01-00

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 102-256

Návrh zprávy (PE 374.473v02-00)
Horst Schnellhardt
Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o definici, označování, obchodní úpravě a 
etiketách lihovin

Návrh nařízení (KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 102

zamítá návrh Komise;

Or. sv

Odůvodnění

Lihoviny pocházejí ze specifických oblastí, ve kterých jsou dodržovány tradiční metody, 
zatímco v regionech, do kterých se nápoje rozšířily později, se vyrábějí odlišným způsobem. 
Takové produkty pak obvykle v EU nejsou povoleny. Na druhé straně však v případě, že se na 
trhu objeví produkt nazvaný vodka i přesto, že byl vyroben jako rum nebo grappa, zdůvodnění 
zní, že vodka nemá žádnou tradici nebo původ. Bylo by lépe pravidla EU pro všechny lihoviny 
minimalizovat a namísto toho vyžadovat, aby byly na etiketě uvedeny všechny použité 
suroviny a postupy. To by rovněž umožnilo zrušit například omezení dovozu whisky z Indie.

Pozměňovací návrh, který předkládá Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 103
Bod 1a (nový)
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1a. vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh upravující všechny druhy lihovin rovným 
způsobem;

Odůvodnění

Lihoviny pocházejí ze specifických oblastí, ve kterých jsou dodržovány tradiční metody, 
zatímco v regionech, do kterých se nápoje rozšířily později, se vyrábějí odlišným způsobem. 
Takové produkty pak obvykle v EU nejsou povoleny. Na druhé straně však v případě, že se na 
trhu objeví produkt nazvaný vodka i přesto, že byl vyroben jako rum nebo grappa, zdůvodnění 
zní, že vodka nemá žádnou tradici nebo původ. Bylo by lépe pravidla EU pro všechny lihoviny 
minimalizovat a namísto toho vyžadovat, aby byly na etiketě uvedeny všechny použité 
suroviny a postupy. To by rovněž umožnilo zrušit například omezení dovozu whisky z Indie.

Or. sv

Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 
Bortone, 

Pozměňovací návrh 104
Právní 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 95 a 37 této smlouvy,

Or. it

Odůvodnění

Pro zdůraznění významu zemědělství v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 105
Právní 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,

Or. pl

Odůvodnění

Článek 37 byl do tohoto právního východiska zařazen v souladu s cíli nařízení. Jak potvrzuje 
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bod odůvodnění 5 v návrhu Komise, odvětví lihovin a zemědělství jsou neoddělitelně 
propojeny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 106
Bod odůvodnění 1

1. Nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 
29. května 1989, kterým se stanoví obecná 
pravidla pro definici, označování a obchodní 
úpravu lihovin, a nařízení Komise (EHS) č. 
1014/90 ze dne 24. dubna 1990, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla pro definici, 
označování a obchodní úpravu lihovin, se při 
regulaci v odvětví lihovin osvědčila. 
Pravidla pro definici, označování, obchodní 
úpravu a ochranu některých lihovin je však 
nezbytné vyjasnit v souvislosti s novými 
zkušenostmi. Nařízení (EHS) č. 1576/89 by 
mělo proto být zrušeno a nahrazeno novým
nařízením.

1. Nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 
29. května 1989, kterým se stanoví obecná 
pravidla pro definici, označování a obchodní 
úpravu lihovin, a nařízení Komise (EHS) 
č. 1014/90 ze dne 24. dubna 1990, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla pro definici, 
označování a obchodní úpravu lihovin, se při 
regulaci v odvětví lihovin osvědčila. 
Pravidla pro definici, označování, obchodní 
úpravu, etikety a ochranu některých lihovin 
je však nezbytné vyjasnit v souvislosti 
s novými zkušenostmi. Nařízení (EHS)
č. 1576/89 by mělo proto být zrušeno a 
nahrazeno novým nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zajišťuje, aby tyto předpisy platily i pro etikety.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 107
Bod odůvodnění 2

2. Odvětví lihovin má ve Společenství velký 
význam jak pro spotřebitele, tak pro 
producenty. Opatření v uvedeném odvětví 
by měla přispět k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele, zamezení podvodným 
postupům, k průhlednějšímu trhu a korektní 
hospodářské soutěži. Tato opatření tak 
budou chránit pověst, kterou lihoviny 
Společenství dosáhly ve Společenství a na 
světovém trhu, protože budou nadále 

2. Odvětví lihovin má ve Společenství velký 
význam jak pro spotřebitele, tak pro 
producenty. Opatření v uvedeném odvětví 
by měla přispět k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele, zamezení podvodným 
postupům, k průhlednějšímu trhu a korektní 
hospodářské soutěži. Tato opatření tak 
budou chránit pověst, kterou lihoviny 
Společenství dosáhly ve Společenství a na 
světovém trhu, protože budou nadále 
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zohledněny tradiční postupy používané při 
výrobě lihovin a také zvýšené požadavky na 
ochranu spotřebitele a informace. Rovněž by 
se mělo přihlížet k technologickým 
inovacím v případech, kde takové inovace 
přispívají ke zlepšení jakosti.

zohledněny tradiční postupy používané při 
výrobě lihovin a také zvýšené požadavky na 
ochranu spotřebitele a informace. Rovněž by 
se v definicích v příloze II mělo přihlížet 
k technologickým inovacím v případech, kde 
takové inovace přispívají ke zlepšení jakosti, 
aniž by byla ovlivněna tradiční povaha 
dotčené lihoviny.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje, že by dle potřeby měly být prostřednictvím změn definic 
v příloze II brány v úvahu technické inovace, avšak tyto změny by neměly narušit tradiční 
výrobní metody. Tento pozměňovací návrh dosahuje rovnováhy obou cílů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 
Bortone 

Pozměňovací návrh 108
Bod odůvodnění 3

3. Za účelem lepšího systematického 
přístupu 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

Or. it

Odůvodnění

Nařízení vychází ze zásady záruky vysoké jakosti pro všechny lihoviny. Navrhovaná 
klasifikace naznačuje, že kategorie I je „nejčistší formou produktu” a že další dvě kategorie 
mají jakost nižší. Proto je třeba ji zamítnout.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh 

Pozměňovací návrh 109
Bod odůvodnění 3a (nový)

3a) Nadměrná konzumace alkoholu může 
vést k duševním a fyziologickým poruchám 
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(játra, kardiovaskulární poruchy) a může 
poškozovat plod. Nadměrná spotřeba 
alkoholu je spojena se sociálními problémy, 
násilím a smrtelnými dopravními 
nehodami. Alkoholismus je jednou 
z nejnákladnějších závislostí na světě. 
Spotřeba alkoholu je ve většině zemí EU na 
vzestupu. Zvyšující se spotřeba alkoholu 
mezi mladými lidmi je důvodem k obavám.
Členské státy mají nyní možnost zavést pro 
alkoholické nápoje povinná zdravotní 
varování. Měly by v tom být podpořeny 
zejména u varování před nebezpečím 
spojeným s požíváním alkoholu během 
těhotenství. Komise by měla zvážit, zda je 
nutná harmonizace zdravotních varování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 110
Bod odůvodnění 5

5. Zejména ethanol používaný pro produkci 
lihovin by měl být 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.

5. Zejména by mělo být zdůrazněno, že 
etylalkohol používaný pro produkci lihovin 
by měl 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.

Or. es

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že podle současného nařízení nesmí být používán jiný etylalkohol než 
etylalkohol zemědělského původu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 
Bortone

Pozměňovací návrh 111
Čl. 1 odst. 1 písm. c)
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c) o minimálním obsahu alkoholu 15 % 
objemových a maximálním obsahu 
alkoholu 80 % objemových,

c) o minimálním obsahu alkoholu 15 % 
objemových,

Or. it

Odůvodnění

Definice lihovin by se neměla vztahovat pouze na toto nařízení, ale měla by platit pro všechny 
potraviny. Kromě toho by maximální hodnota 80 % vylučovala různé typické místní řemeslné 
produkty, které jsou v celé Itálii mimořádně rozšířeny.

Pozměňovací návrh, který předkládají Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 112
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 
80 % objemových s výhradou výjimek 
z těchto hodnot uvedených v přílohách 
tohoto nařízení,

Or. nl

Odůvodnění

Přílohy uvádějí výjimky z těchto hodnot, například v případě vaječného likéru nebo 
Advocaatu. (Příloha II bod 42).

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 113
Čl. 1 odst. 1 písm. c)

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

c) o minimálním obsahu alkoholu 20 % 
objemových a maximálním obsahu alkoholu 
80 % objemových,

Or. pl

Odůvodnění

Přesnější definice.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 114
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 
80 % objemových s výhradou výjimek 
z těchto hodnot uvedených v přílohách 
tohoto nařízení,

Or. pl

Odůvodnění

Přílohy uvádějí výjimky z těchto hodnot, například pro „vaječný likér nebo advocaat nebo 
avocat nebo Advokat“ (příloha II bod 41).

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 115
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 v případě alkoholické 
tekutiny určené ke konečné lidské spotřebě 
o maximálním obsahu alkoholu 80 % 
objemových,

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že limit obsahu alkoholu ve výši 80 % platí pro lihoviny 
pro lidskou spotřebu a nepředstavuje horní destilační limit (různé nápoje v příloze II mají 
destilační hodnoty vyšší než 80 %).

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 116
Čl. 1 odst. 1 písm. d) bod i) odrážka 2
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- macerací rostlinných látek a/nebo - macerací nebo podobným zpracováním 
rostlinných materiálů v etylalkoholu 
zemědělského původu a/nebo destilátech 
zemědělského původu a/nebo lihovinách ve 
smyslu tohoto nařízení a/nebo

Or. en

Odůvodnění

Návrh zvyšuje jasnost textu upřesněním tekutého média použitého při procesu macerace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 117
Čl. 1 odst. 1 písm. d) bod ii) odrážka 4

- s nápoji. vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Přesnější definice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 118
Čl. 1 odst. 1a (nový)

Minimální obsah alkoholu stanovený 
v písmeni c) se nedotýká definice produktu 
v kategorii 41 přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Poslední odstavec stanoví výjimku pro Advocaat (kategorie 41, příloha II), protože jeho 
obsah alkoholu činí 14 %.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 119
Čl. 1 odst. 1a (nový)

1a. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty uvedené 
v článku 1, platí, že „destiláty“mohou:
a) procházet dotvořením v souladu 
s technickými definicemi a požadavky 
v příloze I a zvláštními právními předpisy 
členských států;
b) být přislazeny tak, aby odpovídaly 
charakteristice konkrétního produktu a 
v souladu s technickými definicemi a 
požadavky přílohy I. Sladidla definovaná ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
94/35/ES1 však lze použít pouze k výrobě 
lihovin, které neodpovídají žádné technické 
definici v příloze II tohoto nařízení;
c) být aromatizovány v souladu 
s technickými definicemi a požadavky 
v příloze I;
d) obsahovat přidaný etylalkohol 
zemědělského původu nebo destilát 
(zemědělského původu);
e) být barveny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I;
2. Má se za to, že postupy uvedené 
v odstavci 1 jsou povoleny pro všechny 
lihoviny, aniž jsou dotčena ustanovení 
přílohy II.
3. Postupy uvedené v odstavci 1 respektují 
stávající tradiční metody pro výrobu 
destilátů.
1 Úř. věst. L 237, 10. 9. 1994, s. 3. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí 2006/52/ES 
(Úř. věst. L 204, 26. 7. 2006, s. 10). 

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží obsáhnout všechny povolené postupy pro destiláty 
v jednom obecném článku.
Právní předpisy nebudou ve vzájemném souladu, pokud se seznam výrobních postupů použije 
na některé destiláty (uvedené pod čísly 1 až 13 článku 1.2 a zprávy) a na jiné se použije 
seznam odlišný (14 a následující). Rozdělení definic by nebylo ku prospěchu výrobcům 
destilátů ani spotřebitelům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 120
Čl. 1 odst. 1a (nový)

1a. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty uvedené 
v článku 1, platí, že „destiláty“mohou:
a) procházet dotvořením v souladu 
s technickými definicemi a požadavky 
v příloze I a zvláštními právními předpisy 
členských států;
b) být přislazeny tak, aby odpovídaly 
charakteristice konkrétního produktu a 
v souladu s technickými definicemi a 
požadavky přílohy I. Sladidla definovaná ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
94/35/ES1 však lze použít pouze k výrobě 
lihovin, které neodpovídají žádné technické 
definici v příloze II tohoto nařízení;
c) být aromatizovány v souladu 
s technickými definicemi a požadavky 
v příloze I;
d) obsahovat přidaný etylalkohol 
zemědělského původu nebo destilát 
(zemědělského původu),
e) být barveny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I;
2. Má se za to, že postupy uvedené 
v odstavci 1 jsou povoleny pro všechny 
lihoviny, aniž jsou dotčena ustanovení 
přílohy II.
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3. Postupy uvedené v odstavci 1 respektují 
stávající tradiční metody pro výrobu 
destilátů.

Or. en

Odůvodnění

Trojí klasifikace stanovená v návrhu je zbytečná a technicky nesprávná. Jedinou správnou 
klasifikací lihovin by měl být formát použitý v nařízeních 1576/89 a 1014/90, tzn. formát, 
který stanoví definice podle obchodního označení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Renate Sommer

Pozměňovací návrh 121
Čl. 2 odst. 3a (nový)

Produkty obsahující etylalkohol a 
denaturační prostředek, bez ohledu na 
koncentraci etylalkoholu, se klasifikují 
podle celní klasifikace EU jako 
„etylalkohol a ostatní destiláty 
denaturované, s jakýmkoliv obsahem 
alkoholu“ a nesmějí být použity pro výrobu 
lihovin.

Or. en

Odůvodnění

Nestačí jen omezit používaný etylalkohol na etylalkohol zemědělského původu. Aby se 
předešlo uvedeným postupům, je nutné uložit zákaz.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 122
Článek 3

Lihoviny se klasifikují takto: vypouští se
a) „destiláty“: produkty uvedené v kategorii 
A přílohy II,
b) „specifické lihoviny“: produkty uvedené 
v kategorii B přílohy II,
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c) „ostatní lihoviny“: produkty uvedené 
v kategorii C přílohy II.

Or. pl

Odůvodnění

Klasifikace nestanoví jasné a významné rozlišení mezi jednotlivými kategoriemi.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 
Bortone

Pozměňovací návrh 123
Článek 3

Lihoviny se klasifikují takto: Rovněž se vypouštějí tyto nadpisy v příloze 
II:

a) „destiláty“: produkty uvedené v kategorii 
A přílohy II,

Kategorie A: Destiláty

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

Kategorie B: Specifické lihoviny

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

Kategorie C: Ostatní lihoviny

Or. it

Odůvodnění

Tato klasifikace není ani logická ani transparentní a nesprávně umisťuje určité produkty do 
konkrétní skupiny, a tak je pro spotřebitele zavádějící, pokud jde o jakost, protože se 
odchyluje od současné praxe. Kromě toho nesprávně naznačuje, že zde existuje určité řazení 
podle jakosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 124
Článek 4

1. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty kategorie 
A přílohy II, platí, že „destiláty“:

1. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty uvedené 
v příloze II, platí, že „destiláty“ mohou:

a) se vyrábějí alkoholovým kvašením a 
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destilací výhradně ze surovin podle definic 
v příloze II;
b) neobsahují přidaný ethanol 
zemědělského původu nebo destilát 
(zemědělského původu);
c) neobsahují jiné aromatické látky než 
přírodní 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) 
směrnice 88/388/EHS;
d) se přislazují pouze kvůli dotvoření 
konečné chuti produktu, a to v souladu 
s technickými definicemi a požadavky 
v příloze I tohoto nařízení a s přihlédnutím 
ke specifickým předpisům členských států.

d) procházet dotvořením v souladu 
s technickými definicemi a požadavky 
v příloze I a zvláštními právními předpisy 
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 
původu),

b) obsahovat přidaný etylalkohol
zemědělského původu nebo destilát 
(zemědělského původu),

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) 
směrnice 88/388/EHS,

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) 
směrnice 88/388/EHS,

d) být přislazeny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu.

d) být přislazeny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu. Sladidla definovaná 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
94/35/ES však lze použít pouze k výrobě 
lihovin, které neodpovídají žádné technické 
definici v příloze II tohoto nařízení.

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 
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a/nebo potraviny určené k lidské spotřebě,
b) obsahovat přidaný ethanol zemědělského 
původu nebo destilát (zemědělského 
původu),
c) obsahovat aromatické látky a přípravky 
podle definic ve směrnici 88/388/EHS,

c) být aromatizovány v souladu 
s technickými definicemi a požadavky 
v příloze I;

d) být přislazeny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu.

da) být barveny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I;
3a. Má se za to, že postupy uvedené 
v odstavci 1 jsou povoleny pro všechny 
lihoviny, aniž jsou dotčena ustanovení 
přílohy II.
3b. Postupy uvedené v odstavci 1 respektují 
stávající tradiční metody pro výrobu 
destilátů.

Or. en

Odůvodnění

Trojí klasifikace stanovená v návrhu je zbytečná a technicky nesprávná. Jedinou správnou 
klasifikací lihovin by měl být formát použitý v nařízeních 1576/89 a 1014/90, tzn. formát, 
který stanoví definice podle obchodního označení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 125
Čl. 4 odst. 1 úvodní část

1. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty kategorie 
A přílohy II, platí, že „destiláty“:

1. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty kategorií 
1 až 12 přílohy II, platí, že „destiláty“:

Or. en

Odůvodnění

Toto je pozměňovací návrh vyplývající z vypuštění tří kategorií v článku 3. 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 
Bortone

Pozměňovací návrh 126
Čl. 4 odst. 1 úvodní část

1. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty kategorie 
A přílohy II, platí, že „destiláty“:

1. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla
obsažená v jednotlivých definicích, platí, že
produkty uvedené v bodech 1–12 přílohy II:

Or. it

Odůvodnění

Odstranění dílčího členění do tří kategorií by mělo doplnit zařazení obecné charakteristiky 
týkající se určitých druhů produktů. V kategorii destilátů (body 1–14) by měla být zachována 
obecná možnost použití přírodních aromatických látek s výhradou konkrétních definic 
upřesňujících, že jejich použití je zakázáno.

Pozměňovací návrh, který předkládají Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 127
Čl. 4 odst. 1 úvodní část a písm. a)

1. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty kategorie 
A přílohy II, platí, že „destiláty“:

1. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla
obsažená v jednotlivých definicích, platí, že
produkty uvedené v bodech 1–12 přílohy II:

a) se vyrábějí alkoholovým kvašením a 
destilací výhradně ze surovin podle definic 
v příloze II;

a) se získávají alkoholovým kvašením a 
destilací výhradně ze surovin podle definic 
v příloze II;

Or. it

Odůvodnění

Odstranění dílčího členění do tří kategorií by mělo doplnit zařazení obecné charakteristiky 
týkající se určitých druhů produktů. V kategorii destilátů (body 1–14) by měla být zachována 
obecná možnost použití přírodních aromatických látek s výhradou konkrétních definic 
upřesňujících, že jejich použití je zakázáno.



PE 378.844v01-00 16/82 AM\633686CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 128
Čl. 4 odst. 1 písm. b)

b) neobsahují přidaný ethanol zemědělského 
původu nebo destilát (zemědělského 
původu);

(Netýká se anglického znění.)

Or. pl

Odůvodnění

(Netýká se anglického znění.)

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 129
Čl. 4 odst. 1 písm. b)

b) neobsahují přidaný ethanol zemědělského 
původu nebo destilát (zemědělského 
původu);

b) neobsahují (vypouští se) etylalkohol
zemědělského původu nebo destilát 
zemědělského původu kromě etylalkoholu 
či destilátu získaného ze suroviny obsažené 
v definici;

Or. es

Odůvodnění

Definice brandy uvedená v příloze II bodu 5 písm. a) bodu. 1 dovoluje, aby byl nápoj smísen 
s vinným destilátem.

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli  

Pozměňovací návrh 130
Čl. 4 odst. 1 písm. c)

c) neobsahují jiné aromatické látky než 
přírodní 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) 
směrnice 88/388/EHS;

neobsahují jiné aromatické látky než 
přírodní aromatické látky a přípravky ve 
smyslu definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) 
bodech i) a v čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 
88/388/EHS za předpokladu, že je to 
uvedeno v jejich definici a je toho dosaženo 
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přírodními metodami, které jsou tradičním 
postupem v určitých oblastech během 
destilace;

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 131
Čl. 4 odst. 1 písm. d)

d) se přislazují pouze kvůli dotvoření 
konečné chuti produktu, a to v souladu 
s technickými definicemi a požadavky 
v příloze I tohoto nařízení a s přihlédnutím 
ke specifickým předpisům členských států.

d) se přislazují pouze kvůli dotvoření 
konečné chuti produktu, a to v souladu 
s technickými definicemi a požadavky 
v příloze I tohoto nařízení a s přihlédnutím 
ke specifickým předpisům členských států. 
Dotvoření je přípustné v souladu s definicí 
uvedenou v novém článku 1a přílohy I.

Or. fr

Odůvodnění

Tato definice toho, co je součástí dotváření produktu v jeho konečném výrobním cyklu, je 
nezbytná, pokud mají být chráněny tradiční výrobní metody, zejména pokud jde o destiláty 
jako je whisky, rum a koňak.

Pozměňovací návrh, který předkládají Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 132
Čl. 4 odst. 2

2. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty kategorie 
B přílohy II, platí, že „specifické lihoviny“
mohou:

2. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla
obsažená v jednotlivých definicích, platí, že
produkty uvedené v bodech 13–45b přílohy 
II mohou:

a) být získány z jakéhokoli zemědělského 
produktu uvedeného v příloze I Smlouvy,

a) být získány z jakéhokoli zemědělského 
produktu uvedeného v příloze I Smlouvy,

b) obsahovat přidaný ethanol zemědělského 
původu nebo destilát (zemědělského 
původu),

b) obsahovat přidaný etylalkohol
zemědělského původu nebo destilát 
(zemědělského původu),

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) 

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) 
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směrnice 88/388/EHS, směrnice 88/388/EHS,
d) být přislazeny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu.

d) být přislazeny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu.

Or. it

Odůvodnění

Odstranění dílčího členění do tří kategorií by mělo doplnit zařazení obecné charakteristiky 
týkající se určitých druhů produktů. V kategorii destilátů (body 1–14) by měla být zachována
obecná možnost použití přírodních aromatických látek s výhradou konkrétních definic 
upřesňujících, že jejich použití je zakázáno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 133
Čl. 4 odst. 2 úvodní část

2. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty kategorie 
B přílohy II, platí, že „specifické lihoviny“ 
mohou:

2. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty kategorií 
13 až 45 přílohy II, platí, že „specifické 
lihoviny“:

Or. en

Odůvodnění

Toto je pozměňovací návrh vyplývající z vypuštění tří kategorií v článku 3. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 
Bortone

Pozměňovací návrh 134
Čl. 4 odst. 2 úvodní část

2. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla
stanovená jednotlivě pro produkty kategorie 
B přílohy II, platí, že „specifické lihoviny“ 
mohou:

2. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
obsažená v jednotlivých definicích, platí, že 
produkty uvedené v bodech 13–45b přílohy 
II mohou:

Or. it
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k odstavci 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 135
Čl. 4 odst. 2 písm. d)

d) být přislazeny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu.

d) být přislazeny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu. Dotvoření je 
přípustné v souladu s definicí uvedenou 
v novém článku 1a přílohy I.

Or. fr

Odůvodnění

Tato definice toho, co je součástí dotváření produktu v jeho konečném výrobním cyklu, je 
nezbytná, pokud mají být chráněny tradiční výrobní metody, zejména pokud jde o destiláty (za 
kterými následuje název ovoce) vyráběné macerací a destilací.

Pozměňovací návrh, který předkládají Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 136
Čl. 4 odst. 3

3. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty uvedené 
v kategorii C přílohy II, platí, že „ostatní 
lihoviny“ mohou:

3. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla
obsažená v jednotlivých definicích, platí, že 
produkty neuvedené v bodech 1–45b 
přílohy II mohou:

a) být získány z jakéhokoli zemědělského 
produktu uvedeného v příloze I Smlouvy 
a/nebo potraviny určené k lidské spotřebě,

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 
původu),

b) obsahovat přidaný etylalkohol
zemědělského původu nebo destilát 
(zemědělského původu),

c) obsahovat aromatické látky a přípravky 
podle definic ve směrnici 88/388/EHS,

c) obsahovat aromatické látky a přípravky 
podle definic ve směrnici 88/388/EHS,

d) být přislazeny v souladu s technickými d) být přislazeny v souladu s technickými 
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definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu.

definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu.

Or. it

Odůvodnění

Odstranění dílčího členění do tří kategorií by mělo doplnit zařazení obecné charakteristiky 
týkající se určitých druhů produktů. V kategorii destilátů (body 1–14) by měla být zachována 
obecná možnost použití přírodních aromatických látek s výhradou konkrétních definic 
upřesňujících, že jejich použití je zakázáno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 137
Čl. 4 odst. 3 úvodní část

3. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty kategorie 
C přílohy II, platí, že „ostatní lihoviny“ 
mohou:

3. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty kategorií 
45a a 45b přílohy II, platí, že „ostatní 
lihoviny“ mohou:

Or. en

Odůvodnění

Toto je pozměňovací návrh vyplývající z vypuštění tří kategorií v článku 3.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 
Bortone

Pozměňovací návrh 138
Čl. 4 odst. 3 úvodní část

3. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty uvedené 
v kategorii C přílohy II, platí, že „ostatní 
lihoviny“ mohou:

3. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla
obsažená v jednotlivých definicích, platí, že 
produkty neuvedené v bodech 1–45b 
přílohy II mohou:

Or. it
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 4 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 139
Čl. 4 odst. 3 písm. d)

d) být přislazeny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu. 

d) být přislazeny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu. Dotvoření je 
přípustné v souladu s definicí uvedenou 
v novém článku 1a přílohy I.

Or. fr

Odůvodnění

Tato definice toho, co je součástí dotváření produktu v jeho konečném výrobním cyklu, je také 
nezbytná, pokud mají být chráněny tradiční výrobní metody pro „ostatní lihoviny”.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 140
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 slučitelná s právem 
Společenství.

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

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost přijímat zvláštní opatření, aby napomohly zlepšení jakosti 
lihovin. Tato opatření se však musí řídit pravidly stanovenými v příloze III a musí platit pro 
zeměpisná označení v této příloze uvedená. Tyto produkty musí být jasně určitelné, jinak by 
byla zpochybněna hodnota nařízení Společenství.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 141
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 slučitelná 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 slučitelná s právem 
Společenství.

Or. pl

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je umožnit změny zeměpisných označení, ale nikoli definic lihovin. To 
pomůže zajistit větší transparentnost a jistotu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh 

Pozměňovací návrh 142
Článek 5a (nový)

Článek 5a
Zdravotní varování

1. Členské státy mohou výrobcům nebo 
dovozcům alkoholických nápojů uložit 
povinnost doplnit na etikety zdravotní 
varování. Přední strana etiket obalů by 
mohla obsahovat varování, že alkohol může 
působit závažné zdravotní a duševní 
problémy, že alkohol je návykový a že 
konzumace alkoholu během těhotenství 
může poškozovat plod.
2. Zdravotní varování na alkoholu mohou 
vyžadovat evropskou harmonizaci
podobnou zdravotním varováním na 
tabáku. Komise do 1. ledna 2010 zveřejní 
buď legislativní návrh na zavedení 
zdravotních varování na alkoholických 
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nápojích, nebo sdělení vysvětlující, proč na 
rozdíl od zdravotních varování na tabáku 
není harmonizace zdravotních varování na 
alkoholu nutná.

Or. en

Odůvodnění

Podobně jako zdravotní varování na balíčcích tabáku by i alkoholické nápoje měly zdravotní 
varování obsahovat. Zatímco mírná spotřeba alkoholu (obvykle týdně 14 jednotek pro ženy a 
21 jednotek pro muže) nemusí působit žádné zdravotní problémy, existuje všeobecná shoda a 
zkušenosti, podle nichž je nadměrná konzumace nebezpečná a škodí zdraví a konzumace 
v těhotenství může poškozovat plod.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 143
Čl. 7 odst. 1

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

1. Pro lihoviny, které splňují požadavky pro 
produkty definované v kategoriích 1 až 45 
přílohy II, se použije obchodní označení 
uvedené pro ně v dané příloze. 

Or. en

Odůvodnění

Toto je pozměňovací návrh vyplývající z vypuštění tří kategorií v článku 3. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 144
Čl. 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 ničím 
doplněno ani pozměněno.

2. Pro lihoviny, které splňují požadavky pro 
produkty definované v kategoriích 45a a 
45b přílohy II, se použije obchodní označení 
„lihovina“. Uvedené obchodní označení 
nesmí být ničím doplněno ani pozměněno.

Or. en
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Odůvodnění

Toto je pozměňovací návrh vyplývající z vypuštění tří kategorií v článku 3.

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 145
Čl. 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 
ničím doplněno ani pozměněno.

2. Pro lihoviny, které nesplňují požadavky 
pro produkty definované v kategoriích A a 
B přílohy II, se nesmí používat obchodní 
označení v příloze uvedená. Musí být 
popsány jako „lihoviny“. Nehledě na 
ustanovení článku 5 nesmí být toto 
obchodní označení pozměněno.

Or. en

Odůvodnění

Protože se navrhovaný systém kategorií zamítá, je třeba zamítnout i pravidla pro obchodní 
označení. Musí být zachován status quo. Pozměňovací návrh k odstavci 2 je pouze 
vyjasněním.

Pozměňovací návrh, který předkládají Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 146
Čl. 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 
ničím doplněno ani pozměněno.

2. Pro lihoviny, které splňují požadavky pro 
produkty definované v kategorii C přílohy 
II, se použije obchodní označení „lihovina“.

Or. nl

Odůvodnění

Tento dvojí požadavek je příliš omezující.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 147
Čl. 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 příloze II.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Aby nebyli spotřebitelé uváděni v omyl, mělo by při zachování nynějšího stavu být pro 
lihoviny nadále povinné, aby byly prodávány pouze pod jedním názvem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 148
Čl. 7 odst. 4

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

Or. en

Odůvodnění

Čl. 7 odst. 4 stanoví obecné pravidlo, podle kterého lze názvy lihovin definovaných v příloze 
II použít pouze pro lihovinu, která splňuje příslušnou definici v příloze II, ale následující text 
v čl. 7 odst. 8 (o generických názvech v seznamu složek) a čl. 8 odst. 1 uvádějí výjimky 
z tohoto pravidla (odkaz na určité lihoviny ve složeném názvu). Proto by zde měl být zařazen 
odkaz na oba články.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 149
Čl. 7 odst. 5
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5. Obchodní označení mohou být doplněna 
nebo nahrazena v souladu s kapitolou III 
zeměpisným označením uvedeným v příloze 
III, pokud to neuvádí spotřebitele v omyl.

5. a) Obchodní označení mohou být 
doplněna nebo nahrazena v souladu 
s kapitolou III zeměpisným označením 
uvedeným v příloze III, pokud to neuvádí 
spotřebitele v omyl;

b) zeměpisná označení uvedená v příloze 
III mohou být doplněna dalšími údaji, 
pokud jsou tyto údaje regulovány 
vnitrostátními nebo regionálními orgány 
v členských státech nebo podle příslušné 
technické dokumentace stanovené ve 
druhém odstavci článku 16;
c) názvy lihovin uvedených v příloze II 
mohou být doplněny zeměpisnými 
označeními, které příloha III neuvádí, 
pokud neuvádějí spotřebitele v omyl.

Or. en

Odůvodnění

Nový odstavec b) zajišťuje, aby bylo možné doplnit zeměpisná označení v příloze III (ZO) 
dalšími údaji, pokud a) budou regulovány na vnitrostátní nebo regionální úrovni nebo b) 
pokud budou stanoveny v technické dokumentaci. Jedná se např. o pojmy jako „single malt“ 
a/nebo „Highland“ u skotské whisky.

Nový odstavec c) umožňuje, aby se pro lihoviny uvedené v příloze II používaly zeměpisné 
názvy (např. v případě skotské whisky „Orkney“ nebo „Dufftown“) pokud tyto názvy nebudou 
formálně zapsány jako zeměpisná označení v příloze III a nebudou uvádět spotřebitele v omyl.

Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 150
Čl. 7 odst. 8

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Žádné další odkazy na směrnici 2000/13 (čl. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 3 a čl. 29 písm. d)) 
nezmiňují vnitrostátní prováděcí pravidla. Aby byla ustanovení sladěna a nedošlo 
k nedorozumění, měl by i čl. 7 odst. 8 odkazovat přímo na směrnici 2000/13/ES.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 151
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 
zeměpisné označení 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.

1. Používání obchodního označení 
uvedeného v kategoriích 1 až 45 přílohy II 
nebo zeměpisného označení uvedeného
v příloze III nebo narážky na taková 
označení ve složeném výrazu nebo
v obchodní úpravě potraviny je přípustné 
pouze tehdy, pokud alkohol ze 100 % 
pochází z lihoviny, na niž složený výraz
odkazuje. Takové složené výrazy jsou 
uváděny jako doplnění obchodního 
označení.
Použití takových složených výrazů se 
zakazuje, pokud byla lihovina zředěna 
vodou tak, že obsah alkoholu je nižší než 
minimální obsah alkoholu stanovený 
v definici dané lihoviny.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v podstatných rysech totožný s pozměňovacím návrhem 70, který 
předložil zpravodaj, kromě závěrečné věty prvního odstavce, která vyjasňuje, že složený výraz 
musí doplňovat obchodní označení (a nikoli obchodní označení nahrazovat). To je v souladu 
se současnými požadavky nařízení 1576/89.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 152
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 

1. Používání obchodního označení 
uvedeného v kategorii A nebo B přílohy II 
nebo zeměpisného označení uvedeného v 



PE 378.844v01-00 28/82 AM\633686CS.doc
Externí překlad

CS

zeměpisné označení 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.

příloze III ve složeném výrazu nebo narážky 
na jedno z těchto označení u jakékoli 
potraviny je přípustné pouze tehdy, pokud 
potravina obsahuje určenou lihovinu a 
pokud alkohol ze 100 % pochází z lihoviny
uvedené ve složeném výrazu
Použití takových složených výrazů se 
zakazuje, pokud byla lihovina zředěna 
vodou tak, že obsah alkoholu je nižší než 
minimální obsah alkoholu stanovený v 
definici dané lihoviny.

Or. en

Odůvodnění

Je nutná širší formulace, aby se předešlo zneužívání druhových obchodních a zeměpisných 
označení lihovin nejen u jiných lihovin, ale i u jiných potravin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 153
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 
zeměpisné označení 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.

1. Používání obchodního označení 
uvedeného v kategorii A nebo B přílohy II 
nebo zeměpisného označení uvedeného
v příloze III ve složeném výrazu nebo 
narážky na jedno z těchto označení u 
potraviny je přípustné pouze tehdy, pokud 
potravina obsahuje určenou lihovinu a 
pokud alkohol ze 100 % pochází z lihoviny
uvedené ve složeném výrazu
Použití takových složených výrazů se 
zakazuje, pokud byla lihovina zředěna 
vodou tak, že obsah alkoholu je nižší než 
minimální obsah alkoholu stanovený 
v definici dané lihoviny.

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace by byla výstižnější. Zejména by chránila druhová obchodní nebo zeměpisná 
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označení před zneužíváním, nejen u jiných lihovin, ale i u jakýchkoli jiných potravin (např. 
rumové sušenky, koňaková omáčka).

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 154
Čl. 8 odst. 3

Odchylně od odstavce 1 a v zájmu 
zohlednění tradičních výrobních metod 
mohou být složené výrazy uvedené v bodu 
31 písm. d) přílohy II použity v obchodní 
úpravě likérů vyráběných ve Společenství za 
podmínek stanovených v uvedeném bodu.

V závislosti na situaci v okamžiku vstupu 
tohoto nařízení v platnost však mohou být 
složené výrazy uvedené v bodu 31 písm. d) 
přílohy II použity v obchodní úpravě likérů 
vyráběných ve Společenství za podmínek 
stanovených v uvedeném bodu.

Or. es

Odůvodnění

Uvedené výrazy (které zahrnují výraz „brandy“) by neměly být považovány za tradiční a 
v případech, kdy představují výjimku, by měla být použita formulace uvedená v nyní platném 
čl. 7 písm. b) bodu 2) nařízení (ES) č. 1014/1990.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 155
Čl. 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 kategoriích 1 až 12 přílohy II ve směsi:

Or. en

Odůvodnění

Toto je pozměňovací návrh vyplývající z vypuštění tří kategorií v článku 3.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 156
Čl. 9 odst. 2

2. Odstavec 1 se nevztahuje na označení, 
obchodní úpravu nebo etikety směsí tam 
uvedených, pokud tyto směsi odpovídají 
jedné z definic uvedených v kategorii A 
nebo B přílohy II.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na označení, 
obchodní úpravu nebo etikety směsí tam 
uvedených, pokud tyto směsi odpovídají 
jedné z definic uvedených v kategoriích 1 až 
45 přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Toto je pozměňovací návrh vyplývající z vypuštění tří kategorií v článku 3.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 157
Čl. 9 odst. 3

3. Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES,
může 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 
předcházejí mu slova „směs lihovin“.

3. V označení, obchodní úpravě nebo na 
etiketě produktů ze směsí uvedených v 
odstavci 1 může být uveden pouze jeden či 
více výrazů uvedených v kategoriích 1 až 45 
přílohy II, pokud není uvedený výraz 
součástí obchodního označení, ale je uveden 
ve stejném zorném poli v seznamu všech 
alkoholových složek obsažených ve směsi a 
předcházejí mu slova „směs lihovin“.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění slov „aniž je dotčena…“ zajistí, že konkrétnější pravidla tohoto nařízení budou mít 
nadále přednost a nebudou oslabována obecnějšími pravidly pro etikety ve směrnici 
2000/13/ES. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 158
Čl. 10 odst. 1
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1. Pokud je v označení, obchodní úpravě 
nebo na etiketě lihoviny uvedena surovina 
použitá k výrobě ethanolu zemědělského 
původu, musí být každý použitý alkohol
zemědělského původu uveden v sestupném 
pořadí podle použitého množství.

1. Pokud je v označení, obchodní úpravě 
nebo na etiketě lihoviny uvedena surovina 
použitá k výrobě etylalkoholu nebo destilátu 
zemědělského původu, musí být každý 
použitý etylalkohol nebo destilát 
zemědělského původu uveden v sestupném 
pořadí podle použitého množství.

Or. pl

Odůvodnění

V případě, že označení, obchodní úprava nebo etiketa lihoviny uvádí, že surovinou použitou 
k výrobě nápoje může být etylalkohol zemědělského původu nebo destilát zemědělského 
původu. Požadavek na uvedení tohoto údaje dá spotřebitelům další informace. Kromě toho 
nebude důsledkem diskriminace určitých lihovin, k jaké by vedl požadavek, aby byly suroviny 
uváděny pouze pro nápoje vyráběné z etylalkoholu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 159
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“ nebo „směs“ (blend, 
blended nebo blending), pokud byl produkt 
získán mísením.

Or. en

Odůvodnění

Znění návrhu by mohlo vést k argumentu, že u lihovin je výraz „blend“ poněkud odlišný od 
výrazů „blended“ či „blending“, které se ve skutečnosti všechny týkají stejného procesu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 160
Čl. 10 odst. 3

3. Pokud jsou doba zrání nebo stáří uvedeny 
nebo předpokládány v označení, obchodní 
úpravě nebo na etiketě lihoviny, musí se 

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

vztahovat k nejmladší alkoholové složce a 
produkt musel zrát pod daňovým dozorem 
nebo pod dozorem skýtajícím rovnocenné 
záruky.

Or. en

Odůvodnění

Revidované znění navržené v pozměňovacím návrhu má zajistit, aby byl proces zrání 
podroben vhodnému dozoru, aby bylo podloženo jakékoli takové prohlášení o stáří nebo 
zrání, v souladu s platnými právními předpisy.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 161
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, přičemž produkt musel zrát pod 
daňovým dozorem nebo pod dozorem 
skýtajícím rovnocenné záruky.

3. Pokud není stanovena výjimka, může být 
stáří uvedeno pouze tehdy, pokud se 
vztahuje k nejmladší z alkoholových složek
a pouze pokud je splněna podmínka, že 
produkt musel zrát pod daňovým dozorem 
nebo pod dozorem skýtajícím rovnocenné 
záruky.

Or. es

Odůvodnění

Musí být zachován status quo. Aktuální znění nebere v úvahu metody zrání jako criaderas y 
soleras užívané u brandy Jerez.

Pozměňovací návrh, který předkládají Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 162
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, 
přičemž produkt musel zrát pod daňovým 
dozorem nebo pod dozorem skýtajícím 

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

Or. nl

Odůvodnění

„Předpokládány“ je příliš neurčitý a nejasný výraz, což je důležité například v případě 
„starého“ nebo „mladého“ jeneveru (holandský gin).

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 163
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, 
přičemž 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, 
přičemž produkt musel zrát pod daňovým 
dozorem nebo pod dozorem skýtajícím 
rovnocenné záruky a aniž jsou dotčena 
specifická ustanovení, která stanoví každý 
členský stát ve svých vnitrostátních 
právních předpisech pro produkty vyráběné 
na jeho území za použití tradičních metod.

Or. es

Odůvodnění

Tento článek nebere v úvahu specifickou povahu určitých tradičních metod zrání, například 
systému criaderas y soleras používaného při výrobě brandy Jerez.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 164
Čl. 10 odst. 3a (nový)

3a. Odstavec 3 se nepoužije na žádné 
označení, obchodní úpravu nebo etiketu, 
jejichž účelem je rozlišovat mezi výrobními 
metodami.

Or. nl
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Odůvodnění

Například u případě lihovin „oude jenever“ a „jonge jenever“ (uvedeny v příloze III, oddílu 
B, bodu 17) se slova „oud“ a „jong“ (starý a mladý) netýkají stáří produktu, ale použité 
výrobní metody. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 165
Čl. 13 odst. 1a (nový)

1a) Některé tradiční zeměpisné nebo 
nezeměpisné názvy popisující zemědělský 
produkt nebo potravinu pocházející z určité 
oblasti nebo konkrétního místa, jejichž 
jakost a vlastnosti souvisejí hlavně nebo 
výhradně se zeměpisným prostředím, které 
zahrnuje dané přírodní a lidské faktory, a 
jejichž produkce, výroba a zpracování 
probíhají v určené zeměpisné oblasti, se 
rovněž považují za označení původu.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 166
Čl. 14 odst. 1 písm. a)

a) jakémukoli přímému či nepřímému 
obchodnímu užití zapsaného označení pro 
produkty, na které se zápis nevztahuje, 
v míře, v jaké jsou tyto produkty 
srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto 
označením, nebo v míře, v jaké užívání 
tohoto označení těží z dobré pověsti 
zapsaného zeměpisného označení;

a) jakémukoli přímému či nepřímému 
obchodnímu užití zeměpisného označení pro 
jakoukoli lihovinu, na kterou se nevztahují
příslušné vnitrostátní nebo regionální 
předpisy nebo technická dokumentace 
uvedená v článku 15, nebo pro jakýkoli jiný 
produkt, v míře, v jaké užívání tohoto 
označení těží z dobré pověsti zapsaného 
zeměpisného označení;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje původní znění tím, že:
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a) zajišťuje, aby byla zeměpisná označení chráněna před použitím u jiných lihovin (kromě 
skutečně vyráběných po zeměpisným označením), a jiných ekvivalentních produktů.
b) zajišťuje, aby mohla zeměpisná označení vycházet buď z vnitrostátních nebo regionálních 
předpisů nebo technické dokumentace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 167
Čl. 14 odst. 2a (nový)

2a. Lihoviny, které nesou zeměpisné 
označení uvedené v příloze III, budou 
splňovat všechny specifikace pro výrobu, 
etiketu, obchodní úpravu a jiné specifikace 
technické dokumentace stanovené v čl. 15 
odst. 2 a/nebo vnitrostátní a/nebo 
regionální předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Prodej lihovin nesoucích chráněné zeměpisné označení by měl být přípustný pouze tehdy, 
pokud jsou lihoviny v souladu s obsahem technické dokumentace a/nebo vnitrostátními a/nebo 
regionálními předpisy. To má zajistit stejné vymáhání všech pravidel pro označování, výrobu 
a obchodní úpravu v celé EU.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 168
Čl. 14 odst. 3 pododstavec 1

3. Pokud žádost o ochrannou známku nebo 
její zápis byly učiněny v dobré víře nebo 
práva na ni byla získána používáním v dobré 
víře, a to buď před 1. lednem 1996, nebo 
před tím, než začalo být zeměpisné označení 
chráněno ve své zemi původu, není tímto 
nařízením na základě toho, že je taková 
známka totožná se zeměpisným označením 
chráněným podle tohoto nařízení nebo 
takovému označení podobná, dotčena 
způsobilost pro zápis ochranné známky či 
jeho platnost nebo právo na její používání.

3. Pokud žádost o ochrannou známku nebo 
její zápis byly učiněny v dobré víře nebo 
práva na ni byla získána používáním v dobré 
víře, a to buď před 1. červnem 1989, nebo 
před tím, než začalo být zeměpisné označení 
chráněno ve své zemi původu, není tímto 
nařízením na základě toho, že je taková 
známka totožná se zeměpisným označením 
chráněným podle tohoto nařízení nebo 
takovému označení podobná, dotčena 
způsobilost pro zápis ochranné známky či 
jeho platnost nebo právo na její používání.
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Or. it

Odůvodnění

Je vhodnější uvést datum vstupu nařízení 1576/89 v platnost než datum podpisu dohod TRIPS. 
Je třeba doufat, že pravidla neponechají žádný prostor pro registrace, výrazy nebo názvy, 
které by mohly ohrozit původní obchodní známky a označení, které Evropa někdy zapomíná 
hájit.

Pozměňovací návrh, který předkládají Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 169
Čl. 14 odst. 3 pododstavec 1

3. Pokud žádost o ochrannou známku nebo 
její zápis byly učiněny v dobré víře nebo 
práva na ni byla získána používáním v dobré 
víře, a to buď před 1. lednem 1996, nebo 
před tím, než začalo být zeměpisné označení 
chráněno ve své zemi původu, není tímto 
nařízením na základě toho, že je taková 
známka totožná se zeměpisným označením 
chráněným podle tohoto nařízení nebo 
takovému označení podobná, dotčena 
způsobilost pro zápis ochranné známky či 
jeho platnost nebo právo na její používání.

3. Pokud žádost o ochrannou známku nebo 
její zápis byly učiněny v dobré víře nebo 
práva na ni byla získána používáním v dobré 
víře, a to buď před 1. červnem 1989, nebo 
před tím, než začalo být zeměpisné označení 
chráněno ve své zemi původu, není tímto 
nařízením na základě toho, že je taková 
známka totožná se zeměpisným označením 
chráněným podle tohoto nařízení nebo 
takovému označení podobná, dotčena 
způsobilost pro zápis ochranné známky či 
jeho platnost nebo právo na její používání.

Or. it

Odůvodnění

Je vhodnější jako počáteční datum uvést datum vstupu nařízení 1576/89 v platnost než datum 
podpisu dohod TRIPS v rámci WTO. Příslušná pravidla by neměla ponechat žádný prostor 
pro možné registrace výrazů nebo názvů, které by mohly ohrozit původní obchodní známky a 
označení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 
Bortone

Pozměňovací návrh 170
Čl. 14 odst. 3 pododstavec 1

3. Pokud žádost o ochrannou známku nebo 
její zápis byly učiněny v dobré víře nebo 

3. Pokud žádost o ochrannou známku nebo 
její zápis byly učiněny v dobré víře nebo 



AM\633686CS.doc 37/82 PE 378.844v01-00
Externí překlad

CS

práva na ni byla získána používáním v dobré 
víře, a to buď před 1. lednem 1996, nebo 
před tím, než začalo být zeměpisné označení 
chráněno ve své zemi původu, není tímto 
nařízením na základě toho, že je taková 
známka totožná se zeměpisným označením 
chráněným podle tohoto nařízení nebo 
takovému označení podobná, dotčena 
způsobilost pro zápis ochranné známky či 
jeho platnost nebo právo na její používání.

práva na ni byla získána používáním v dobré 
víře, a to buď před 1. červnem 1989, nebo 
před tím, než začalo být zeměpisné označení 
chráněno ve své zemi původu, není tímto 
nařízením na základě toho, že je taková 
známka totožná se zeměpisným označením 
chráněným podle tohoto nařízení nebo 
takovému označení podobná, dotčena 
způsobilost pro zápis ochranné známky či 
jeho platnost nebo právo na její používání.

Or. it

Odůvodnění

Je vhodnější jako počáteční datum uvést datum vstupu nařízení 1576/89 v platnost než datum 
podpisu dohod TRIPS v rámci WTO.

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 171
Čl. 14 odst. 3

Pokud žádost o ochrannou známku nebo 
její zápis byly učiněny v dobré víře nebo 
práva na ni byla získána používáním v 
dobré víře, a to buď před 1. lednem 1996, 
nebo před tím, než začalo být zeměpisné 
označení chráněno ve své zemi původu, 
není tímto nařízením na základě toho, že je 
taková známka totožná se zeměpisným 
označením chráněným podle tohoto 
nařízení nebo takovému označení podobná, 
dotčena způsobilost pro zápis ochranné 
známky či jeho platnost nebo právo na její 
používání.

vypouští se

Tímto odstavcem není dotčeno právo 
držitele zeměpisného označení, aby jej 
čestným způsobem používal v průmyslových 
nebo obchodních záležitostech v souladu s 
čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 
89/104/EHS[8] a čl. 12 písm. b) nařízení 
Rady (ES) č. 40/9.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 172
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 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.

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 úředních jazyků Společenství 
přiložen. Tyto žádosti členský stát řádně 
zdůvodní a žádosti budou obsahovat 
technickou dokumentaci, která stanoví 
specifikace, jimž musí dotčená lihovina 
odpovídat. Hlavní prvky specifikací 
technické dokumentace uvedené v odstavci 
2 dokumentace se zveřejňují v řadě C 
Úředního věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Nové znění vyjasní, že žádosti o zeměpisná označení musí členský stát původu zdůvodnit. 
Tento přístup je v souladu i s přístupem užívaným pro zeměpisná označení u vín.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 173
Čl. 15 odst. 2 písm. b)

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 
organoleptických vlastností produktu,

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako pozměňovací návrh číslo 80 i tento pozměňovací návrh vypouští odkaz na 
„mikrobiologické“ vlastnosti, které v popisu lihoviny nejsou důležité.

Kromě toho návrh vyjasňuje, že musí být zahrnuty pouze příslušné specifikace pro zeměpisné 
označení a nikoli všechny prvky v tomto seznamu.
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Protože zápis zeměpisného označení se jasně týká jen lihovin, měl by být odkaz na potraviny 
odstraněn.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 174
Čl. 15 odst. 2 písm. f)

f) další náležitosti podle vnitrostátních 
předpisů a/nebo předpisů Společenství,

f) další náležitosti podle vnitrostátních či 
regionálních předpisů a/nebo předpisů
Společenství,

Or. en

Odůvodnění

Některé lihoviny vycházejí i z předpisů vydávaných na regionální úrovni, což by tedy mělo být 
také zahrnuto.

Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 175
Čl. 15 odst. 2 písm. f)

f) další náležitosti podle vnitrostátních 
předpisů a/nebo předpisů Společenství,

f) další náležitosti podle předpisů 
Společenství a/nebo příslušných 
vnitrostátních či regionálních orgánů. 
Pokud je nutné chránit jakost, zajistit 
původ nebo kontrolu, mohou tyto předpisy 
obsahovat požadavek, aby byla lihovina 
s nárokem na zeměpisné označení stáčena 
do lahví a označována etiketou pro prodej 
konečnému spotřebiteli v zemi nebo 
regionu nebo místě výroby lihoviny;

Or. en

Odůvodnění

Návrh (článek 13) uznává, že jakost lihovin se zeměpisným označením je neoddělitelně spjata 
s jejich původem. Některé lihoviny a jakostní vína jsou již chráněny povinným stáčením u 
zdroje a nařízení 510/2006 obsahuje ustanovení, které to umožňuje u určitých jakostních 
potravin s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 176
Čl. 15 odst. 2 pododstavec 1a (nový) 

Členské státy mohou rovněž vyžadovat, aby 
byly lihoviny vyráběné na jejich území, 
uvedené v příloze III a vyvážené podpořeny 
systémem ověřovací dokumentace.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení 1576/89 čl. 10 odst. 2 umožňuje členským státům ponechat si své vlastní systémy 
ověřovacích dokumentů pro vývozy lihovin se zeměpisným označením.  Je důležité takové 
ustanovení zachovat a uznat tak hodnotu těchto vnitrostátních ověřovacích systémů při 
předcházení podvodům a padělání.

Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 177
Článek 18

Lihoviny vyvážené ze Společenství musí 
vyhovovat tomuto nařízení, s výjimkou 
případů, kdy byly na základě řádně 
odůvodněných žádostí přijaty odchylky 
postupem podle čl. 19 odst. 2.

Lihoviny vyvážené ze Společenství musí 
vyhovovat tomuto nařízení. Ve výjimečných 
případech, kdy to vyžadují právní předpisy 
dovozní třetí země, může být na základě 
řádně zdůvodněných žádostí udělena 
odchylka od ustanovení příloh I a II 
postupem podle čl. 19 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby lihoviny vyvážené z EU splňovaly toto nařízení, aby tak byla zachována 
pověst a jakost lihovin z EU na světových trzích. Za výjimečných okolností by však měly být 
možné žádosti o odchylku, pokud tím mají být splněny legislativní požadavky ve třetích 
zemích.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 
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Bortone

Pozměňovací návrh 178
Čl. 19 odst. 1

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

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

Or. it

Odůvodnění

Pokud jde o předpisy pro lihoviny, neexistují v současné době žádné tržní mechanismy jako u 
jiných společných trhů. Výraz „regulační výbor“ by proto byl zřejmě vhodnější než výraz 
navržený. Kromě toho postupy v regulačním výboru zahrnují mechanismus blokační menšiny, 
který členským státům dává větší pravomoci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 179
Článek 19

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

1. Komisi je nápomocen regulační 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.

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. 4 odst. 3 rozhodnutí 
1999/468/ES je jeden měsíc.

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

3. Výbor přijme svůj jednací řád. 3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Or. pl

Odůvodnění

Komise navrhuje využít řídící výbor i přesto, že toto nařízení nemá zajistit řádné fungování 
organizace trhu. Úkolem výboru pro lihoviny je přizpůsobovat a aktualizovat právní předpisy. 
Proto by byl zřejmě vhodnější výbor regulační.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 
Bortone

Pozměňovací návrh 180
Čl. 19 odst. 2 pododstavec 1

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na článek 8 zmíněného 
rozhodnutí.

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

Or. it

Odůvodnění

Pokud jde o předpisy pro lihoviny, neexistují v současné době žádné tržní mechanismy jako u 
jiných společných trhů. Výraz „regulační výbor“ by proto byl zřejmě vhodnější než výraz 
navržený. Kromě toho postupy v regulačním výboru zahrnují mechanismus blokační menšiny, 
který členským státům dává větší pravomoci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 181
Článek 20

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Změny definic různých druhů lihovin jsou natolik zásadní součástí nařízení, že by možnost 
jejich provádění měly mít pouze Evropský parlament a Rada jednající společně v postupu 
spolurozhodování a nikoli výbor, jak navrhuje Komise.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 182
Čl. 22 písm. a)

a) k usnadnění přechodu od pravidel 
stanovených nařízením (EHS) č. 1576/89 k 
pravidlům zaváděným tímto nařízením,

a) k usnadnění přechodu – po dobu 
nepřesahující dva roky – od pravidel 
stanovených nařízením (EHS) č. 1576/89 
k pravidlům zaváděným tímto nařízením,
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Or. es

Odůvodnění

V případě přechodných opatření by měla být stanovena maximální doba, aby se předešlo 
nežádoucím situacím při jejich trvání po dobu neurčitou. Dva roky je lhůta stanovená při 
vypracování nařízení 1576/89.

Pozměňovací návrh, který předkládají Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 183
Čl. 22 písm. c)

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

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Ačkoli je postup ve výboru vhodný pro přijetí prováděcích a případných přechodných 
ustanovení, je nutná parlamentní kontrola pro úplné nebo částečné odchýlení se od nařízení 
samého.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 184
Příloha I bod 1a (nový)

1a. Dotváření nebo zjemňování chuti: 
tradiční používání produktů uvedených 
v oddílu 1 přílohy I o přislazování, a to až 
do koncentrace ve výši 2 %, aby byla 
lihovinám dodána charakteristická 
konečná chuť, aniž jsou dotčeny specifické 
předpisy členského státu přijaté před 
vstupem nařízení Rady 1576/89 v platnost.

Or. fr

Odůvodnění

Tato definice toho, co je součástí dotváření chuti produktu v jeho konečném výrobním cyklu, 
je nezbytná, pokud mají být chráněny tradiční výrobní metody pro všechny lihoviny.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 185
Příloha I bod 8a (nový)

8a. Dotváření konečné chuti
Dotvářením konečné chuti se rozumí 
tradiční používání produktů uvedených 
v bodu 1 této přílohy v množstvích 
určených pro jednotlivé lihoviny 
v definicích uvedených za tímto účelem 
v příloze II pro dodání konečné 
charakteristické chuti.

Or. pl

Odůvodnění

Dotváření konečné chuti je metoda tradičně užívaná při výrobě určitých lihovin. Je třeba 
rozlišit mezi dotvářením konečné chuti a přislazováním. Tato technika se tradičně užívá při 
výrobě lihovin, jako je vinný destilát, brandy a vodka. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 186
Příloha I bod 13

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby se předešlo možným mezerám v důsledku nejednoznačnosti, měla by být definice 
„označování“ co nejširší a zahrnovat výrazy užité nejen na etiketách, ale i na obchodní 
úpravě a obalech.   (Pozn.: podle přílohy I bodu 15 “obchodní úprava“ zahrnuje reklamu a 
obchodní propagaci.)
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Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 187
Příloha I bod 16

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pro ochranu spotřebitelů musí být jasně stanoveno, že není zahrnuta jen přeprava, ale i 
obchodní balení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 188
Příloha II kategorie A nadpis

Kategorie A: Destiláty Destiláty

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z pozměňovacího návrhu, který vypouští odkaz na kategorii 
A v nadpisu pro kategorie 1–12 a který vyplývá z vypuštění tří kategorií v článku 3.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Pozměňovací návrh 189
Příloha II kategorie A bod 1

1) lihovina vyráběná výhradně alkoholovým 
kvašením a destilací buď melasy, nebo 
sirupu vyráběného při výrobě třtinového 
cukru nebo ze samotné šťávy z cukrové 
třtiny, destilovaná na méně než 96 % 
objemových, takže destilát má zřetelné 

1) lihovina vyráběná výhradně alkoholovým 
kvašením a destilací buď melasy, nebo 
sirupu vyráběného při výrobě třtinového 
cukru nebo ze samotné šťávy z cukrové 
třtiny, destilovaná na méně než 96 % 
objemových, takže destilát má zřetelné 
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specifické organoleptické vlastnosti rumu, 
nebo

specifické organoleptické vlastnosti rumu, 
nebo

2) destilát vyráběný výhradně alkoholovým 
kvašením a destilací šťávy z cukrové třtiny, 
který má zvláštní aromatické vlastnosti rumu 
a obsahuje těkavé látky v množství nejméně 
225 gramů na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových.

2) lihovina vyráběná výhradně alkoholovým 
kvašením a destilací šťávy z cukrové třtiny, 
který má zvláštní aromatické vlastnosti rumu 
a obsahuje těkavé látky v množství nejméně 
225 gramů na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových. Tento destilát lze prodávat se 
slovem „zemědělský“ dodaným k názvu 
„rum“ doplněnému jedním ze zeměpisných 
označení francouzských zámořských 
departementů uvedených v kategorii I 
přílohy III.

b) Minimální obsah alkoholu v rumu je 
37,5 % objemových.

b) Minimální obsah alkoholu v rumu je 
37,5 % objemových.

c) Rum neobsahuje přidaný ethanol
zemědělského původu.

c) Rum neobsahuje přidaný etylalkohol
zemědělského původu, ředěný či jiný, nebo 
přidaný destilát zemědělského původu bez 
ohledu na směsi.

d) Při výrobě rumu 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) Rum nesmí být aromatizován.

da) Rum může obsahovat karamel pouze 
pro účely změny barvy u zrajících produktů 
a/nebo produktů u nichž se zjemňuje chuť.

e) K zeměpisným označením uvedeným 
v bodu 1 přílohy III lze doplnit výraz 
„tradiční“, pokud se rum získává destilací na 
méně než 80 % objemových po alkoholovém 
kvašení výchozích látek, které pocházejí 
výlučně z daného místa produkce. Musí 
obsahovat těkavé látky v množství nejméně 
225 gramů na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových a nesmí být přislazen nebo 
aromatizován. Použití výrazu „tradiční“ 
nebrání tomu, aby byly k označení „rum“ 
připojeny výrazy „vyrobeno z cukru“ nebo 
„zemědělský“.

e) K zeměpisným označením uvedeným 
v bodu 1 přílohy III lze doplnit výraz 
„tradiční“, pokud se rum získává destilací na 
méně než 90 % objemových po alkoholovém 
kvašení výchozích látek, které pocházejí 
výlučně z daného místa produkce. Tyto 
rumy musí obsahovat těkavé látky 
v množství nejméně 225 gramů na hektolitr 
alkoholu o 100 % objemových a nesmí být 
přislazen nebo aromatizován. Použití výrazu 
„tradiční“ nebrání tomu, aby byly 
k obchodnímu označení „rum“ a 
zeměpisným označením připojeny výrazy 
„vyrobeno z cukru“ nebo „zemědělský“.

Tímto ustanovením není v žádném případě 
dotčeno použití výrazu „tradiční“ pro 
všechny produkty, na které se toto 

Tímto ustanovením není v žádném případě 
dotčeno použití výrazu „tradiční“ pro 
všechny produkty, na které se toto 
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ustanovení nevztahuje, v souladu s jejich 
specifickými kritérii.

ustanovení nevztahuje, v souladu s jejich 
specifickými kritérii.

Or. fr

Odůvodnění

Názvy „zemědělský rum“ a „tradiční rum“ by měly být nadále chráněny a měly by tak 
umožňovat spotřebitelům snadné určení vysoce jakostních produktů. Kromě toho musí být bez 
ohledu na to, že lze používat přírodní aromatizující látky, zamítnuto obecné oprávnění 
přidávat etylalkohol nebo aroma, aby byl zaručen produkt optimální jakosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 190
Příloha II kategorie A bod 1 písm. a) odst. 2

2) destilát vyráběný výhradně alkoholovým 
kvašením a destilací šťávy z cukrové třtiny, 
který má zvláštní aromatické vlastnosti rumu 
a obsahuje těkavé látky v množství nejméně 
225 gramů na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových.

2) lihovina vyráběná výhradně alkoholovým 
kvašením a destilací šťávy z cukrové třtiny, 
který má zvláštní aromatické vlastnosti rumu 
a obsahuje těkavé látky v množství nejméně 
225 gramů na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových. Tento destilát lze prodávat se 
slovem „zemědělský“ dodaným k názvu 
„rum“ doplněnému jedním ze zeměpisných 
označení francouzských zámořských 
departementů uvedených v v kategorii I 
přílohy III.

Or. fr

Odůvodnění

Názvy „zemědělský rum“ a „tradiční rum“ by měly být nadále chráněny a měly by tak 
umožňovat spotřebitelům snadné určení vysoce jakostních produktů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 191
Příloha II kategorie A bod 1 písm. d)

d) Při výrobě rumu mohou být použity 
pouze přírodní aromatické látky a 
přípravky ve smyslu definic v čl. 1 odst. 2 

d) Rum nesmí být aromatizován, s výjimkou 
“zvýrazňujících látek”.
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písm. b) bodu i) a v čl. 1 odst. 2 písm. c) 
směrnice 88/388/EHS.

Or. it

Odůvodnění

Stejně jako u brandy se i chuť rumu zjemňuje vždy v dřevěných sudech po dobu 6 měsíců až 3 
let a u zrajících rumů po dobu delší. Tento postup dává rumu jednotnou chuť v důsledku 
uchování v dřevěných sudech. Přidání „zvýrazňujících látek“, tzn. přírodních aromatizujících 
látek odvozených ze dřeva, lze schválit. Tyto látky nedodávají rumu jeho základní aroma, ale 
mohou sjednotit jeho organoleptické vlastnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 192
Příloha II kategorie A bod 5 písm. d)

d) Při výrobě brandy nebo Weinbrand 
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) Brandy ani Weinbrand nesmí být 
aromatizovány. Tím nejsou vyloučeny 
tradiční výrobní metody.

Or. en

Odůvodnění

Užití aromatizujících látek pro konečné dotvoření tradičních organoleptických vlastností 
brandy nebo Weinbrandu je starý postup. Tyto tradiční výrobní postupy by neměly být u 
brandy nebo Weinbrandu zpochybněny. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 193
Příloha II kategorie A bod 1 písm. da) (nové)

a) Rum může obsahovat karamel pouze pro 
účely změny barvy u zrajících produktů 
a/nebo produktů, u nichž se zjemňuje chuť.

Or. fr
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Odůvodnění

Názvy „zemědělský rum“ a „tradiční rum“ by měly být nadále chráněny a měly by tak 
umožňovat spotřebitelům snadné určení vysoce jakostních produktů. Kromě toho musí být bez 
ohledu na to, že lze používat přírodní aromatizující látky, zamítnuto obecné oprávnění 
přidávat etylalkohol nebo aroma, aby byl zaručen produkt optimální jakosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 194
Příloha II kategorie A bod 1 písm. e) odst. 1

e) K zeměpisným označením uvedeným 
v bodu 1 přílohy III lze doplnit výraz 
„tradiční“, pokud se rum získává destilací na 
méně než 80 % objemových po alkoholovém 
kvašení výchozích látek, které pocházejí 
výlučně z daného místa produkce. Musí 
obsahovat těkavé látky v množství nejméně 
225 gramů na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových a nesmí být přislazen nebo 
aromatizován. Použití výrazu „tradiční“ 
nebrání tomu, aby byly k označení „rum“ 
připojeny výrazy „vyrobeno z cukru“ nebo 
„zemědělský“.

e) K zeměpisným označením uvedeným 
v bodu 1 přílohy III lze doplnit výraz 
„tradiční“, pokud se rum získává destilací na 
méně než 90 % objemových po alkoholovém 
kvašení výchozích látek, které pocházejí 
výlučně z daného místa produkce. Tyto 
rumy musí obsahovat těkavé látky 
v množství nejméně 225 gramů na hektolitr 
alkoholu o 100 % objemových a nesmí být 
přislazen. Použití výrazu „tradiční“ nebrání 
tomu, aby byly k obchodnímu označení
„rum“a zeměpisným označením připojeny 
výrazy „vyrobeno z cukru“ nebo 
„zemědělský“.

Or. fr

Odůvodnění

Názvy „zemědělský rum“ a „tradiční rum“ by měly být nadále chráněny a měly by tak 
umožňovat spotřebitelům snadné určení vysoce jakostních produktů. Kromě toho musí být bez 
ohledu na to, že lze používat přírodní aromatizující látky, zamítnuto obecné oprávnění 
přidávat etylalkohol nebo aroma, aby byl zaručen produkt optimální jakosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 195
Příloha II kategorie A bod 2 písm. c)

c) Whisky nebo whiskey neobsahuje přidaný 
ethanol zemědělského původu.

c) Whisky nebo whiskey neobsahuje přidaný 
etylalkohol zemědělského původu nebo 
přidaný destilát zemědělského původu.
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Or. en

Odůvodnění

To vyjasňuje, že k whisky nesmí být přidáván destilát v souladu se stávajícími ustanoveními 
nařízení 1576/89 a 1014/90.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 196
Příloha II kategorie A bod 2 písm. d)

d) Whisky nebo whiskey se nesmí 
přislazovat, aromatizovat ani obsahovat 
přídatné látky jiné než karamel.

d) Whisky nebo whiskey se nesmí chuťově 
dotvářet, přislazovat, aromatizovat ani 
obsahovat přídatné látky jiné než karamel.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje, že whisky se nesmí „dotvářet“ – přidávání cukru při dotváření 
není tradiční postup. Je nezbytné tato nejednoznačná ustanovení odstranit.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 197
Příloha II kategorie A 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 jako takový 
označit, musí být získán destilací na méně 
než 95 % objemových zkvašené obilné 
zápary a musí mít organoleptické vlastnosti 
použitých surovin.

Or. es

Odůvodnění

Výraz „brandy“ musí být nadále omezen na lihovinu odvozenou z vinného destilátu, aby 
nebyli spotřebitelé uváděni v omyl a aby byl zajištěn úplný soulad s definicí brandy, kterou 
budoucí nařízení stanoví.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 198
Příloha II kategorie A bod 5 písm. c)

c) Brandy nebo Weinbrand neobsahuje 
přidaný ethanol zemědělského původu.

c) Aniž je dotčeno písm. a) bod 1, brandy 
nebo Weinbrand neobsahuje přidaný 
etylalkohol nebo jiný destilát zemědělského 
původu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 199
Příloha II kategorie A bod 5 písm. c)

c) Brandy nebo Weinbrand neobsahuje 
přidaný ethanol zemědělského původu.

c) Aniž je dotčeno písm. a) bod 1, brandy 
nebo Weinbrand neobsahuje přidaný 
etylalkohol nebo jiný destilát zemědělského 
původu.

Or. en

Odůvodnění

Obecný článek obsahující všechny povolené postupy pro destiláty (jak uvádí předešlý 
pozměňovací návrh) by znamenal, že by nebylo nutné zmínit aromatizaci v definici brandy 
(protože není zakázána, je povolena).

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 200
Příloha II kategorie A bod 5 písm. d)

d) Při výrobě brandy nebo Weinbrand 
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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k písmenu c).
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Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 201
Příloha II kategorie A bod 6 písm. d)

d) Při výrobě matolinové pálenky nebo 
matolinovice 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 matolinové pálenky nebo 
matolinovice 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. Kombinovaná destilace 
matolin za přítomnosti semen aromatických 
rostlin anýzu a fenyklu, která je tradičním 
postupem v určitých oblastech EU, se 
nepovažuje za aromatizaci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 202
Příloha II kategorie A bod 11 písm. e)

e) Obchodní označení lihoviny Hefebrand 
lze nahradit názvem použitých surovin.

e) Obchodní označení lihoviny Hefebrand se 
musí nahradit názvem použitých surovin.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu informování spotřebitele musí být uveden základní použitý materiál.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 203
Příloha II kategorie B nadpis

Kategorie B: Specifické lihoviny Specifické lihoviny

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z vypuštění odkazu na kategorii B v nadpisu pro kategorie 
13–45, což vyplývá z vypuštění tří kategorií v článku 3.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 204
Příloha II kategorie B bod 13 odst. 1

1) vyráběné macerací určitých bobulovin a 
jiných plodů, jako např. malin, ostružin, 
borůvek apod., částečně zkvašených nebo 
nezkvašených, s podílem plodů nejméně 100 
kilogramů na 20 litrů alkoholu o 100 % 
objemových, v ethanolu zemědělského 
původu nebo v pálence či v destilátu a 
následnou destilací;

1) vyráběné výhradně macerací určitých 
bobulovin a jiných plodů, jako např. malin, 
ostružin, borůvek apod., částečně 
zkvašených nebo nezkvašených, s podílem 
plodů nejméně 100 kilogramů na 20 litrů 
alkoholu o 100 % objemových, 
v etylalkoholu zemědělského původu nebo 
v pálence či v destilátu a následnou destilací;

Or. fr

Odůvodnění

Doplnění slova „výhradně“ pomůže chránit tradici destilace těchto destilátů a chránit 
produkt proti přibarvování, přislazování nebo zlepšování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 205
Příloha II kategorie B bod 16 písm. a)

a) Enzian je lihovina vyrobená destilací 
zkvašených kořenů hořce s přidáním nebo 
bez přidání ethanolu zemědělského původu.

a) Enzian je lihovina vyrobená destilací 
zkvašených kořenů hořce s přidáním nebo 
bez přidání etylalkoholu zemědělského 
původu a/nebo ovocného destilátu a/nebo 
ovocné pálenky.

Or. de

Odůvodnění

Zejména v alpských regionech se k ředění Enzianu používá spíše ovocný destilát (např.
jablečná pálenka) než etylalkohol. Intenzivní aroma hořce použitou pálenku zcela zastře. 
Tento pozměňovací návrh je nezbytný, protože ředění pomocí ovocných destilátů je 
standardní tradiční postup v mnoha malých palírnách. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 206
Příloha II kategorie B bod 16a (nový)

16a. Meisterwurz 
a) Meisterwurz je lihovina vyrobená 
z destilátu kořenů všedobru horského
(meisterwurz, peucedanum ostruthium) 
macerovaných v destilátu z peckovin 
s přídavkem nebo bez přídavku 
etylalkoholu zemědělského původu a/nebo 
ovocných destilátů.
b) Minimální obsah alkoholu 
v Meisterwurzu je 37,5 % objemových. 
c) Meisterwurz nesmí být aromatizován.

Or. de

Odůvodnění

„Meisterwurz“ tímto způsobem vždy vyráběly palírny v alpských zemích a je tento tradiční 
postup je pro udržení jakosti třeba řádně zohlednit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 207
Příloha II kategorie B bod 17 písm. a)

a) Jalovcové lihoviny jsou lihoviny 
vyrobené aromatizací ethanolu
zemědělského původu a/nebo obilné pálenky 
a/nebo obilného destilátu plody jalovce 
(Juniperus communis).

a) Jalovcové lihoviny jsou lihoviny 
vyrobené aromatizací etylalkoholu
zemědělského původu a/nebo obilné pálenky
a/nebo obilného destilátu a/nebo ovocného 
destilátu a/nebo ovocné pálenky plody 
jalovce (Juniperus communis).

Or. de

Odůvodnění

Do jalovcových lihovin lze již přidávat etylalkohol zemědělského původu a/nebo obilnou 
pálenku a/nebo obilný destilát s plody jalovce. Mělo by být přípustné i použití ovocných 
destilátů. Tento pozměňovací návrh je nutný, protože macerace jalovce v ovocných 
destilátech je standardní tradiční postup v mnoha malých palírnách a výsledný produkt 
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chutná tak silně po jalovci, že aroma původního destilátu již nelze zjistit.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 208
Příloha II kategorie B bod 17 písm. d)

d) Jalovcové lihoviny mohou být prodávány 
pod názvy „ Wacholder“ , „ ginebra “ nebo 
„ genebra “.

d) Jalovcové lihoviny mohou být prodávány 
pod názvy „ Wacholder“, „genevere“ nebo 
„genebra“.

Or. es

Odůvodnění

Výraz „ginebra“ se musí omezit na nápoj definovaný v odstavci 18 přílohy II návrhu, jehož 
obsah alkoholu musí vyšší než (37,5 % objemových). Jinak by to mohlo vést k omylům 
španělských spotřebitelů, protože výraz „ginebra“ se užívá jen ve Španělsku a je plným 
synonymem výrazu „gin“. Kromě toho může návrh Komise vést k nekalé hospodářské soutěži 
tím, že by požadoval, aby výrobci „ginu“ (jejichž produkty musí mít obsah alkoholu nejméně 
37,5 % objemových), na španělském trhu působili spolu s výrobci „ginebry“ – produktu, který 
musí mít minimální obsah alkoholu jen 15 % objemových.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 209
Příloha II kategorie B bod 20 písm. a) odst. 1 – 4

1) vyráběný výhradně z ethanolu
zemědělského původu, s obsahem 
methanolu nejvýše 5 gramů na hektolitr 
čistého alkoholu,

1) vyráběný výhradně z etylalkoholu
zemědělského původu, s obsahem metanolu
nejvýše 5 gramů na hektolitr alkoholu o 
100 % objemových, jehož aroma vzniká 
výhradně v důsledku redestilace 
etylalkoholu, která se provádí za přítomnosti 
všech použitých přírodních rostlinných látek 
v tradičních destilačních přístrojích,

2) jehož aroma vzniká výhradně v důsledku 
redestilace ethanolu, která se provádí za 
přítomnosti všech použitých přírodních 
rostlinných látek v tradičních destilačních 
přístrojích,

3) jehož výsledný destilát obsahuje nejméně 
70 % objemových alkoholu,

3) jehož výsledný destilát obsahuje nejméně 
70 % objemových alkoholu,
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4) ve kterém musí veškerý přidaný ethanol
pocházet ze stejné suroviny,

4) ve kterém veškerý přidaný etylalkohol
zemědělského původu musí být v souladu 
s charakteristikami uvedenými v příloze I 
bodu 3, avšak s obsahem metanolu nejvýše 
5 gramů na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových,

5) který neobsahuje přidaná sladidla nebo 
barviva,

5) který neobsahuje přidaná sladidla 
přesahující 0,1 gramu cukru na litr
konečného produktu nebo barviva,

6) který neobsahuje jiné přidané látky než 
vodu.

6) který neobsahuje jiné přidané látky než 
vodu.

Or. en

Odůvodnění

Navržená definice přeskupuje znění navržené Komisí, aby bylo jasnější. Doplněný text 
v bodu 4 umožňuje přidání cukru pro účely autentizace, která průmyslu umožňuje předcházet 
podvodům a padělání produktů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Inese 
Vaidere

Pozměňovací návrh 210
Příloha II bod 29

a) Vodka je lihovina vyráběná z ethanolu
zemědělského původu:

a) Vodka je lihovina vyráběná z etylalkoholu
z obilí, brambor a/nebo melasy z cukrové 
řepy:

1) získaná kvašením zemědělských surovin
za přítomnosti kvasnic a

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

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

- vyrobená destilací a/nebo rektifikací na 
minimální obsah alkoholu 96,0 % 
objemových, takže organoleptické vlastnosti 
suroviny a vedlejší produkty kvašení jsou 
zeslabeny, a ve které jsou nejvyššími 
úrovněmi zbytkových látek úrovně 
stanovené v příloze I pro etylalkohol, 
s výjimkou metanolu, v jehož případě nesmí 
množství zbytkových látek v konečném 
produktu přesáhnout 30 gramů na hektolitr 
čistého alkoholu.

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

vhodnými pomocnými látkami, včetně 
ošetření aktivním uhlím, s cílem zajistit 
zvláštní organoleptické vlastnosti.

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.
b) Minimální obsah alkoholu ve vodce je 
37,5 % objemových.

b) Minimální obsah alkoholu ve vodce je 
37,5 % objemových.

c) K aromatizaci lze použít pouze přírodní 
aromatické látky přítomné v destilátu z 
kvašených surovin. Kromě toho může 
produkt nabýt zvláštní organoleptické 
vlastnosti odlišné od převažujícího aroma.

c) K aromatizaci lze použít pouze přírodní 
aromatické látky přítomné v destilátu 
z kvašených surovin. Kromě toho může 
produkt nabýt zvláštní organoleptické 
vlastnosti odlišné od převažujícího aroma.

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 téhož 
písma.

Or. en

Odůvodnění

Vodka se tradičně vyrábí z obilí, brambor a/nebo melasy z cukrové řepy, a proto je velmi 
důležité, aby byla vodce zajištěna stejná ochrana jako jiným lihovinám, například rumu či 
whisky atd. Tato definice přispěje k ochraně standardů jakosti v této důležité kategorii 
destilátů v EU.

Pozměňovací návrh, který předkládají Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 211
Příloha II bod 29

a) Vodka je lihovina vyráběná z ethanolu
zemědělského původu:

a) Vodka je lihovina vyráběná z etylalkoholu
z obilí, brambor a/nebo melasy z cukrové 
řepy:

1) získaná kvašením zemědělských surovin
za přítomnosti kvasnic a

1) získaná kvašením obilí, brambor a/nebo 
melasy z cukrové řepy za přítomnosti 
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kvasnic,
2) vyrobená destilací a/nebo rektifikací, 
takže organoleptické vlastnosti suroviny a 
vedlejší produkty kvašení jsou zeslabeny.

- vyrobená destilací a/nebo rektifikací na 
minimální obsah alkoholu 96,0 % 
objemových, takže organoleptické vlastnosti 
suroviny a vedlejší produkty kvašení jsou 
zeslabeny, a ve které jsou nejvyššími 
úrovněmi zbytkových látek úrovně 
stanovené v příloze I pro etylalkohol, 
s výjimkou metanolu, v jehož případě nesmí 
množství zbytkových látek v konečném 
produktu přesáhnout 30 gramů na hektolitr 
čistého alkoholu.

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 ošetření 
vhodnými pomocnými látkami, včetně 
ošetření aktivním uhlím, s cílem zajistit 
zvláštní organoleptické vlastnosti.

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.
b) Minimální obsah alkoholu ve vodce je 
37,5 % objemových.

b) Minimální obsah alkoholu ve vodce je 
37,5 % objemových.

c) K aromatizaci lze použít pouze přírodní 
aromatické látky přítomné v destilátu z 
kvašených surovin. Kromě toho může 
produkt nabýt zvláštní organoleptické 
vlastnosti odlišné od převažujícího aroma.

c) K aromatizaci lze použít pouze přírodní 
aromatické látky přítomné v destilátu z 
kvašených surovin. Kromě toho může 
produkt nabýt zvláštní organoleptické 
vlastnosti odlišné od převažujícího aroma.

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 téhož 
písma.

Or. en

Odůvodnění

Vodka se tradičně vyrábí z obilí, brambor a/nebo melasy z cukrové řepy, a proto je velmi 
důležité, aby byla vodce zajištěna stejná ochrana jako jiným lihovinám, například rumu či 
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whisky atd. Výběr přísad ovlivňuje organoleptické vlastnosti (chuť), a musí být proto omezen 
na obilí, brambory a/nebo melasu z cukrové řepy.

Pozměňovací návrh, který předkládají Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, 
Péter Olajos, Anders Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 212
Příloha II bod 29 písm. a) úvodní část a odst. 1

a) Vodka je lihovina vyráběná z ethanolu
zemědělského původu:

a) Vodka je lihovina vyráběná z etylalkoholu
z obilí, brambor a/nebo melasy z cukrové 
řepy:

1) získaná kvašením zemědělských surovin
za přítomnosti kvasnic a

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k příloze II, bodu 29, který předkládají Andres 
Tarand, GenowefaGrabowska.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 213
Příloha II bod 29

a) Vodka je lihovina vyráběná z ethanolu
zemědělského původu:

a) Vodka je lihovina vyráběná z etylalkoholu
zemědělského původu:

1) získaná kvašením zemědělských surovin
za přítomnosti kvasnic a

1) získaná kvašením obilí, brambor nebo 
melasy z cukrové řepy za přítomnosti 
kvasnic,

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

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

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 
redestilace a/nebo ošetření vhodnými 
pomocnými látkami, včetně ošetření 
aktivním uhlím, s cílem zajistit zvláštní 
organoleptické vlastnosti.

Nejvyššími přípustnými množstvími 
zbytkových látek jsou množství stanovená v 

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

v příloze I pro etylalkohol, s výjimkou 
metanolu, v jehož případě nesmí množství 
zbytkových látek v konečném produktu 
překročit 15 gramů na litr čistého alkoholu.

b) Minimální obsah alkoholu ve vodce je 
37,5 % objemových.

b) Minimální obsah alkoholu ve vodce je 
37,5 % objemových.

c) K aromatizaci lze použít pouze přírodní 
aromatické látky přítomné v destilátu z 
kvašených surovin. Kromě toho může 
produkt nabýt zvláštní organoleptické 
vlastnosti odlišné od převažujícího aroma.

c) K aromatizaci lze použít pouze přírodní 
aromatické látky přítomné v destilátu 
z kvašených surovin. Kromě toho může 
produkt nabýt zvláštní organoleptické 
vlastnosti odlišné od převažujícího aroma.

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 téhož 
písma.

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

Or. pl

Odůvodnění

Cílem omezení seznamu surovin používaných při výrobě vodky na obilí, brambory nebo 
melasu z cukrové řepy je udržet stávající vysoký jakostní standard a dobrou pověst vodky a 
zajistit, aby mohly být nadále užívány tradiční staleté výrobní metody. Výše uvedená definice 
platí pro zhruba 96 % vodek nyní dostupných na trhu EU.

Pozměňovací návrh, který předkládá Liam Aylward

Pozměňovací návrh 214
Příloha II kategorie B bod 29

a) Vodka je lihovina vyráběná z ethanolu
zemědělského původu:

a) Vodka je lihovina vyráběná z etylalkoholu
zemědělského původu kvašením za 
přítomnosti kvasnic z:

1) získaná kvašením zemědělských surovin
za přítomnosti kvasnic a

1) obilí, brambor a/nebo melasy, nebo
2) jiných zemědělských surovin,

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

vyrobená destilací a rektifikací, takže 
organoleptické vlastnosti suroviny a vedlejší 
produkty kvašení jsou zeslabeny.
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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 
redestilace a/nebo ošetření vhodnými 
pomocnými látkami, včetně ošetření 
aktivním uhlím, s cílem zajistit zvláštní 
organoleptické vlastnosti.

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.

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

b) Minimální obsah alkoholu ve vodce je 
37,5% objemových.

b) Minimální obsah alkoholu ve vodce je 
37,5 % objemových.

c) K aromatizaci lze použít pouze přírodní 
aromatické látky přítomné v destilátu z 
kvašených surovin. Kromě toho může 
produkt nabýt zvláštní organoleptické 
vlastnosti odlišné od převažujícího aroma.

c) K aromatizaci lze použít pouze přírodní 
aromatické látky přítomné v destilátu 
z kvašených surovin. Kromě toho může 
produkt nabýt zvláštní organoleptické 
vlastnosti odlišné od převažujícího aroma.

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 téhož 
písma.

d) Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, 
obchodní úprava a označování vodky 
vyráběné z jiných surovin než z obilí, 
brambor a melasy nesou ve stejném zorném 
poli jako obchodní označení poznámku 
„destilováno z ...“, doplněnou surovinami 
použitými při výrobě etylalkoholu
zemědělského původu. Etiketa je v souladu 
se směrnicí 2000/13/ES. Písmo nesmí být 
větší než poloviční velikost písma použitého 
pro obchodní označení a menší než jedna 
třetina velikosti téhož písma.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by nahradil pozměňovací návrh 40, který předložil zpravodaj, a má 
dvě části.

Za prvé rozlišuje mezi vodkou vyráběnou z obilí, brambor, melasy z cukrové řepy nebo 
cukrové třtiny a vodkou vyráběnou z jiných surovin. Tento pozměňovací návrh zahrnuje do 
výčtu surovin v písm. a) bodu 1) cukrovou třtinu, protože její opominutí by bylo v rozporu 
s pravidly WTO.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 215
Příloha II kategorie B bod 29

a) Vodka je lihovina vyráběná z ethanolu
zemědělského původu:

a) Vodka je lihovina vyráběná z etylalkoholu
zemědělského původu kvašením za 
přítomnosti kvasnic z:

1) získaná kvašením zemědělských surovin
za přítomnosti kvasnic a

1) obilí, brambor a/nebo melasy, nebo
2) jiných zemědělských surovin,

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

vyrobená destilací a rektifikací, takže 
organoleptické vlastnosti suroviny a vedlejší 
produkty kvašení jsou zeslabeny.

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 
redestilace a/nebo ošetření vhodnými 
pomocnými látkami, včetně ošetření 
aktivním uhlím, s cílem zajistit zvláštní 
organoleptické vlastnosti.

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.

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

b) Minimální obsah alkoholu ve vodce je 
37,5 % objemových.

b) Minimální obsah alkoholu ve vodce je 
37,5 % objemových.

c) K aromatizaci lze použít pouze přírodní 
aromatické látky přítomné v destilátu z 
kvašených surovin. Kromě toho může 
produkt nabýt zvláštní organoleptické 
vlastnosti odlišné od převažujícího aroma.

c) K aromatizaci lze použít pouze přírodní 
aromatické látky přítomné v destilátu 
z kvašených surovin. Kromě toho může 
produkt nabýt zvláštní organoleptické 
vlastnosti odlišné od převažujícího aroma.

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 téhož 
písma.

d) Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, 
obchodní úprava a označování vodky 
vyráběné z jiných surovin než z obilí, 
brambor a melasy nesou ve stejném zorném 
poli jako obchodní označení poznámku 
„destilováno z ...“, doplněnou surovinami 
použitými při výrobě etylalkoholu
zemědělského původu. Etiketa je v souladu 
se směrnicí 2000/13/ES. Písmo nesmí být 
větší než poloviční velikost písma použitého 
pro obchodní označení a menší než jedna 
třetina velikosti téhož písma.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by nahradil pozměňovací návrh 40, který předložil zpravodaj, a má 
dvě části.

Za prvé rozlišuje mezi vodkou vyráběnou z obilí, brambor, melasy z cukrové řepy nebo 
cukrové třtiny a vodkou vyráběnou z jiných surovin.  Tento pozměňovací návrh zahrnuje do 
výčtu surovin v písm. a) bodu 1) cukrovou třtinu, protože její opominutí by bylo v rozporu 
s pravidly WTO.

Pozměňovací návrh, který předkládá Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 216
Příloha II kategorie B bod 29

a) Vodka je lihovina vyráběná z ethanolu
zemědělského původu:

a) Vodka je lihovina vyráběná z etylalkoholu
z obilí, brambor a/nebo melasy z cukrové 
řepy:

1) získaná kvašením zemědělských surovin
za přítomnosti kvasnic a

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

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

- vyrobená destilací nebo rektifikací na 
minimální obsah alkoholu 96,0 % 
objemových, takže organoleptické vlastnosti 
suroviny a vedlejší produkty kvašení jsou 
zeslabeny, a ve které jsou nejvyššími 
úrovněmi zbytkových látek úrovně 
stanovené v příloze I pro etylalkohol, 
s výjimkou metanolu, v jehož případě nesmí 
množství zbytkových látek v konečném 
produktu přesáhnout 10 gramů na hektolitr 
čistého alkoholu.

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 ošetření 
vhodnými pomocnými látkami, včetně 
ošetření aktivním uhlím, s cílem zajistit 
zvláštní organoleptické vlastnosti.

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 
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gramů na litr čistého alkoholu.
b) Minimální obsah alkoholu ve vodce je 
37,5 % objemových.

b) Minimální obsah alkoholu ve vodce je 
37,5 % objemových.

c) K aromatizaci lze použít pouze přírodní 
aromatické látky přítomné v destilátu z 
kvašených surovin. Kromě toho může 
produkt nabýt zvláštní organoleptické 
vlastnosti odlišné od převažujícího aroma.

c) K aromatizaci lze použít pouze přírodní 
aromatické látky přítomné v destilátu 
z kvašených surovin. Kromě toho může 
produkt nabýt zvláštní organoleptické 
vlastnosti odlišné od převažujícího aroma.

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 téhož 
písma.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k příloze II kategorii B bodu 29, který předkládá pan 
Tarand.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 217
Příloha II kategorie B bod 29 písm. a) úvodní část

a) Vodka je lihovina vyráběná z ethanolu
zemědělského původu:

a) Vodka je lihovina vyráběná z etylalkoholu
z obilí, brambor a/nebo melasy z cukrové 
řepy:

Or. pl

Odůvodnění

Vodka je nápoj tradičně vyráběný z obilí, brambor a/nebo melasy z cukrové řepy. V souladu 
s cíli tohoto návrhu nařízení by jí měla být poskytnuta stejná podpora jako jiným lihovinám 
(např. rumu a whisky). To bude ku prospěchu výrobcům vodky a především spotřebitelům.

Výše uvedené ustanovení přijal ve svém stanovisku parlamentní Výbor pro zemědělství a 
rozvoj venkova a Evropský hospodářský a sociální výbor v konečném znění svého stanoviska. 
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Kromě toho asociace COPA-COGECA ve formálním stanovisku podpořily nutnost přísnější 
definice pojmu vodka.

Pozměňovací návrh, který předkládají Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Pozměňovací návrh 218
Příloha II kategorie B bod 29 písm. a) úvodní část

a) Vodka je lihovina vyráběná z ethanolu
zemědělského původu:

a) Vodka je lihovina vyráběná z etylalkoholu
z obilí, brambor a/nebo melasy z cukrové 
řepy:

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k příloze II kategorii B bodu 29, který předkládá pan 
Tarand.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jiří Maštálka

Pozměňovací návrh 219
Příloha II kategorie B bod 29 písm. a)

a) Vodka je lihovina vyráběná z ethanolu
zemědělského původu:

a) Vodka je lihovina vyráběná rektifikací 
etylalkoholu zemědělského původu nebo 
filtrací přes aktivní uhlí, po nichž může 
následovat přímá destilace nebo 
rovnocenné ošetření, aby byly selektivně 
omezeny organoleptické vlastnosti 
suroviny.

1) získaná kvašením zemědělských surovin 
za přítomnosti kvasnic a

2) vyrobená destilací a/nebo rektifikací, 
takže organoleptické vlastnosti suroviny a 
vedlejší produkty kvašení jsou zeslabeny.
Po tomto postupu může následovat 
redestilace a/nebo ošetření vhodnými 
pomocnými látkami, včetně ošetření 
aktivním uhlím, s cílem zajistit zvláštní 
organoleptické vlastnosti.
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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.

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

Or. en

Odůvodnění

Stávající definice musí být s menšími změnami zachována v podobě uvedené v nařízení 
č. 1576/89.

Kromě toho článek 5 umožňuje, aby kterýkoli členský stát stanovil přísnější pravidla pro 
označování, balení a obchodní úpravu lihovin vyráběných na jeho vlastním území. Dává 
dostatečnou možnost řešení specifických potřeb spotřebitelů zjištěných v jednotlivých 
členských státech na základě zásady subsidiarity.

Pozměňovací návrh, který předkládají Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Pozměňovací návrh 220
Příloha II kategorie B bod 29 písm. a) bod 1

1) získaná kvašením zemědělských surovin
za přítomnosti kvasnic a

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k příloze II kategorii B bodu 29, který předkládá pan 
Tarand.

Pozměňovací návrh, který předkládají Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Pozměňovací návrh 221
Příloha II kategorie B bod 29 písm. a) bod 2

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

2) vyrobená destilací a/nebo rektifikací na 
minimální obsah alkoholu 96,0 % 
objemových, takže organoleptické vlastnosti 
suroviny a vedlejší produkty kvašení jsou 
zeslabeny, a ve které jsou nejvyššími 
úrovněmi zbytkových látek úrovně 
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stanovené v příloze I pro etylalkohol, 
s výjimkou metanolu, v jehož případě nesmí 
množství zbytkových látek v konečném 
produktu přesáhnout 30 gramů na hektolitr 
čistého alkoholu.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k příloze II kategorii B bodu 29, který předkládá pan 
Tarand.

Pozměňovací návrh, který předkládají Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Pozměňovací návrh 222
Příloha II kategorie B bod 29 písm. a) bod 2 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 ošetření 
vhodnými pomocnými látkami, včetně 
ošetření aktivním uhlím, s cílem zajistit 
zvláštní organoleptické vlastnosti.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k příloze II kategorii B bodu 29, který předkládá pan 
Tarand.

Pozměňovací návrh, který předkládají Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Pozměňovací návrh 223
Příloha II kategorie B bod 29 písm. a) bod 2 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

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k příloze II kategorii B bodu 29, který předkládá pan 
Tarand.

Pozměňovací návrh, který předkládají Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Pozměňovací návrh 224
Příloha II kategorie B 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 téhož 
písma.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k příloze II kategorii B bodu 29, který předkládá pan 
Tarand.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jiří Maštálka

Pozměňovací návrh 225
Příloha II kategorie B 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 téhož 
písma.

d) Členské státy mohou v souladu 
s článkem 5 stanovit přísnější pravidla pro 
označování, etikety, balení a obchodní 
úpravu vodky.

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k příloze II bodu 29 písm. a), které předkládá Jiří Maštálka

Pozměňovací návrh, který předkládají Linda McAvan, Riitta Myller

Pozměňovací návrh 226
Příloha II kategorie B 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 téhož 
písma.

d) Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, 
obchodní úprava a označování vodky 
nevyráběné z brambor, obilí nebo melasy 
nesou ve stejném zorném poli jako obchodní 
označení poznámku „vyrobeno z ...“, 
doplněnou surovinou použitou při výrobě 
etylakoholu zemědělského původu. Etiketa 
je v souladu se směrnicí 2000/13/ES. Písmo 
nesmí být větší než poloviční velikost písma 
použitého pro obchodní označení a menší 
než jedna třetina velikosti téhož písma.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k příloze II kategorii B bodu 29, který předkládá pan 
Tarand.

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 227
Příloha II kategorie B 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 téhož 
písma.

d) Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, 
obchodní úprava a označování vodky 
nevyráběné z brambor, obilí nebo melasy 
nesou ve stejném zorném poli jako obchodní 
označení poznámku „vyrobeno z ...“, 
doplněnou surovinou použitou při výrobě 
etylalkoholu zemědělského původu. Etiketa 
je v souladu s ustanoveními směrnice 
2000/13/ES. Písmo nesmí být menší než 
dvoutřetinová velikost písma použitého pro 
obchodní označení.

Or. de
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Odůvodnění

Vodka vyráběná z obilí, brambor a melasy může být označena jako tradiční produkt. Z tohoto 
důvodu by tento produkt neměl obsahovat žádné další přísady. Protože etylalkohol ve vodce 
může pocházet i z jiných zemědělských produktů, měl by být daný produkt specifikován, aby 
mohli spotřebitelé přesněji určit, jaký druh vodky kupují.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 228
Příloha II kategorie B bod 31 písm. d) bod 1

d) V obchodní úpravě likérů vyráběných ve 
Společenství mohou být v případě, že je 
ethanol zemědělského původu použit na 
základě tradičních výrobních metod, použity 
tyto složené výrazy:

d) V obchodní úpravě likérů vyráběných ve 
Společenství mohou být v případě, že je 
etylalkohol vinného původu použit na 
základě tradičních výrobních metod, použity 
tyto složené výrazy:

Or. es

Odůvodnění

Výraz „brandy“ musí být nadále omezen na lihovinu odvozenou z vinného destilátu, aby 
nebyli spotřebitelé uváděni v omyl a aby byl zajištěn úplný soulad s definicí brandy, kterou 
budoucí nařízení stanoví.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 
Bortone

Pozměňovací návrh 229
Příloha II kategorie B bod 40 písm. a)

a) Nocino je likér, jehož aroma je dáno 
především macerací a/nebo destilací celých 
jader vlašských ořechů (Juglans regia L.) a 
který má minimální obsah cukru 
ekvivalentní 100 gramům invertního cukru 
na litr.

a) Nocino je likér, jehož aroma je dáno 
především macerací a/nebo destilací celých 
vlašských ořechů (Juglans regia L.) a který 
má minimální obsah cukru ekvivalentní 100 
gramům invertního cukru na litr.

Or. en
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Odůvodnění

Anglické znění definice „nocina“ obsahuje chybu, protože produkt se získává macerací 
a/nebo destilací celých vlašských ořechů a nikoli pouze jader. Kromě toho je zde tisková 
chyba ve vědeckém názvu vlašského ořechu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 230
Příloha II kategorie B bod 40 písm. a)

a) Nocino je likér, jehož aroma je dáno 
především macerací a/nebo destilací celých 
jader vlašských ořechů (Juglans regia L.) a 
který má minimální obsah cukru 
ekvivalentní 100 gramům invertního cukru 
na litr.

a) Nocino je likér, jehož aroma je dáno 
především macerací a/nebo destilací celých 
vlašských ořechů (Juglans regia L.) a který 
má minimální obsah cukru ekvivalentní 100 
gramům invertního cukru na litr.

Or. en

Odůvodnění

Anglické znění definice „nocina“ obsahuje chybu, protože produkt se získává macerací 
a/nebo destilací celých vlašských ořechů a nikoli pouze jader. Je zde i tisková chyba (Juglans, 
ne Jugians).     

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 231
Příloha II kategorie B bod 41 písm. c)

c) Při výrobě vaječného likéru nebo
advocaatu nebo avocatu nebo Advokatu 
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.

c) Při výrobě vaječného likéru nebo 
advocaatu nebo avocatu nebo Advokatu 
nesmí být použity žádné produkty ze 
sušených vajec.

Or. de

Odůvodnění

Aby se předešlo nutnosti dobarvování, například betakarotenem, musí být používán pouze 
čistý vaječný žloutek (beze stop vaječného bílku). Použití produktů ze sušených vajec musí být 
pro vysoce jakostní produkty vyráběné tradičními metodami zakázáno.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pozměňovací návrh 232
Příloha II kategorie B bod 44 a (nový)

44a. „Vruchtenjenever“ nebo „Jenever met 
vruchten“
a) „Vruchtenjenever“ nebo „Jenever met 
vruchten“ je likér nebo jiná lihovina, která 
splňuje tyto podmínky:
1. nápoj se získává aromatizací „jeneveru“
ovocem nebo rostlinami a/nebo částmi 
ovoce nebo rostlin nebo přidáním ovocné 
šťávy a/nebo destilátů z ovoce nebo rostlin 
nebo destilátů koncentrovaných 
aromatizujících látek extrahovaných 
z ovoce nebo rostlin;
2. lze jej dále aromatizovat přírodními 
a/nebo přírodně identickými aromatickými 
látkami;
3. nápoj lze přislazovat;
4. nápoj má organoleptické vlastnosti 
daného ovoce;
- o minimálním obsahu alkoholu 20 % 
objemových.
Název daného ovoce může nahradit výraz 
„vruchten“.

Or. nl

Odůvodnění

Definice „vruchtenjenever“ by měla být ponechána (viz příloha nařízení (ES) č. 1014/90), 
protože charakteristiky tohoto nápoje se plně neshodují s charakteristikami jeneveru. 
Vruchtenjenever tedy nelze považovat za produkt, u kterého je ochrana názvu zaručena 
zeměpisným označením pro jenever uvedeným v příloze III.

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 233
Příloha II kategorie B bod 45 písm. a)

a) Topinambur je lihovina vyrobená 
výhradně zkvašením hlíz slunečnice 

a) Topinambur je lihovina vyrobená 
výhradně zkvašením a destilací hlíz 
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topinambur (Helianthus tuberosus L.). slunečnice topinambur (Helianthus 
tuberosus L.) výhradně o obsahu alkoholu 
méně než 86 % objemových.

Or. de

Odůvodnění

Zabýváme se zde destilátem, výsledkem destilace tedy musí být maximální obsah alkoholu 
86 % objemových.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 234
Příloha II kategorie C nadpis

Kategorie C: Ostatní lihoviny Ostatní lihoviny

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z pozměňovacího návrhu, který vypouští odkaz na kategorii 
C v nadpisu pro kategorie 46 a) a b) a který vyplývá z vypuštění tří kategorií v článku 3.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 235
Příloha II kategorie C bod 2

2. Rum-Verschnitt je produkt vyrobený 
v Německu a získaný řezáním rumu a 
alkoholu, přičemž minimální podíl alkoholu, 
který pochází z rumu, musí v tomto 
produktu činit 5 % z celkového množství 
alkoholu obsaženého v konečném produktu. 
Pokud jde o etikety a obchodní úpravu 
produktu Rum-Verschnitt , musí být slovo 
Verschnitt v označení, obchodní úpravě a na 
etiketách písmem stejného typu, stejné 
velikosti a barvy a na stejném řádku jako 
slovo „Rum“ a v případě láhve musí být 
uvedeno na přední etiketě. Jestliže je tento 
produkt prodáván mimo trh Německa, musí 

45a. Rum-Verschnitt je produkt vyrobený 
v Německu a získaný řezáním rumu a 
alkoholu, přičemž minimální podíl alkoholu, 
který pochází z rumu, musí v tomto 
produktu činit 5 % z celkového množství 
alkoholu obsaženého v konečném produktu. 
Pokud jde o etikety a obchodní úpravu 
produktu Rum-Verschnitt , musí být slovo 
Verschnitt v označení, obchodní úpravě a na 
etiketách písmem stejného typu, stejné 
velikosti a barvy a na stejném řádku jako 
slovo „Rum“ a v případě láhve musí být 
uvedeno na přední etiketě. Jestliže je tento 
produkt prodáván mimo trh Německa, musí 
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být jeho alkoholové složení uvedeno na 
etiketě.

být jeho alkoholové složení uvedeno na 
etiketě.

Or. de

Odůvodnění

Toto je pozměňovací návrh vyplývající z vypuštění tří kategorií v článku 3.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 236
Příloha II kategorie C bod 3

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 
přední 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 používání názvu 
slivovice pro ovocné destiláty podle bodu 9 
kategorie A.

45b. Slivovice se vyrábí v České republice a 
získává se tím, že se před konečnou destilací 
přidá do švestkového destilátu nejvýše 30 % 
objemového podílu etylalkoholu
zemědělského původu. Tento produkt musí 
být označován jako „lihovina“ a může 
rovněž používat název slivovice ve stejném 
zorném poli na přední 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 používání 
názvu slivovice pro ovocné destiláty podle 
kategorie 9.

Or. en

Odůvodnění

Toto je pozměňovací návrh vyplývající z vypuštění tří kategorií v článku 3.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 237
Příloha II kategorie C odst. 1
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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 použije obchodní označení 
„lihovina“.

U všech lihovin, které odpovídají definicím 
v článku 1, ale nevyhovují požadavkům pro 
zařazení do kategorií 1 až 45, se v označení, 
obchodní úpravě a na etiketách použije 
obchodní označení „lihovina“.

Or. en

Odůvodnění

Toto je pozměňovací návrh vyplývající z vypuštění tří kategorií v článku 3.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 238
Příloha III bod 1 tabulka

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel 

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion 
Rhum des Antilles françaises 
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Málaga Ron de Málaga

Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jeho definice je uvedena v bodě 1 přílohy II, nemusí být výraz „tradiční“ 
již uváděn v zeměpisných označeních.
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Je třeba zajistit, aby nová zeměpisná označení brala v úvahu různorodost i specifickou 
povahu výroby rumu ve francouzských zámořských departementech.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Pozměňovací návrh 239
Příloha III bod 1 tabulka

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Rhum des Antilles françaises
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Málaga Ron de Málaga
Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jeho definice je uvedena v bodě 1 přílohy II, nemusí být výraz „tradiční“ 
již uváděn v zeměpisných označeních.

Je třeba zajistit, aby nová zeměpisná označení brala v úvahu různorodost i specifickou 
povahu výroby rumu ve francouzských zámořských departementech.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Jill Evans

Pozměňovací návrh 240
Příloha III bod 2 tabulka položka 1a (nová)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží zajistit výrazu ve skotské gaelštině stejnou právní ochranu, 
jaká je již poskytována anglickému znění a jeho irskému ekvivalentu, aniž by zavazoval 
výrobce skotské whisky používat etiketu ve skotské gaelštině, pokud nechtějí.

Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 241
Příloha III bod 2 tabulka

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky 
Whisky español Whisky español

(Tato označení lze doplnit výrazem „malt“ 
nebo „grain“) |

(Tato označení lze doplnit výrazem „malt“ 
nebo „grain“) |

Irish Whisky Irish Whisky 

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Tato označení lze doplnit výrazem „Pot 
Still“ nebo „malt“ nebo „grain“) |

(Tato označení lze doplnit výrazem „Pot 
Still“ nebo „malt“ nebo „grain“) |

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(položka změnila místo)

Odůvodnění

Aktuální ustanovení je třeba zachovat s tím, že bude povoleno doplnit zeměpisná označení 
dalšími údaji s výhradou úpravy příslušným orgánem dotčené země. Jakkoli jsou výrazy 
„malt“ a „grain“ obecně užívány pro Scotch Whisky, nejsou jedinými povolenými 
doplňujícími výrazy. Je důležité odstranit jakoukoli nejednoznačnost ohledně toho, že by 
doplňující výrazy pro Scotch Whisky měl určovat příslušný orgán ve Spojeném království.

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 242
Příloha III bod 5 tabulka položky 3–5
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Návrh Komise

Brandy Αττικης / Brandy of Attica 

Brandy Πελλοπονησου / Brandy of the 
Peloponnese

Brandy Κεντρικης Ελλαδας / Brandy of 
Central Greece

Pozměňovací návrh Parlamentu

Brandy Αττικης / Brandy of Attica Řecko
Brandy Πελλοπονησου / Brandy of the 
Peloponnese

Řecko

Brandy Κεντρικης Ελλαδας / Brandy of 
Central Greece

Řecko

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 243
Příloha III bod 6 tabulka položka 34a (nová) 

Tsikoudia    Řecko

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 244
Příloha III bod 6 tabulka položka 35a (nová)

Tsipouro      Řecko

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 245
Příloha III bod 10 tabulka položka 9a (nová)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de
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Odůvodnění

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand se vyrábí z běžných hrušek a je to typická místní vysoce 
jakostní ovocná pálenka. Z tohoto důvodu by tento regionální destilát měl být určen pomocí 
zeměpisného označení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 246
Příloha III bod 10 tabulka položka 9b (nová)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Odůvodnění

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand se vyrábí z běžných hrušek a je to typická místní vysoce 
jakostní ovocná pálenka. Z tohoto důvodu by tento regionální destilát měl být určen pomocí 
zeměpisného označení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 247
Příloha III bod 10 tabulka položka 9c (nová)

Pregler

Or. de

Odůvodnění

Pregler se vyrábí z jablek a hrušek a je to typická místní vysoce jakostní ovocná pálenka 
z jižního Tyrolska.  Z tohoto důvodu by tento regionální destilát měl být určen pomocí 
zeměpisného označení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 248
Příloha III bod 23 tabulka položky 7a–7e (nové)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene                
...
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Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari               
...

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata            
...

Ούζο Θράκης /Ouzo of Thrace                     
...

Ούζο Μακεδονίας /Ouzo of Macedonia      
...

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 249
Příloha III bod 31 tabulka položka 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee | Rakousko | Jagertee/Jagatee                          Rakousko

Jägertee                                     Rakousko,
Německo

Or. de

Odůvodnění

V Aktu o přistoupení Rakouska byly z důvodu chyby výrazy Jägertee, Jagertee a Jagatee 
vyhrazeny pro rakouské produkty, ačkoli podobná tradice existuje i v Německu. Pozměňovací 
návrh reaguje na sliby Komise a skutečné užití jazykových variant v Německu a Rakousku.

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 250
Příloha III bod 31 tabulka položky 31a–31d (nové)

Μαστίχα Χίου/Mastic of Chios     Řecko
Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos         ...
Κουμκουάτ Κέρκυρας/                  ...
Koum Kouat of Corfu
Τεντούρα/Tentoura                       ...
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Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 251
Příloha III bod 31 tabulka položky 31a–d (nové)

Liquore di limoni di Sorrento                         
Itálie
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          
...
Genepì del Piemonte                               
...
Genepì della Val d'Aosta           ...

Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 
Bortone

Pozměňovací návrh 252
Příloha III bod 31 tabulka položky 31a–d (nové)

Liquore di limoni di Sorrento                         
Itálie
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          
...
Genepì del Piemonte                                      
...
Genepì della Val d'Aosta           ...

Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 
Bortone

Pozměňovací návrh 253
Příloha III bod 31 tabulka položka 31a (nová)

Nocino di Modena Itálie

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 254
Příloha III bod 31 tabulka položka 31a (nová)
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Nocino di Modena Itálie

Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 255
Příloha III kategorie C tabulka položka 4a (nová)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Odůvodnění

Wildschönauer Krautinger se vyrábí z tuřínů pěstovaných v oblasti u Wildschönau. V této 
oblasti se tento typický místní vysoce jakostní ovocný destilát také destiluje a vyrábí. Tento 
regionální destilát by proto měl být určen pomocí zeměpisného označení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 256
Příloha III kategorie C tabulka položka 4b (nová)

Krautinger

Or. de

Odůvodnění

Krautinger se vyrábí z tuřínů a je to typický místní vysoce jakostní ovocný destilát. Z tohoto 
důvodu by tento regionální destilát měl být určen pomocí zeměpisného označení.


