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Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, popise, prezentácii a 
označovaní liehovín

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christofer Fjellner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102

Zamieta návrh Komisie.

Or. sv

Odôvodnenie

Liehoviny pochádzajú zo špecifických oblastí, v ktorých sa dodržiavajú tradičné metódy, 
pričom v regiónoch, do ktorých sa tieto nápoje rozšíria neskôr, sa vyrábajú odlišne. Takéto 
produkty potom nie sú zvyčajne povolené v EÚ. Na druhej strane, keď bol uvedený produkt 
pod názvom „vodka“ na trh, aj keď bol vyrobený ako „ rum“ alebo „grappa“, sa však dá 
usudzovať, že „vodka“ nemá tradíciu ani pôvod. Bolo by lepšie zminimalizovať pravidlá EÚ 
týkajúce sa všetkých liehovín a namiesto toho požadovať uvádzanie všetkých surovín 
a použitých postupov na etikete. Umožnilo by to napríklad aj zrušenie obmedzení na dovoz 
whisky z Indie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christofer Fjellner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Odsek 1a (nový)
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1a. vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh, ktorý sa bude rovnako týkať všetkých 
druhov liehovín;

Or. sv

Odôvodnenie

Liehoviny pochádzajú zo špecifických oblastí, v ktorých sa dodržiavajú tradičné metódy, 
pričom v regiónoch, do ktorých sa tieto nápoje rozšíria neskôr, sa vyrábajú odlišne. Takéto 
produkty potom nie sú zvyčajne povolené v EÚ. Na druhej strane, keď bol uvedený produkt 
pod názvom „vodka“ na trh, aj keď bol vyrobený ako „ rum“ alebo „grappa“, sa však dá 
usudzovať, že „vodka“ nemá tradíciu ani pôvod. Bolo by lepšie zminimalizovať pravidlá EÚ 
týkajúce sa všetkých liehovín a namiesto toho požadovať uvádzanie všetkých surovín 
a použitých postupov na etikete. Umožnilo by to napríklad aj zrušenie obmedzení na dovoz 
whisky z Indie.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, 
Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Citácia 1

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

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

Or. it

Odôvodnenie

Na zdôraznenie významu poľnohospodárstva v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Citácia 1

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

Európskeho Spoločenstva, najmä na jej 
články 37 a 95,

Or. pl

Odôvodnenie

V súlade s cieľmi nariadenia sa súčasťou právneho základu stal článok 37. Ako sa uvádza v 
článku 5 návrhu Komisie, liehoviny a poľnohospodárske odvetvie sú neoddeliteľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Odôvodnenie 1

(1) Nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 
z 29. mája 1989, ktorým sa stanovujú 
všeobecné pravidlá o definovaní, popise a 
prezentácii liehovín, a Nariadenie Komisie 
(EHS) č. 1014/90 z 24. apríla 1990 
stanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá 
na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na 
trh, sa ukázali ako úspešné v oblasti 
regulácie odvetvia liehovín. Avšak z dôvodu 
najnovších skúseností je potrebné objasniť 
pravidlá aplikovateľné na definovanie, 
popis, uvádzanie na trh a ochranu určitých 
liehovín. Nariadenie (EHS) č. 1576/89 by 
preto malo byť zrušené a nahradené novým 
nariadením.

(1) Nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 
z 29. mája 1989, ktorým sa stanovujú 
všeobecné pravidlá o definovaní, opise a 
prezentácii liehovín, a Nariadenie Komisie 
(EHS) č. 1014/90 z 24. apríla 1990 
stanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá 
na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na 
trh, sa ukázali ako úspešné v oblasti 
regulácie odvetvia liehovín. Avšak z dôvodu 
najnovších skúseností je potrebné objasniť 
pravidlá aplikovateľné na definovanie, opis, 
uvádzanie na trh, označovanie a ochranu 
určitých liehovín. Nariadenie (EHS) 
č. 1576/89 by preto malo byť zrušené 
a nahradené novým nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečí, že sa toto nariadenie bude vzťahovať aj na 
označovanie liehovín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Odôvodnenie 2

(2) Odvetvie liehovín je dôležité pre 
spotrebiteľov aj výrobcov v Spoločenstve. 

(2) Odvetvie liehovín je dôležité pre 
spotrebiteľov aj výrobcov v Spoločenstve. 
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Opatrenia aplikovateľné na toto odvetvie by 
mali prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne 
ochrany spotrebiteľa, predchádzaniu 
klamlivým praktikám, transparentnosti trhu 
a korektnej súťaži. Týmto budú opatrenia 
chrániť povesť, ktorú liehoviny 
Spoločenstva dosiahli v Spoločenstve a na 
svetovom trhu tak, že budú naďalej 
zohľadňovať tradičné postupy, ktoré sa 
používajú pri výrobe liehovín ako aj zvýšená 
požiadavka na ochranu a informovanosť 
spotrebiteľa. Je potrebné zohľadniť aj 
technologickú inováciu v prípade, že táto 
inovácia slúži na zvýšenie kvality.

Opatrenia aplikovateľné na toto odvetvie by 
mali prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne 
ochrany spotrebiteľa, predchádzaniu 
klamlivým praktikám, transparentnosti trhu 
a korektnej súťaži. Týmto budú opatrenia 
chrániť povesť, ktorú liehoviny 
Spoločenstva dosiahli v Spoločenstve a na 
svetovom trhu tak, že budú naďalej 
zohľadňovať tradičné postupy, ktoré sa 
používajú pri výrobe liehovín ako aj zvýšená 
požiadavka na ochranu a informovanosť 
spotrebiteľa. V definíciách prílohy II je 
potrebné zohľadniť aj technologickú 
inováciu v prípade, že táto inovácia slúži na 
zvýšenie kvality bez toho, aby tým boli 
ovplyvnené tradičné vlastnosti predmetnej 
liehoviny.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že technologická inovácia by sa mala v prípade 
potreby zohľadňovať prostredníctvom zmien definícií v prílohe II, no tieto zmeny by nemali 
narušiť tradičné výrobné metódy. Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa dosiahla 
rovnováha medzi oboma cieľmi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, 
Adriana Poli Bortone 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Odôvodnenie 3

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

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Nariadenie vychádza zo zásady zaručenia vysokej kvality všetkých liehovín. V predloženej 
klasifikácii sa navrhuje, že kategória I je „najčistejšou formou produktu“ a že ostatné dve 
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kategórie majú nižšiu kvalitu.  Preto by sa mala zamietnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna 
Hedh 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Odôvodnenie 3 a (nové)

(3 a) Výsledkom chronického požívania 
alkoholu môžu byť duševné a telesné 
poruchy (pečeň, srdce a cievy) a môže 
zapríčiniť poškodenie plodu. Nadmerné 
požívanie alkoholu je spojené so sociálnym 
úpadkom, násilím a smrteľnými 
dopravnými nehodami. Alkoholizmus je 
jednou z najnákladnejších závislostí na 
svete. Požívanie alkoholu je vo väčšine 
krajín EÚ na vzostupe. Rastúce požívanie 
alkoholu u mladých ľudí je dôvodom 
k obavám. Členské štáty môžu v súčasnosti 
zaviesť povinné zdravotné upozornenia na 
alkoholických nápojoch. Mali by sa v tom 
podporovať, najmä pri upozorňovaní na 
nebezpečenstvo hroziace na základe 
požívania alkoholu počas tehotenstva. 
Komisia by mala zvážiť potrebu 
harmonizácie zdravotných upozornení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Odôvodnenie 5

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

(5) Malo by sa najmä zdôrazniť, že 
etylalkohol, ktorý sa používa na výrobu 
liehovín, by mal byť aj naďalej výlučne 
poľnohospodárskeho pôvodu, aby tieto 
liehoviny vyhovovali očakávaniam 
spotrebiteľa a aby boli v súlade s tradičnými 
postupmi. Zabezpečí to aj odbyt pre 
základné poľnohospodárske produkty.

Or. es
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Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že podľa platného nariadenia sa nemôže používať iný alkohol než 
poľnohospodárskeho pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, 
Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Článok 1 odsek 1 písmeno c)

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

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

Or. it

Odôvodnenie

Definícia liehovín by sa nemala týkať len tohto nariadenia, ale mala by platiť na všetky 
potraviny. Okrem toho maximálna hodnota 80 % by vylúčila rôzne typické miestne produkty 
malovýroby, ktoré sú v Taliansku veľmi rozšírené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Článok 1 odsek 1 písmeno c)

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

c) ktorá má obsah alkoholu minimálne 15 % 
objemového percenta a maximálne 80 % 
objemového percenta s prihliadnutím na 
odchýlky od týchto hodnôt uvedené 
v prílohách tohto nariadenia,

Or. nl

Odôvodnenie

V prílohách sú uvedené výnimky týkajúce sa uvedených hodnôt, napr. v prípade vaječného 
likéru a Advokáta. (príloha II bod 41)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Článok 1 odsek 1 písmeno c)

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

c) ktorá má obsah alkoholu minimálne 20 %
objemového percenta a maximálne 80 % 
objemového percenta,

Or. pl

Odôvodnenie

Precíznejšia definícia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Článok 1 odsek 1 písmeno c)

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

c) ktorá má obsah alkoholu minimálne 15% 
objemového percenta a maximálne 80 % 
objemového percenta s prihliadnutím na 
odchýlky od týchto hodnôt uvedené 
v prílohách tohto nariadenia,

Or. pl

Odôvodnenie

V prílohách sú stanovené výnimky týkajúce sa uvedených hodnôt, napr. vzhľadom na 
„vaječný likér (advocaat, avocat, Advokát)“ (príloha II bod 41).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Článok 1 odsek 1 písmeno c)

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

c) ktorá má obsah alkoholu minimálne 15 % 
objemového percenta a pokiaľ je určená na 
konečnú ľudskú spotrebu maximálne 80 % 
objemového percenta, 

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že hranica 80 % alkoholu sa vzťahuje na 
liehoviny určené na ľudskú spotrebu a nepredstavuje hornú hranicu obsahu alkoholu (rôzne 
liehoviny v prílohe II majú hranicu obsahu alkoholu vyššiu ako 80 %).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Článok 1 odsek 1 písmeno d) bod i) druhá zarážka

- macerovaním rastlinných látok a/alebo - macerovaním alebo podobným 
spracovaním rastlinných materiálov 
v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu 
a/alebo v destilátoch poľnohospodárskeho 
pôvodu a/alebo v liehovinách v zmysle tohto 
nariadenia a/alebo  

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh ozrejmuje text tým, že špecifikuje tekutinu použitú na 
maceráciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Článok 1 odsek 1 písmeno d) bod ii) štvrtá zarážka

- nápojmi. vypúšťa sa

Or. pl

Odôvodnenie

Precíznejšia definícia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Článok 1 odsek 1 a (nový)
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Minimálny obsah alkoholu je uvedený 
v písmene c) bez toho, aby ním bola 
dotknutá definícia produktu 41 v prílohe II.

Or. en

Odôvodnenie

Posledný odsek ustanovuje odchýlku pre Advokát (bod 41 príloha II), keďže jeho obsah 
alkoholu je 14 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Článok 1 odsek 1 a (nový)

1 a. Bez toho, aby tým boli dotknuté 
osobitné pravidlá stanovené pre jednotlivé 
produkty uvedené v článku 1, „destiláty“:
a) môžu byť dotvorené v súlade 
s technickými definíciami a požiadavkami 
v prílohe I a s osobitnými právnymi 
predpismi členských štátov,
b) môžu byť sladené, aby zodpovedali 
špecifickým vlastnostiam produktu, 
a v súlade s technickými definíciami 
a požiadavkami v prílohe I. Sladidlá podľa 
definície v smernici 94/35/ES Európskeho 
parlamentu a Rady1 sa však môžu použiť 
len na výrobu liehovín, ktoré 
nezodpovedajú žiadnej technickej definícii 
v prílohe II tohto nariadenia,
c) môžu byť aromatizované v súlade 
s technickými definíciami a požiadavkami 
v prílohe I,
d) môžu obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 
(poľnohospodárskeho pôvodu),
e) môžu byť farbené v súlade s technickými 
definíciami a požiadavkami v prílohe I,
2. Postupy uvedené v odseku 1 sa rozumejú 
ako povolené pre všetky liehoviny bez toho, 
aby boli dotknuté ustanovenia prílohy II.
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3. Postupy v odseku 1 dodržiavajú 
existujúce tradičné výrobné metódy výroby 
liehovín.
1 Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 3. Smernica naposledy 
zmenená a doplnená smernicou 2006/52/ES (Ú. v. 
EÚ L 204, 26.7.2006, s. 10.). 

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa snaží zahrnúť všetky povolené postupy týkajúce sa 
liehovín do jedného všeobecného článku. 
Právne predpisy by neboli jednotné v prípade, že by sa jeden zoznam výrobných postupov 
týkal len určitých liehovín, tých pod číslami 1 až 13 článku 1.2 správy, a druhý zoznam by sa 
vzťahoval na iné (14 a ďalšie). Rozdelenie definícií by nemalo žiaden význam pre výrobcov 
liehovín, ani pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Článok 1 odsek 1 a (nový)

1 a. Bez toho, aby tým boli dotknuté 
osobitné pravidlá stanovené pre jednotlivé 
produkty uvedené v článku 1, „destiláty“ 
môžu:
a) môžu byť dotvorené v súlade 
s technickými definíciami a požiadavkami 
v prílohe I a s osobitnými právnymi 
predpismi členských štátov,
b) môžu byť sladené, aby zodpovedali 
špecifickým vlastnostiam produktu, 
a v súlade s technickými definíciami 
a požiadavkami v prílohe I. Sladidlá podľa 
definície v smernici 94/35/ES Európskeho 
parlamentu a Rady1 sa však môžu použiť 
len na výrobu liehovín, ktoré 
nezodpovedajú žiadnej technickej definícii 
v prílohe II tohto nariadenia,
c) môžu byť aromatizované v súlade 
s technickými definíciami a požiadavkami 
v prílohe I,
d) môžu obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 



AM\633686SK.doc PE 378.844v01-00 11/83 AM\

SK

(poľnohospodárskeho pôvodu),
e) môžu byť farbené v súlade s technickými 
definíciami a požiadavkami v prílohe I,
2. Postupy uvedené v odseku 1 sa rozumejú 
ako povolené pre všetky liehoviny bez toho, 
aby boli dotknuté ustanovenia prílohy II.
3. Postupy v odseku 1 dodržiavajú 
existujúce tradičné výrobné metódy výroby 
liehovín.

Or. en

Odôvodnenie

Rozdelenie do troch kategórií stanovené v návrhu je zbytočné a technicky zlé. Jediná správna 
klasifikácia liehovín musí vychádzať tak ako v prípade nariadení 1576/89 a 1014/90 z 
definícií na základe predajných názvov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Renate Sommer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Článok 2 odsek 3 a (nový)

Produkty obsahujúce etylalkohol 
a denaturačný prostriedok, bez ohľadu na 
obsah etylalkoholu, sa klasifikujú podľa 
colných predpisov ako „etylalkohol a iné 
destiláty s akýmkoľvek obsahom alkoholu, 
denaturované“, a nemôžu sa používať na 
výrobu liehovín.

Or. en

Odôvodnenie

Nestačí len obmedziť použitie etylalkoholu na etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu. Aby 
sa zabránilo pochybným postupom, je potrebné vydať zákaz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Článok 3
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Liehoviny sú klasifikované takto: vypúšťa sa
a) „destiláty“: produkty uvedené v kategórii 
A prílohy II,
b) „špecifické liehoviny“: produkty uvedené 
v kategórii B prílohy II,
c)„iné liehoviny“: produkty uvedené v 
kategórii C prílohy II.

Or. pl

Odôvodnenie

Klasifikácia nerozlišuje jasne a podstatne jednotlivé kategórie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, 
Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Článok 3

Liehoviny sú klasifikované takto: Vy púšťajú sa aj tieto názvy v prílohe II:
a) „destiláty“: produkty uvedené v kategórii 
A prílohy II,

Kategória A: Destiláty

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

Kategória B: Špecifické liehoviny

c)„iné liehoviny“: produkty uvedené v 
kategórii C prílohy II.

Kategória C: Iné liehoviny

Or. it

Odôvodnenie

Táto klasifikácia nie je ani logická ani transparentná a zaraďuje nesprávne určité produkty 
do jednotlivých skupín, čím zavádza spotrebiteľov v rámci ich kvality, pretože sa odlišuje od 
doterajšej praxe. Okrem toho nesprávne naznačuje, že existuje klasifikácia podľa kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Článok 4

1. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 1. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 



AM\633686SK.doc PE 378.844v01-00 13/83 AM\

SK

pravidlá stanovené pre každý z produktov 
uvedených v kategórii A prílohy II, 
„liehoviny”:

pravidlá stanovené pre každý z produktov 
uvedených v prílohe II, „liehoviny” môžu:

a) sa vyrábajú alkoholovou fermentáciou a 
destiláciou získanou výlučne zo suroviny 
podľa definícií v prílohe II,;
b) neobsahujú pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 
(poľnohospodárskeho pôvodu),
c) neobsahujú aromatizačné látky okrem 
prírodných aromatických látok a 
prípravkov podľa definície v článku 1 ods. 
2 písm. b) bod i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS,
d) sú sladené výlučne na dotvorenie 
konečnej chuti produktu podľa technických 
definícií a požiadaviek v prílohe I tohto 
nariadenia a pri zohľadnení osobitných
právnych predpisov členských štátov.

a) byť dotvorené podľa technických definícií 
a požiadaviek v prílohe I a osobitných 
právnych predpisov členských štátov.

2. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre každý z produktov 
uvedených v kategórii B prílohy II, 
„špecifické liehoviny“ môžu:
a) byť získané z každého 
poľnohospodárskeho produktu uvedeného 
v prílohe I Zmluvy,
b) obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 
(poľnohospodárskeho pôvodu),

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

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

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

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

d) byť osladené, aby zodpovedali osobitným 
vlastnostiam produktu podľa technických 
definícií a požiadaviek v prílohe I tohto 
nariadenia. Sladidlá podľa definície 
v smernici 94/35/ES Európskeho 
parlamentu a Rady sa však môžu použiť 
len na výrobu liehovín, ktoré 
nezodpovedajú žiadnej technickej definícii 
v prílohe II tohto nariadenia.
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3. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre produkty v kategórii 
C prílohy II, „iné liehoviny“ môžu:
a) byť získané z každého 
poľnohospodárskeho produktu uvedeného 
v prílohe I Zmluvy a/alebo potraviny 
určenej na ľudskú spotrebu,
b) obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 
(poľnohospodárskeho pôvodu),
c) obsahovať aromatické látky a prípravky 
podľa definície v Smernici 88/388/EHS,

c) byť aromatizované v súlade 
s technickými definíciami a požiadavkami 
v prílohe I,

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

d a) byť farbené v súlade s technickými 
definíciami a požiadavkami v prílohe I,
3 a. Postupy uvedené v odseku 1 sa 
rozumejú ako povolené pre všetky liehoviny 
bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
prílohy II.
3 b. Postupy v odseku 1 dodržiavajú 
existujúce tradičné výrobné metódy výroby 
liehovín.

Or. en

Odôvodnenie

Rozdelenie do troch kategórií stanovené v návrhu je zbytočné a technicky zlé. Jediná správna 
klasifikácia liehovín musí vychádzať, tak ako v prípade nariadení 1576/89 a 1014/90, z 
definícií na základe predajných názvov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Článok 4 odsek 1 úvodná časť

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

1. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre každý z produktov 
uvedených v kategóriách 1 až 12 prílohy II, 
„liehoviny”:

Or. en
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Odôvodnenie

Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyplýva z vypustenia troch kategórií z článku 3. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, 
Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Článok 4 odsek 1 úvodná časť

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

1. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá v jednotlivých definíciách, 
produkty uvedené v bodoch 1 až 12 
prílohy II:

Or. it

Odôvodnenie

Odstránenie rozdelenia do troch kategórií by sa malo nahradiť vložením všeobecných 
vlastností týkajúcich sa určitých druhov produktov. V kategórii destilátov (bodoch 1 až 14) by 
sa mala zachovať všeobecná možnosť používania prírodných aromatických látok, pokiaľ 
osobitné definície nezakazujú ich použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Článok 4 odsek 1 úvodná časť a písmeno a)

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

1. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá v jednotlivých definíciách, 
produkty uvedené v bodoch 1 až 12 
prílohy II:

a) sa vyrábajú alkoholovou fermentáciou a 
destiláciou získanou výlučne zo suroviny 
podľa definícií v prílohe II,

a) sa získavajú alkoholovou fermentáciou a 
destiláciou získanou výlučne zo suroviny 
podľa definícií v prílohe II,

Or. it

Odôvodnenie

Odstránenie rozdelenia do troch kategórií by sa malo nahradiť vložením všeobecných 
vlastností týkajúcich sa určitých druhov produktov. V kategórii destilátov (bodoch 1 až 14) by 
sa mala zachovať všeobecná možnosť používania prírodných aromatických látok, pokiaľ 
osobitné definície nezakazujú ich použitie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Článok 4 odsek 1 písmeno b)

b) neobsahujú pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 
(poľnohospodárskeho pôvodu),

(netýka sa slovenského prekladu)

Or. pl

Odôvodnenie

(netýka sa slovenského prekladu)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Článok 4 odsek 1 písmeno b)

b) neobsahujú pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 
(poľnohospodárskeho pôvodu),

b) neobsahujú iný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilát 
poľnohospodárskeho pôvodu než ten, ktorý 
pochádza zo surovín uvedených v definícii,

Or. es

Odôvodnenie

Definícia brandy uvedená v prílohe II bod 5 písmeno a) prvý pododsek umožňuje, aby bola 
táto liehovina scelená s vínnym destilátom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Článok 4 odsek 1 písmeno c)

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

c) neobsahujú aromatizačné látky okrem 
prírodných aromatických látok a prípravkov 
podľa definície v článku 1 ods. 2 písm. b) 
bod i) a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS za predpokladu, že je 
tak uvedené v ich definícii a že sú získané 
prirodzeným spôsobom ako tradičnými 
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metódami v určitých regiónoch počas 
destilácie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Článok 4 odsek 1 písmeno d)

d) sú sladené výlučne na dotvorenie 
konečnej chuti produktu podľa technických 
definícií a požiadaviek v prílohe I tohto 
nariadenia a pri zohľadnení osobitných 
právnych predpisov členských štátov.

d) sú sladené výlučne na dotvorenie 
konečnej chuti produktu podľa technických 
definícií a požiadaviek v prílohe I tohto 
nariadenia a pri zohľadnení osobitných 
právnych predpisov členských štátov. 
Dotvorenie by malo byť povolené v súlade 
s definíciou uvedenou v novom článku 1a 
prílohy I.

Or. fr

Odôvodnenie

Táto definícia týkajúca sa toho čím je možné dotvoriť produkt v jeho poslednej výrobnej fáze 
je nevyhnutná, ak sa majú zachovať tradičné výrobné metódy, najmä vzhľadom na destiláty 
ako whisky, rum a koňak.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Článok 4 odsek 2

2. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre každý z produktov 
uvedených v kategórii B prílohy II, 
„špecifické liehoviny“ môžu:

2. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické
pravidlá v jednotlivých definíciách, 
produkty uvedené v bodoch 13 až 45b 
prílohy II môžu:

a) byť získané z každého 
poľnohospodárskeho produktu uvedeného v 
prílohe I Zmluvy,

a) byť získané z každého 
poľnohospodárskeho produktu uvedeného v 
prílohe I Zmluvy,

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

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

c) obsahovať prírodné alebo prírodne 
identické aromatické látky a prípravky podľa 
definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bod i) a 
ii) a v článku 1 ods. 2) písm. c) 

c) obsahovať prírodné alebo prírodne 
identické aromatické látky a prípravky podľa 
definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bod i) a 
ii) a v článku 1 ods. 2) písm. c) 
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Smernice 88/388/EHS, Smernice 88/388/EHS,
d) byť osladené, aby zodpovedali osobitným 
vlastnostiam produktu podľa technických 
definícií a požiadaviek v prílohe I tohto 
nariadenia.

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

Or. it

Odôvodnenie

Odstránenie rozdelenia do troch kategórií by sa malo nahradiť vložením všeobecných 
vlastností týkajúcich sa určitých druhov produktov. V kategórii destilátov (bodoch 1 až 14) by 
sa mala zachovať všeobecná možnosť používania prírodných aromatických látok, pokiaľ 
osobitné definície nezakazujú ich použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Článok 4 odsek 2 úvodná časť

2. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre každý z produktov 
uvedených v kategórii B prílohy II, 
„špecifické liehoviny“ môžu:

2. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre každý z produktov 
uvedených v kategóriách 13 až 45
prílohy II, „špecifické liehoviny” môžu:

Or. en

Odôvodnenie

Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyplýva z vypustenia troch kategórií z článku 3. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, 
Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Článok 4 odsek 2 úvodná časť

2. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre každý z produktov 
uvedených v kategórii B prílohy II, 
„špecifické liehoviny“ môžu:

2. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá v jednotlivých definíciách, 
produkty uvedené v bodoch 13 až 45b 
prílohy II môžu:

Or. it
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Článok 4 odsek 2 písmeno d)

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

d) byť osladené, aby zodpovedali osobitným 
vlastnostiam produktu podľa technických 
definícií a požiadaviek v prílohe I tohto 
nariadenia. Dotvorenie by malo byť 
povolené v súlade s definíciou uvedenou 
v novom článku 1a prílohy I.

Or. fr

Odôvodnenie

Táto definícia týkajúca sa toho čím je možné dotvoriť produkt v jeho poslednej výrobnej fáze 
je nevyhnutná, ak sa majú zachovať tradičné výrobné metódy, najmä vzhľadom na ovocné 
destiláty vyrobené maceráciou a destiláciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Článok 4 odsek 3

3. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre produkty 
v kategórii C prílohy II, „iné liehoviny“
môžu:

3. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá v jednotlivých definíciách, 
produkty uvedené v bodoch 1 až 45b 
prílohy II môžu:

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

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

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

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

c) obsahovať aromatické látky a prípravky 
podľa definície v Smernici 88/388/EHS,

c) obsahovať aromatické látky a prípravky 
podľa definície v Smernici 88/388/EHS,

d) byť osladené, aby zodpovedali osobitným 
vlastnostiam produktu podľa technických 

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

definícií a požiadaviek v prílohe I tohto 
nariadenia.

Or. it

Odôvodnenie

Odstránenie rozdelenia do troch kategórií by sa malo nahradiť vložením všeobecných 
vlastností týkajúcich sa určitých druhov produktov. V kategórii destilátov (bodoch 1 až 14) by 
sa mala zachovať všeobecná možnosť používania prírodných aromatických látok, pokiaľ 
osobitné definície nezakazujú ich použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Článok 4 odsek 3 úvodná časť

3. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre produkty 
v kategórii C prílohy II, „iné liehoviny“ 
môžu:

3. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre produkty v 
kategóriách 45a a 45b prílohy II, „iné 
liehoviny” môžu:

Or. en

Odôvodnenie

Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyplýva z vypustenia troch kategórií z článku 3. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, 
Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Článok 4 odsek 3 úvodná časť

3. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre produkty 
v kategórii C prílohy II, „iné liehoviny“ 
môžu:

3. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá v jednotlivých definíciách, 
produkty neuvedené v bodoch 1 až 45b 
prílohy II môžu:

Or. it

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 4 ods. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Článok 4 odsek 3 písmeno d)

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

d) byť osladené, aby zodpovedali osobitným 
vlastnostiam produktu podľa technických 
definícií a požiadaviek v prílohe I tohto 
nariadenia. Dotvorenie by malo byť 
povolené v súlade s definíciou uvedenou 
v novom článku 1a prílohy I.

Or. fr

Odôvodnenie

Táto definícia týkajúca sa toho čím je možné dotvoriť produkt v jeho poslednej výrobnej fáze 
je nevyhnutná, ak sa majú zachovať tradičné výrobné metódy „iných liehovín“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Článok 5

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať možnosť prijať osobitné opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality 
liehovín. Tieto opatrenia sa však musia riadiť pravidlami a vzťahovať sa na zemepisné 
označenia uvedené v prílohe III. Tieto produkty musia byť jasne identifikovateľné, pretože 
v opačnom prípade by bol spochybnený význam nariadenia Spoločenstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Článok 5

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

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

Or. pl

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je umožniť vykonanie zmien 
v zemepisných označeniach, no nie v definíciách liehovín. Prispeje to k zabezpečeniu lepšej 
transparentnosti a istoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna 
Hedh, 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Článok 5 a (nový)

Článok 5a
Zdravotné upozornenia

1. Členské štáty môžu zaviazať výrobcu 
alebo dovozcu alkoholických nápojov, aby 
na etiketách uvádzal aj zdravotné 
upozornenie. Predné etikety môžu 
obsahovať upozornenia o tom, že alkohol 
môže zapríčiniť vážne zdravotné 
a psychické problémy, že alkohol je 
návyková látka a že konzumácia alkoholu 
počas tehotenstva môže poškodiť plod. 
2. Zdravotné upozornenia týkajúce sa 
alkoholu si môžu vyžiadať celoeurópsku 
harmonizáciu podobne ako v prípade 
zdravotných upozornení týkajúcich sa 
tabakových výrobkov. Komisia uverejní 
pred 1. januárom 2010, buď legislatívny 
návrh na zavedenie zdravotných 



AM\633686SK.doc PE 378.844v01-00 23/83 AM\

SK

upozornení na alkoholických nápojoch, 
alebo oznámenie vysvetľujúce dôvod, prečo 
na rozdiel od zdravotných upozornení 
týkajúcich sa tabakových výrobkov nie je 
potrebná harmonizácia zdravotných 
upozornení týkajúcich sa alkoholu.

Or. en

Odôvodnenie

Podobne ako v prípade zdravotných upozornení na tabakových výrobkoch by mali byť 
alkoholické nápoje označené zdravotnými upozorneniami. Zatiaľ čo mierna konzumácia 
alkoholu, týždenne zvyčajne 14 jednotiek u žien a 21 jednotiek u mužov, sotva spôsobí 
zdravotné ťažkosti, existuje široká zhoda v tom, že nadmerná spotreba je dokázateľne 
nebezpečná a škodí zdraviu a že konzumácia alkoholu počas tehotenstva môže spôsobiť 
poškodenie plodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Článok 7 odsek 1

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

1. Liehoviny, ktoré spĺňajú podmienky pre 
produkty definované v kategóriách 1 až 45
prílohy II, nesú predajný názov, ktorý je 
týmto produktom v tejto prílohe pridelený. 

Or. en

Odôvodnenie

Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyplýva z vypustenia troch kategórií z článku 3. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Článok 7 odsek 2

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

2. Liehoviny, ktoré spĺňajú podmienky pre 
produkty definované v kategóriách 45a 
a 45b prílohy II, nesú predajný názov 
„liehovina“. Tento predajný názov nesmie 
byť doplnený alebo zmenený.  
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Or. en

Odôvodnenie

Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyplýva z vypustenia troch kategórií z článku 3. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Článok 7 odsek 2

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

2. Liehoviny, ktoré nespĺňajú podmienky 
pre produkty definované v kategóriách A a 
B prílohy II, nesmú niesť predajné názvy, 
ktoré sú v nich uvedené. Musia byť 
charakterizované ako „liehoviny“.  Bez 
ohľadu na ustanovenia článku 5 sa tieto 
predajné názvy nesmú meniť.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže navrhnutý systém kategorizácie bol zamietnutý, musia byť zamietnuté aj pravidlá 
týkajúce sa predajných názvov. Musí sa zachovať súčasný stav. Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh k odseku 2 len jednoducho objasňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Článok 7 odsek 2

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

2. Liehoviny, ktoré spĺňajú podmienky pre 
produkty definované v kategórii C 
prílohy II, nesú predajný názov „liehovina“.

Or. nl

Odôvodnenie

Táto dvojnásobná požiadavka je príliš reštriktívna.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Článok 7 odsek 3

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

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Aby nedošlo k zavádzaniu spotrebiteľov a v súlade s súčasným stavom by mal zostať povinný 
predaj liehoviny pod jediným názvom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Článok 7 odsek 4

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Článok 7 ods. 4 ustanovuje všeobecné pravidlo týkajúce sa toho, že názvy definovaných 
liehovín v prílohe II sa môžu používať len na liehovine, ktorá zodpovedá príslušnej definícii 
v prílohe II, avšak nasledujúci text článku 7 ods. 8 týkajúci sa druhových názvov v zozname 
zložiek a článku 8 ods. 1 sa odchyľuje od tohto pravidla (odkaz na určité liehoviny 
v zložených názvoch).  Preto by sa tu mali uviesť oba články.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Článok 7 odsek 5
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5. Predajné názvy môžu byť doplnené alebo 
nahradené zemepisným označením 
uvedeným v prílohe III v súlade s 
kapitolou III za predpokladu, že to 
nespôsobí zavádzanie spotrebiteľa.

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

b) Zemepisné označenia uvedené v prílohe 
III môžu dopĺňať dodatočné prvky za 
predpokladu, že sú regulované 
vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi 
členských štátov, alebo že sú v súlade 
s príslušnou technickou dokumentáciou 
ustanovenou v druhom odseku článku 16.
c) Názvy liehovín uvedené v prílohe II sa 
môžu doplniť iným zemepisným označením 
než tým, ktoré sa nachádza v prílohe III, 
pokiaľ nebude zavádzať spotrebiteľa.

Or. en

Odôvodnenie

Nové písmeno b) zabezpečuje, že zemepisné označenia v prílohe III  sa môžu doplniť 
dodatočnými údajmi, pokiaľ sú po a) regulované n vnútroštátnej a regionálnej úrovni a po b) 
sú stanovené v technickej dokumentácii. Napr. výrazy ako „single malt“ a/alebo „Highland“ 
pre Scotch Whisky.  

Nové písmeno c) umožňuje, aby liehoviny uvedené v prílohe II mohli používať zemepisné 
názvy, napr. v prípade Scotch Whisky „Orkney“ alebo „Dufftown“, pokiaľ tieto názvy nie sú 
formálne zaregistrované ako zemepisné označenia v prílohe III a nezavádzajú spotrebiteľov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Článok 7 odsek 8

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Všetky ostatné odkazy na smernicu 200/13 (články 6, 8 ods. 1, 9 ods. 3 a 29 písm. d)) nemajú 
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takýto význam pri odkaze na vnútroštátne vykonávacie predpisy.  V záujme jednotnosti a na 
zabránenie nesúladu by mal článok 7 ods. 8 podobne priamo odkazovať na smernicu 
2000/13/ES.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Článok 8 odsek 1

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

1. Používanie predajného názvu uvedeného 
v kategóriách 1 až 45 prílohy II alebo 
zemepisného označenia uvedeného v prílohe 
III alebo narážka naň v zloženom spojení 
alebo v prezentácii potraviny sú dovolené 
len v prípade, ak alkohol pochádza 
stopercentne z liehoviny uvedenej 
v zloženom spojení. Takéto zložené výrazy 
sa uvádzajú ako dodatok k predajnému 
opisu. 
Používanie takýchto zložených spojení je 
zakázané, ak bola liehovina zriedená vodou 
tak, že obsah alkoholu je nižší ako 
minimálny obsah alkoholu stanovený 
v definícii tejto liehoviny.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, okrem poslednej vety prvého odseku, ktorá objasňuje, 
že zložené výrazy musia byť uvedené ako dodatok k predajnému opisu a nie namiesto neho, je 
v podstate identický s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 70, ktorý predložil spravodajca.  
Je to v súlade s platnými ustanoveniami nariadenia 1576/89.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Článok 8 odsek 1

1. Bez toho, aby bola dotknutá Smernica 
2000/13/ES, je používanie výrazu
uvedeného v kategórii A alebo B prílohy II 
alebo zemepisného označenia uvedeného v 
prílohe III v zloženom spojení alebo narážka 
v prezentácii potraviny na ktorúkoľvek z 

1. Používanie predajného názvu uvedeného 
v kategórii A alebo B prílohy II alebo 
zemepisného označenia uvedeného v prílohe 
III v zloženom spojení alebo narážka v 
potravinách na ktorúkoľvek z nich sú 
dovolené len v prípade, ak potraviny 
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nich zakázané, iba ak alkohol pochádza 
výlučne z uvedenej liehoviny.

obsahujú identifikovanú liehovinu a ak 
alkohol pochádza stopercentne z liehoviny 
uvedenej v zloženom spojení.
Používanie takýchto zložených spojení je
zakázané, ak bola liehovina zriedená vodou 
tak, že obsah alkoholu je nižší ako 
minimálny obsah alkoholu stanovený 
v definícii tejto liehoviny.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo zneužívaniu vzhľadom na druhové predajné názvy liehovín a zemepisné 
označenia, nielen vzhľadom na iné liehoviny, ale aj ostatné potraviny.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Článok 8 odsek 1

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

1. Používanie predajného názvu uvedeného 
v kategórii A alebo B prílohy II alebo 
zemepisného označenia uvedeného v prílohe 
III v zloženom spojení alebo narážka v 
potravinách na ktorúkoľvek z nich sú 
dovolené len v prípade, ak potraviny 
obsahujú identifikovanú liehovinu a ak 
alkohol pochádza stopercentne z liehoviny 
uvedenej v zloženom spojení.

Používanie takýchto zložených spojení je 
zakázané, ak bola liehovina zriedená vodou 
tak, že obsah alkoholu je nižší ako 
minimálny obsah alkoholu stanovený 
v definícii tejto liehoviny.

Or. en

Odôvodnenie

Takéto znenie by bolo úplnejšie. Zabraňovalo by to totiž zneužívaniu druhových predajných 
názvov liehovín alebo zemepisných označení, nielen vzhľadom na iné liehoviny, ale aj ostatné 
potraviny, napr. rumové koláčiky, koňaková omáčka.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Článok 8 odsek 3

Na základe odchýlky od odseku 1 a s 
cieľom zohľadniť tradičné výrobné metódy
sa môžu zložené výrazy uvedené v bode 31 
písm. d) prílohy II používať pri prezentácii 
likérov, ktoré boli vyrobené v Spoločenstve 
za podmienok, ktoré sú v tomto bode 
uvedené.

V závislosti od situácie v období 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa 
môžu zložené výrazy uvedené v bode 31 
písm. d) prílohy II používať pri prezentácii 
likérov, ktoré boli vyrobené v Spoločenstve 
za podmienok, ktoré sú v tomto bode 
uvedené.

Or. es

Odôvodnenie

Výrazy, ktoré obsahujú slovo „brandy“ by sa nemali považovať za tradičné a v prípadoch, 
keď tvoria výnimku, by sa malo použiť znenie, ktoré je uvedené v platnom článku 7 písm. b) 
ods. 2 nariadenia (ES) č. 1014/1990.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Článok 9 odsek 1 úvodná časť

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

1. Predajný názov „liehovina“ musí byť 
zobrazený jasne a viditeľne na poprednom 
mieste na etikete, ak je liehovina uvedená v 
kategóriách 1 až 12 prílohy II zmiešaná s:

Or. en

Odôvodnenie

Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyplýva z vypustenia troch kategórií z článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Článok 9 odsek 2

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na popis, 
uvádzanie na trh alebo označovanie zmesí 
uvedených v tomto odseku, ak vyhovujú 

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

uvedených v kategóriách 1 až 45 prílohy II.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyplýva z vypustenia troch kategórií z článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Článok 9 odsek 3

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

3. Opis, prezentácia alebo označovanie 
produktov vzniknutých zo zmesí uvedených 
v odseku 1 môže uvádzať iba jeden alebo 
viac výrazov uvedených v kategóriách 1 až 
45 prílohy II, ak tento výraz netvorí súčasť 
predajného názvu, ale je uvedený iba v 
rovnakom zornom poli v zozname všetkých 
alkoholických zložiek obsiahnutých v zmesi, 
pred ktorým je uvedený výraz „miešaná 
liehovina“.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie „bez toho, aby bola dotknutá …“ zabezpečí, že špecifickejšie pravidlá tohto 
nariadenia budú nadradenejšími a nebudú oslabené všeobecnejšími pravidlami označovania 
smernice 2000/13/ES. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Článok 10 odsek 1

1. V prípade, že popis, prezentácia alebo 
označovanie liehoviny udáva surovinu, ktorá 
sa využíva na výrobu etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu, každý použitý 
poľnohospodársky alkohol musí byť 
uvedený v zostupnom poradí podľa 
používaného množstva.

1. V prípade, že opis, prezentácia alebo 
označovanie liehoviny udáva surovinu, ktorá 
sa využíva na výrobu etylalkoholu alebo 
destilátu poľnohospodárskeho pôvodu, 
každý použitý etylalkohol alebo destilát 
poľnohospodárskeho pôvodu musí byť 
uvedený v zostupnom poradí podľa 
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používaného množstva.

Or. pl

Odôvodnenie

V prípade, že opis, prezentácia alebo označovanie liehoviny udáva surovinu, ktorá bola 
použitá na výrobu nápoja, touto surovinou môže byť buď etylalkohol poľnohospodárskeho 
pôvodu alebo destilát poľnohospodárskeho pôvodu. Potreba uvádzania týchto údajov 
poskytne spotrebiteľom doplnkové informácie. Okrem toho nedôjde k diskriminácii 
špecifických liehovín, keďže sa vyžaduje, aby bola surovina uvádzaná len na nápojoch 
vyrobených z etylalkoholu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Článok 10 odsek 2

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Znenie návrhu by mohlo viesť k rozporom o tom, že v súvislosti s liehovinami sa výraz 
„blend“ trochu líši od „blended“ či „blending“, pričom v skutočnosti všetky výrazy súvisia s 
tým istým procesom.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Článok 10 odsek 3

3. Ak je v popise, prezentácii alebo 
označovaní liehoviny špecifikovaná alebo 
naznačená čas zretia alebo vek, uvádza sa 
najmladšia alkoholická zložka za 
predpokladu, že produkt dozrieval pod 
vnútroštátnou kontrolou alebo pod 
kontrolou, ktorá poskytuje rovnaké záruky.

3. Ak je v opise, prezentácii alebo 
označovaní liehoviny špecifikovaný alebo 
naznačený čas zretia alebo vek, uvádza sa 
najmladšia alkoholická zložka a produkt 
musel dozrievať pod vnútroštátnou 
kontrolou alebo pod kontrolou, ktorá 
poskytuje rovnaké záruky.

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom upraveného znenia navrhnutého prostredníctvom tohto pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby bol proces dozrievania predmetom primeranej 
kontroly s cieľom podložiť každý takýto údaj o dozrievaní/zretí v súlade s platnými 
legislatívnymi ustanoveniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Článok 10 odsek 3

3. Ak je v popise, prezentácii alebo 
označovaní liehoviny špecifikovaná alebo 
naznačená čas zretia alebo vek, uvádza sa 
najmladšia alkoholická zložka za 
predpokladu, že produkt dozrieval pod 
vnútroštátnou kontrolou alebo pod 
kontrolou, ktorá poskytuje rovnaké záruky.

3. Okrem výnimky sa vek môže uvádzať len 
v prípade, ak sa vzťahuje na najmladšiu 
alkoholickú zložku a len vtedy, ak je splnená 
podmienka, že produkt dozrieval pod 
vnútroštátnou kontrolou alebo pod 
kontrolou, ktorá poskytuje rovnaké záruky.

Or. es

Odôvodnenie

Mal by sa zachovať súčasný stav. Predložené znenie nezohľadňuje metódy dozrievania 
používané v prípade „criaderas y soleras Jerez brandy“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Článok 10 odsek 3

3. Ak je v popise, prezentácii alebo 
označovaní liehoviny špecifikovaná alebo 
naznačená čas zretia alebo vek, uvádza sa 
najmladšia alkoholická zložka za 
predpokladu, že produkt dozrieval pod 
vnútroštátnou kontrolou alebo pod 
kontrolou, ktorá poskytuje rovnaké záruky.

3. Ak je v opise, prezentácii alebo 
označovaní liehoviny špecifikovaný čas 
zretia alebo vek, uvádza sa najmladšia 
alkoholická zložka za predpokladu, že 
produkt dozrieval pod vnútroštátnou 
kontrolou alebo pod kontrolou, ktorá 
poskytuje rovnaké záruky.

Or. nl

Odôvodnenie

Výraz „naznačená“ je príliš neurčitý a nejasný a daný odsek je dôležitý napr. v prípade 
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„oude jenever“ alebo „jonge jenever“ (holandského džinu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Článok 10 odsek 3

3. Ak je v popise, prezentácii alebo 
označovaní liehoviny špecifikovaná alebo 
naznačená čas zretia alebo vek, uvádza sa 
najmladšia alkoholická zložka za 
predpokladu, že produkt dozrieval pod 
vnútroštátnou kontrolou alebo pod 
kontrolou, ktorá poskytuje rovnaké záruky. 

3. Ak je v opise, prezentácii alebo 
označovaní liehoviny špecifikovaný alebo 
naznačený čas zretia alebo vek, uvádza sa 
najmladšia alkoholická zložka za 
predpokladu, že produkt dozrieval pod 
vnútroštátnou kontrolou alebo pod 
kontrolou, ktorá poskytuje rovnaké záruky,
a bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné 
ustanovenia vnútroštátneho práva 
členských štátov vzťahujúce sa na produkty 
vyrobené na ich území prostredníctvom 
tradičných metód .

Or. es

Odôvodnenie

Tento článok nezohľadňuje osobitný charakter určitých tradičných metód dozrievania, napr. 
systém „criaderas y soleras“, ktorý sa používa pri výrobe Brandy de Jerez.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Článok 10 odsek 3 a (nový)

3 a. Odsek 3 neplatí na opis, prezentáciu 
alebo označovanie, ktorých účelom je 
rozlíšenie výrobných metód.

Or. nl

Odôvodnenie

Napríklad v prípade „oude jenever“ a „jonge jenever“ (uvedených v prílohe III oddiely B 
bode 17), slová „oude“ a „jonge“ neodkazujú na vek produktu, ale na použitú výrobnú 
metódu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Článok 13 odsek 1 a (nový)

1 a. Niektoré tradičné zemepisné alebo 
nezemepisné názvy, ktoré opisujú 
poľnohospodársky produkt alebo potravinu 
pochádzajúcu z určitej oblasti alebo 
špecifického miesta, ktorých kvalita 
a vlastnosti sa dajú hlavne alebo výhradne 
pripísať geografickému prostrediu, ktoré 
zahŕňa dané prírodné a ľudské faktory, 
a ktorých výroba a spracovanie prebieha 
v definovanej geografickej oblasti, sa 
taktiež pokladajú za označenia pôvodu.

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Článok 14 odsek 1 písmeno a)

a) každým priamym alebo nepriamym 
komerčným použitím, ak ide o produkty, 
ktoré nie sú zahrnuté do registrácie, ak sú 
tieto produkty porovnateľné s produktom 
registrovaným pod zemepisným označením 
alebo ak toto použitie využíva povesť 
registrovaného zemepisného označenia,

a) každým priamym alebo nepriamym 
komerčným použitím zemepisného 
označenia, ak ide o akúkoľvek liehovinu, 
ktorá nie je zahrnutá do príslušných 
vnútroštátnych a regionálnych ustanovení 
alebo technickej dokumentácie uvedenej 
v článku 15, alebo pokiaľ ide o akýkoľvek 
iný produkt, ak toto použitie využíva povesť 
registrovaného zemepisného označenia,

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje pôvodné znenie tým, že:
a) zabezpečuje, aby boli zemepisné označenia chránené proti používaniu v iných liehovinách 
(ktoré neboli vyrobené ako pravé s daným zemepisným označením) a iných ekvivalentných 
produktoch.
b) zabezpečuje, aby sa zemepisné označenia mohli opierať o vnútroštátne a regionálne 
ustanovenia, ako aj technickú dokumentáciu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Článok 14 odsek 2 a (nový)

2 a. Liehoviny so zemepisným označením 
uvedené v prílohe III spĺňajú všetky 
podmienky výroby, označovania, 
prezentácie a ďalšie podmienky technickej 
dokumentácie podľa článku 15 ods. 2 
a/alebo vnútroštátne alebo regionálne 
ustanovenia.

Or. en

Odôvodnenie

Predaj liehovín s chráneným zemepisným označením by sa mal povoliť len v prípade, že 
zodpovedajú obsahu technickej dokumentácie a/alebo vnútroštátnym a/alebo regionálnym 
ustanoveniam.  Zabezpečí sa tým jednotné uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa označovania, 
výroby a prezentácie v celej EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Článok 14 odsek 3 pododsek 1

3. V prípade, že bola podaná žiadosť o 
obchodnú známku alebo že bola 
registrovaná v dobrej viere, alebo v prípade, 
že k nadobudnutiu práva k obchodnej 
známke došlo dobromyseľným užívaním 
buď pred 1. januárom 1996 alebo pred tým, 
ako bolo zemepisné označenie chránené vo 
svojej krajine pôvodu, toto nariadenie
neovplyvní spôsobilosť na registráciu alebo 
platnosť registrácie obchodnej známky alebo 
právo na používanie obchodnej známky na 
základe toho, že táto obchodná známka je 
identická so zemepisným označením 
chráneným podľa tohto nariadenia alebo mu 
je podobná.

3. V prípade, že bola podaná žiadosť o 
obchodnú známku alebo že bola 
registrovaná v dobrej viere, alebo v prípade, 
že k nadobudnutiu práva k obchodnej 
známke došlo dobromyseľným užívaním 
buď pred 1. júnom 1989 alebo pred tým, ako 
bolo zemepisné označenie chránené vo 
svojej krajine pôvodu, toto nariadenie 
neovplyvní spôsobilosť na registráciu alebo 
platnosť registrácie obchodnej známky alebo 
právo na používanie obchodnej známky na 
základe toho, že táto obchodná známka je 
identická so zemepisným označením 
chráneným podľa tohto nariadenia alebo mu 
je podobná.

Or. it
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Odôvodnenie

Je vhodnejšie použiť odkaz na dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia 1576/89 ako podpisu 
dohody TRIPS. Dúfajme, že tieto pravidlá nenechajú priestor pre registrácie, výrazy alebo 
názvy, ktoré by mohli ohroziť pôvodné ochranné známky a názvy, ktoré Európa niekedy 
zabúda chrániť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Článok 14 odsek 3 pododsek 1

3. V prípade, že bola podaná žiadosť o 
obchodnú známku alebo že bola 
registrovaná v dobrej viere, alebo v prípade, 
že k nadobudnutiu práva k obchodnej 
známke došlo dobromyseľným užívaním 
buď pred 1. januárom 1996 alebo pred tým, 
ako bolo zemepisné označenie chránené vo 
svojej krajine pôvodu, toto nariadenie 
neovplyvní spôsobilosť na registráciu alebo 
platnosť registrácie obchodnej známky alebo 
právo na používanie obchodnej známky na 
základe toho, že táto obchodná známka je 
identická so zemepisným označením 
chráneným podľa tohto nariadenia alebo mu 
je podobná.

3. V prípade, že bola podaná žiadosť o 
obchodnú známku alebo že bola 
registrovaná v dobrej viere, alebo v prípade, 
že k nadobudnutiu práva k obchodnej 
známke došlo dobromyseľným užívaním 
buď pred 1. júnom 1989 alebo pred tým, ako 
bolo zemepisné označenie chránené vo 
svojej krajine pôvodu, toto nariadenie 
neovplyvní spôsobilosť na registráciu alebo 
platnosť registrácie obchodnej známky alebo 
právo na používanie obchodnej známky na 
základe toho, že táto obchodná známka je 
identická so zemepisným označením 
chráneným podľa tohto nariadenia alebo mu 
je podobná.

Or. it

Odôvodnenie

Ako dátum začiatku je vhodnejšie použiť odkaz na dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia 
1576/89 ako podpisu dohody TRIPS v rámci WTO. Súvisiace pravidlá by nemali ponechať 
priestor pre prípadné registrácie výrazov alebo názvov, ktoré by mohli ohroziť pôvodné 
ochranné známky a názvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, 
Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Článok 14 odsek 3 pododsek 1

3. V prípade, že bola podaná žiadosť o 
obchodnú známku alebo že bola 

3. V prípade, že bola podaná žiadosť o 
obchodnú známku alebo že bola 
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registrovaná v dobrej viere, alebo v prípade, 
že k nadobudnutiu práva k obchodnej 
známke došlo dobromyseľným užívaním 
buď pred 1. januárom 1996 alebo pred tým, 
ako bolo zemepisné označenie chránené vo 
svojej krajine pôvodu, toto nariadenie 
neovplyvní spôsobilosť na registráciu alebo 
platnosť registrácie obchodnej známky alebo 
právo na používanie obchodnej známky na 
základe toho, že táto obchodná známka je 
identická so zemepisným označením 
chráneným podľa tohto nariadenia alebo mu 
je podobná.

registrovaná v dobrej viere, alebo v prípade, 
že k nadobudnutiu práva k obchodnej 
známke došlo dobromyseľným užívaním 
buď pred 1. júnom 1989 alebo pred tým, ako 
bolo zemepisné označenie chránené vo 
svojej krajine pôvodu, toto nariadenie 
neovplyvní spôsobilosť na registráciu alebo 
platnosť registrácie obchodnej známky alebo 
právo na používanie obchodnej známky na 
základe toho, že táto obchodná známka je 
identická so zemepisným označením 
chráneným podľa tohto nariadenia alebo mu 
je podobná.

Or. it

Odôvodnenie

Ako dátum začiatku je vhodnejšie použiť odkaz na dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia 
1576/89 ako podpisu dohody TRIPS v rámci WTO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Článok 14 odsek 3

V prípade, že bola podaná žiadosť o 
obchodnú známku alebo že bola 
registrovaná v dobrej viere, alebo v prípade, 
že k nadobudnutiu práva k obchodnej 
známke došlo dobromyseľným užívaním 
buď pred 1. januárom 1996 alebo pred tým, 
ako bolo zemepisné označenie chránené vo 
svojej krajine pôvodu, toto nariadenie 
neovplyvní spôsobilosť na registráciu alebo 
platnosť registrácie obchodnej známky 
alebo právo na používanie obchodnej 
známky na základe toho, že táto obchodná 
známka je identická so zemepisným 
označením chráneným podľa tohto 
nariadenia alebo mu je podobná.

vypúšťa sa

Tento odsek neovplyvní právo držiteľa 
zemepisného označenia na jeho používanie 
v súlade s poctivými praktikami v 
priemyselných alebo obchodných 
záležitostiach v súlade s článkom 6 ods. 1 
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písm. b) Smernice Rady 89/104/EHS a 
článku 12 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 
40/94.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Článok 15 odsek 1 prvý pododsek

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

1. Žiadosti o zahrnutie zemepisného 
označenia do prílohy III musia byť 
predložené Komisii v jednom z úradných 
jazykov Spoločenstva alebo k nim musí byť 
priložený preklad do jedného z úradných 
jazykov Spoločenstva. Tieto žiadosti musia
byť riadne odôvodnené členskými štátmi 
a musia zahŕňať technickú dokumentáciu, 
v ktorej sú stanovené špecifikácie, ktoré 
musí príslušná liehovina spĺňať. Hlavné 
prvky týchto špecifikácií v technickej 
dokumentácii uvedené v odseku 2 sa 
uverejnia v Úradnom vestníku Európskej 
únie, v sérii C.

Or. en

Odôvodnenie

Nové znenie objasní, že žiadosti o zahrnutie zemepisného označenia musia byť odôvodnené 
členskými štátmi pôvodu. Tento prístup je aj v súlade s prístupom používaným v rámci 
pravidiel pre zemepisné označovanie vín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Článok 15 odsek 2 písmeno b)

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

b) popis liehoviny, vrátane hlavných 
fyzikálnych a (alebo) chemických a (alebo)
organoleptických vlastností produktu, 

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, podobne ako pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80, 
ktorý predložil spravodajca, vypúšťa odkaz na odkaz na mikrobiologické vlastnosti, ktoré pri 
opise liehoviny nie sú dôležité.

Okrem toho objasňuje, že sa musia uvádzať iba podstatné spresnenia zemepisného označenia, 
a nie všetky prvky na tomto zozname.  

Keďže registrácia zemepisného označenia sa jednoznačne vzťahuje iba na liehoviny, mal by 
sa odstrániť aj odkaz na potraviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Článok 15 odsek 2 písmeno f)

f) všetky požiadavky stanovené 
spoločenstvom a/alebo vnútroštátnymi 
ustanoveniami;

f) všetky požiadavky stanovené 
ustanoveniami Spoločenstva a (alebo)
vnútroštátnymi alebo regionálnymi 
ustanoveniami;

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré liehoviny sa spoliehajú aj na právne predpisy na regionálnej úrovni, takže by sa 
mali tiež zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Článok 15 odsek 2 písmeno f)

f) všetky požiadavky stanovené 
spoločenstvom a/alebo vnútroštátnymi 
ustanoveniami;

f) všetky požiadavky stanovené 
ustanoveniami Spoločenstva a (alebo)
zodpovednými vnútroštátnymi alebo 
regionálnymi ustanoveniami; v prípadoch, 
keď je potrebné zaručiť kvalitu, zabezpečiť 
pôvod alebo kontrolu, môžu tieto pravidlá 
obsahovať požiadavku, aby liehoviny 
oprávnené na zemepisné označenie boli 
plnené do fliaš a označované na účely 
predaja konečnému spotrebiteľovi  
v krajine alebo regióne alebo oblasti výroby 
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liehoviny;

Or. en

Odôvodnenie

Návrh (čl. 13) uznáva, že kvalita destilátov s geografickým označením sa neoddeliteľne spája 
s ich pôvodom.  Niektoré liehoviny a akostné vína sú už chránené na základe povinného 
plnenia do fliaš na mieste výroby a nariadenie 510/2006 zahŕňa splnomocňujúce ustanovenie 
na tento účel pre niektoré akostné potraviny s ochranným zemepisným označením/ochranným 
označením pôvodu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Článok 15 odsek 2 pododsek 1 a (nový) 

Členské štáty môžu tiež požadovať, aby 
liehoviny vyrábané na ich území, ktoré sú 
uvedené v prílohe III a vyvážajú sa, boli 
podporované systémom dokumentov 
potvrdzujúcich pravosť.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie 1576/89 článok 10.2 umožňuje členským štátom zachovať vlastné systémy 
dokumentov potvrdzujúcich pravosť vo veci vývozu liehovín so zemepisným označením.  Je 
dôležité zachovať takéto ustanovenie a uznať význam, ktorý majú takéto vnútroštátne systémy 
potvrdzovania pravosti v predchádzaní proti podvodným praktikám a falšovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Článok 18

Liehoviny vyvážané zo Spoločenstva musia 
spĺňať ustanovenia tohto nariadenia, okrem 
prípadu, keď boli prijaté odchýlky v súlade 
s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 na 
základe náležite odôvodnených žiadostí.

Liehoviny vyvážané zo Spoločenstva musia 
spĺňať ustanovenia tohto nariadenia. 
Vo výnimočných prípadoch, ak si to 
vyžaduje právo dovážajúcej tretej krajiny, 
možno z ustanovení príloh I a II udeliť 
výnimku v súlade s postupom uvedeným v 
článku 19 ods. 2 na základe náležite 
odôvodnených žiadostí.
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Or. en

Odôvodnenie

Je nanajvýš dôležité, aby liehoviny vyvážané z EÚ spĺňali ustanovenia tohto nariadenia, a tak 
naďalej šírili dobré meno a zachovávali kvalitu liehovín EÚ na svetových trhoch.  Vo 
výnimočných prípadoch by však mali byť možné žiadosti o udelenie výnimiek, ak slúžia na 
splnenie legislatívnych požiadaviek v tretích krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, 
Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Článok 19 odsek 1

1. Komisii poskytuje súčinnosť Riadiaci
výbor pre liehoviny, ďalej len „Výbor“.

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

Or. it

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o pravidlá pre liehoviny, v súčasnosti neexistujú žiadne trhové mechanizmy, ako je 
tomu na iných spoločných trhoch. Pojem „regulačný výbor“ sa teda zdá byť  vhodnejší ako 
navrhovaný pojem. Postupy regulačného výboru navyše zahŕňajú mechanizmus blokujúcej 
menšiny, ktorý dáva členským štátom väčšie právomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Článok 19

1. Komisii poskytuje súčinnosť Riadiaci
výbor pre liehoviny, ďalej len „Výbor“.

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

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

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

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

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

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok. 3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Or. pl
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Odôvodnenie

Komisia navrhuje využiť riadiaci výbor napriek tomu, že cieľom tohto nariadenia nie 
je zabezpečenie správneho fungovania organizácie trhu. Úlohou výboru pre liehoviny je 
prispôsobiť a aktualizovať právne predpisy. Preto vyznieva regulačný výbor vhodnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, 
Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Článok 19 odsek 2 pododsek 1

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

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

Or. it

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o pravidlá pre liehoviny, v súčasnosti neexistujú žiadne trhové mechanizmy, ako je 
tomu na iných spoločných trhoch. Pojem „regulačný výbor“ sa teda zdá byť  vhodnejší ako 
navrhovaný pojem. Postupy regulačného výboru navyše zahŕňajú mechanizmus blokujúcej 
menšiny, ktorý dáva členským štátom väčšie právomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Článok 20

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

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

Or. pl

Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k definícii rôznych druhov liehovín sú takou dôležitou 
časťou nariadenia, že by ich mali robiť spoločne jedine Parlament a Rada v rámci postupu 
spolurozhodovania, a nie výbor, ako navrhuje Komisia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Článok 22 písmeno a)

a) uľahčiť prechod od pravidiel stanovených 
v Nariadení (EHS) č. 1576/89 k tým, ktoré 
stanovuje toto nariadenie,

a) uľahčiť prechod od pravidiel stanovených 
v nariadení (EHS) č. 1576/89 k tým, ktoré 
stanovuje toto nariadenie, počas nie viac 
ako dvojročného obdobia,

Or. es

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o prechodné opatrenia, malo by sa stanoviť maximálne obdobie, aby sa predišlo 
nekonečnému pokračovaniu neželaných situácií. Dvojročná hranica sa stanovila pri 
vypracúvaní nariadenia 1576/89.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Článok 22 písmeno c)

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

vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

Hoci je postup výboru vhodný na prijatie vykonávacích ustanovení a prechodných ustanovení, 
na zrušenie platnosti všetkých alebo niektorých ustanovení nariadenia sa vyžaduje 
parlamentná kontrola. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Príloha I bod 1 a (nový)

1a. Dotvorenie chuti alebo vylepšovanie: 
tradičné použitie, maximálne 2 % produktu 
uvedeného v oddieli 1 prílohy I o sladení na 
účely získania konečných vlastností 
liehoviny, bez toho, aby boli dotknuté 
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konkrétne právne predpisy členského štátu 
schválené pred nadobudnutím účinnosti 
nariadenia 1576/89.

Or. fr

Odôvodnenie

Táto definícia postupu vylepšovania výrobku v jeho záverečnej výrobnej fáze je nevyhnutná 
na zabezpečenie tradičných výrobných metód všetkých destilátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Príloha I bod 8 a (nový)

8a. Dotvorenie konečnej chuti 
Dotvorenie konečnej chuti znamená 
tradičné použitie produktov uvedených 
v bode 1 tejto prílohy, v množstvách 
špecifikovaných pre jednotlivé liehoviny 
v príslušných definíciách v prílohe II, na 
účely dodania konečnej charakteristickej 
chuti.

Or. pl

Odôvodnenie

Dotvorenie konečnej chuti je tradične používaná metóda pri výrobe niektorých liehovín. Je 
potrebné rozlišovať medzi dotvorením chuti a sladením. Táto technika sa tradične používa pri 
výrobe liehovín, ako sú napríklad vínne destiláty, brandy a vodka. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Príloha I bod 13

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

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

Odôvodnenie

Aby sa predišlo prípadným medzerám v dôsledku nejednoznačnosti, mala by byť definícia 
opisu čo najširšia a nemala by zahŕňať iba výrazy používané na označeniach, ale aj na balení 
a prezentácii.   (Upozornenie: podľa ustanovení prílohy I bod 15 sa pod prezentáciou rozumie 
aj reklama a predajná propagácia.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Príloha I bod 16

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Na účely ochrany spotrebiteľov sa musí jasne stanoviť, že zahrnutá je nielen preprava, ale aj 
predajné balenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Príloha II kategória A názov

Kategória A: Destiláty Destiláty

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto logicky nasledujúceho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vypustiť 
z názvu kategórií 1 až 12 odkaz na kategóriu A, keďže v článku 3 boli vypustené tri kategórie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Príloha II kategória A bod 1
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1) liehovina vyrábaná výlučne alkoholovou 
fermentáciou a destiláciou melasy alebo 
sirupu, ktoré vznikajú pri výrobe cukru 
z cukrovej trstiny alebo zo zápary z cukrovej 
trstiny, musí mať menej ako 96 % 
objemového percenta etanolu a rozoznateľné 
špecifické organoleptické vlastnosti rumu, 
alebo 

1) liehovina vyrábaná výlučne alkoholovou 
fermentáciou a destiláciou melasy alebo 
sirupu, ktoré vznikajú pri výrobe cukru 
z cukrovej trstiny alebo zo zápary z cukrovej 
trstiny, musí mať menej ako 96 % 
objemového percenta etanolu a rozoznateľné 
špecifické organoleptické vlastnosti rumu, 
alebo 

2) destilát vyrábaný výlučne alkoholovou 
fermentáciou a destiláciou šťavy získanej z 
cukrovej trstiny, má organoleptické 
vlastnosti rumu a obsah prchavých látok 
rovný alebo vyšší ako 225 gramov na 
hektoliter 100-percentného etanolu.

2) liehovina vyrábaná výlučne alkoholovou 
fermentáciou a destiláciou šťavy získanej z 
cukrovej trstiny, má organoleptické 
vlastnosti rumu a obsah prchavých látok 
rovný alebo vyšší ako 225 gramov na 
hektoliter 100-percentného etanolu. Tento 
destilát možno predávať s údajom 
„poľnohospodársky“ pridaným 
k pomenovaniu „rum“, pri ktorom je 
uvedené zemepisné označenie jedného 
z francúzskych zámorských departementov, 
ako sa uvádza v kategórii I prílohy III.

b) Minimálny obsah alkoholu rumu je 
37,5 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu rumu je 
37,5 obj. %.

c) Rum nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Rum nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, 
napríklad zriedený, alebo pridaný destilát 
poľnohospodárskeho pôvodu, bez ohľadu 
na zmesi.

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

d) Rum sa nearomatizuje.

d a) Rum môže obsahovať karamel iba na 
účel zmeny farby starých a (alebo) 
vylepšených výrobkov.

e) K zemepisnému označeniu uvedenému v 
bode 1 prílohy III môže byť pridané slovo 
«traditionnel» (tradičný), ak je rum vyrábaný 
destiláciou na menej ako 80 % objemového 
percenta po alkoholovom kvasení materiálov 
produkujúcich alkohol, ktoré pochádzajú 
výlučne z príslušného miesta výroby. Musia
mať obsah prchavých látok rovný alebo 
vyšší ako 225 gramov na hektoliter alkoholu 
100 % objemového percenta a nesmú byť 

e) K zemepisnému označeniu uvedenému v 
bode 1 prílohy III môže byť pridané slovo 
«traditionnel» (tradičný), ak je rum vyrábaný 
destiláciou na menej ako 90 % objemového 
percenta po alkoholovom kvasení materiálov 
produkujúcich alkohol, ktoré pochádzajú 
výlučne z príslušného miesta výroby. Tieto 
rumy musia mať obsah prchavých látok 
rovný alebo vyšší ako 225 gramov na 
hektoliter alkoholu 100 % objemového 
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sladené alebo aromatizované. Používanie 
slova „traditionnel“ (tradičný) nebráni 
používaniu výrazov „z výroby cukru“ alebo 
„poľnohospodársky“, ktoré môžu byť 
pridané k názvu «rum».

percenta a nesmú byť sladené. Používanie 
slova „traditionnel“ (tradičný) nebráni 
používaniu výrazov „z výroby cukru“ alebo 
„poľnohospodársky“, ktoré môžu byť 
pridané k predajnému názvu «rum» 
a zemepisnému označeniu.

Toto ustanovenie nemá v žiadnom prípade 
vplyv na používanie slova «traditionnel» 
(tradičný) pre všetky produkty, ktoré nie sú 
pokryté týmto ustanovením, podľa ich 
vlastných špecifických kritérií.

Toto ustanovenie nemá v žiadnom prípade 
vplyv na používanie slova «traditionnel» 
(tradičný) pre všetky produkty, ktoré nie sú 
pokryté týmto ustanovením, podľa ich 
vlastných špecifických kritérií.

Or. fr

Odôvodnenie

Názvy „poľnohospodársky rum“ a „tradičný rum“ by sa mali naďalej chrániť, čo 
spotrebiteľom umožní poľahky určiť výrobky vysokej kvality. Aby sa zaručila optimálna 
kvalita výrobku, musí sa okrem toho zamietnuť všeobecné povolenie pridávať etylalkohol 
alebo aromatické látky, bez ohľadu na skutočnosť, že možno používať prírodné aromatické 
látky alebo ich obdobu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Príloha II kategória A bod 1 písmeno a) odsek 2

2) destilát vyrábaný výlučne alkoholovou 
fermentáciou a destiláciou šťavy získanej z 
cukrovej trstiny, má organoleptické
vlastnosti rumu a obsah prchavých látok 
rovný alebo vyšší ako 225 gramov na 
hektoliter 100-percentného etanolu.

2) liehovina vyrábaná výlučne alkoholovou 
fermentáciou a destiláciou šťavy získanej z 
cukrovej trstiny, má aromatické vlastnosti 
rumu a obsah prchavých látok rovný alebo 
vyšší ako 225 gramov na hektoliter 
100-percentného etanolu. Tento destilát 
možno predávať s údajom 
„poľnohospodársky“ pridaným 
k pomenovaniu „rum“, pri ktorom je 
uvedené zemepisné označenie jedného 
z francúzskych zámorských departementov, 
ako sa uvádza v kategórii I prílohy III.

Or. fr

Odôvodnenie

Názvy „poľnohospodársky rum“ a „tradičný rum“ by sa mali naďalej chrániť, čo 
spotrebiteľom umožní poľahky určiť výrobky vysokej kvality.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Príloha II kategória A bod 1 písmeno d)

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

d) Rum možno aromatizovať iba 
prostredníctvom intenzifikátorov chuti.

Or. it

Odôvodnenie

Rum sa podobne ako brandy „vylepšuje“ v drevených sudoch po dobu 6 mesiacov až 3 rokov. 
V prípade starých rumov je toto obdobie ešte dlhšie. Vďaka tomuto postupu má rum jednotnú 
chuť v dôsledku uchovávania v drevených sudoch. Možno povoliť pridávanie intenzifikátorov 
chuti, napríklad prírodných látok určených na aromatizáciu. Hoci nedávajú rumu dominantnú 
arómu, môžu zjednotiť jeho organoleptické vlastnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Príloha II kategória A bod 1 písmeno d)

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

d) Brandy ani Weinbrand sa 
nearomatizujú. Nevylučuje to však tradičné 
výrobné metódy.

Or. en

Odôvodnenie

Používanie aromatických látok na konečné dotvorenie tradičných organoleptických vlastností 
Brandy a Weinbrandu je stáročným postupom. Tieto tradičné výrobné metódy by sa v prípade 
Brandy a Weinbrandu nemali spochybňovať. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Príloha II kategória A bod 1 písmeno d a) (nové)
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d a) Rum môže obsahovať karamel iba na 
účel zmeny farby starých a (alebo) 
vylepšených výrobkov.

Or. fr

Odôvodnenie

Názvy „poľnohospodársky rum“ a „tradičný rum“ by sa mali naďalej chrániť, čo 
spotrebiteľom umožní poľahky určiť výrobky vysokej kvality. Aby sa zaručila optimálna 
kvalita výrobku, musí sa okrem toho zamietnuť všeobecné povolenie pridávať etylalkohol 
alebo aromatické látky, bez ohľadu na skutočnosť, že možno používať prírodné aromatické 
látky alebo ich obdobu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Príloha II kategória A bod 1 písmeno e) odsek 1

e) K zemepisnému označeniu uvedenému v 
bode 1 prílohy III môže byť pridané slovo 
«traditionnel» (tradičný), ak je rum vyrábaný 
destiláciou na menej ako 80 % objemového 
percenta po alkoholovom kvasení materiálov 
produkujúcich alkohol, ktoré pochádzajú 
výlučne z príslušného miesta výroby. Musia 
mať obsah prchavých látok rovný alebo 
vyšší ako 225 gramov na hektoliter alkoholu 
100 % objemového percenta a nesmú byť 
sladené alebo aromatizované. Používanie 
slova „traditionnel“ (tradičný) nebráni 
používaniu výrazov „z výroby cukru“ alebo 
„poľnohospodársky“, ktoré môžu byť 
pridané k názvu «rum»..

e) K zemepisnému označeniu uvedenému v 
bode 1 prílohy III môže byť pridané slovo 
«traditionnel» (tradičný), ak je rum vyrábaný 
destiláciou na menej ako 90 % objemového 
percenta po alkoholovom kvasení materiálov 
produkujúcich alkohol, ktoré pochádzajú 
výlučne z príslušného miesta výroby. Tieto 
rumy musia mať obsah prchavých látok 
rovný alebo vyšší ako 225 gramov na 
hektoliter alkoholu 100 % objemového 
percenta a nesmú byť sladené. Používanie 
slova „traditionnel“ (tradičný) nebráni 
používaniu výrazov „z výroby cukru“ alebo 
„poľnohospodársky“, ktoré môžu byť 
pridané k predajnému názvu «rum» 
a zemepisnému označeniu.

Or. fr

Odôvodnenie

Názvy „poľnohospodársky rum“ a „tradičný rum“ by sa mali naďalej chrániť, čo 
spotrebiteľom umožní poľahky určiť výrobky vysokej kvality. Aby sa zaručila optimálna 
kvalita výrobku, musí sa okrem toho zamietnuť všeobecné povolenie pridávať etylalkohol 
alebo aromatické látky, bez ohľadu na skutočnosť, že možno používať prírodné aromatické 
látky alebo ich obdobu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Príloha II kategória A bod 2 písmeno c)

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Objasňuje sa tým, že v súlade s nariadením 1576/89 a nariadením 1014/90 sa do whisky 
nemôže pridávať destilát.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Príloha II kategória A bod 2 písmeno d)

d) Whisky alebo whiskey nesmie byť sladená 
alebo aromatizovaná, ani obsahovať esencií
okrem farbenia čistým karamelom.

d) Whisky alebo whiskey nesmie byť sladená 
alebo aromatizovaná, ani obsahovať esencie
okrem farbenia čistým karamelom a nesmie 
sa dotvárať jej chuť.     

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh vysvetľuje, že nemožno dotvárať chuť whisky — pridávanie 
cukru v rámci tejto metódy nie je tradičným postupom.  Tieto nejasnosti je nevyhnutné 
odstrániť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Príloha II kategória A bod 3 písmeno e)

e) Na to, aby obilný destilát mohol byť 
označený ako „obilné brandy“, musí byť 
získaný destiláciou na menej ako 
95 % objemového percenta z fermentovanej 
cereálnej zápary, pričom musí mať 

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

odvodené od použitých surovín.

Or. es

Odôvodnenie

Názov brandy sa aj naďalej musí obmedzovať na liehovinu získanú z vínneho destilátu, aby 
spotrebitelia neboli zmätení a aby sa zabezpečil úplný súlad s vymedzením pojmu brandy, 
ktorý sa stanoví v budúcom nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Príloha II kategória A bod 5 písmeno c)

c) Brandy alebo Weinbrand nesmie 
obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Bez toho, aby bolo dotknuté písmeno a) 
bod 1 Brandy alebo Weinbrand nesmie 
obsahovať pridaný etylalkohol ani iný 
destilát poľnohospodárskeho pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Príloha II kategória A bod 5 písmeno c)

c) Brandy alebo Weinbrand nesmie 
obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Bez toho, aby bolo dotknuté písmeno a) 
bod 1 Brandy alebo Weinbrand nesmie 
obsahovať pridaný etylalkohol ani iný 
destilát poľnohospodárskeho pôvodu.

Or. en

Odôvodnenie

Všeobecný článok, ktorého obsahom by boli všetky povolené postupy pre destiláty (ako už 
bolo naznačené v predchádzajúcom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu), by znamenal, že 
pri vymedzení pojmu Brandy by sa nemusela uvádzať aromatizácia (keďže je povolená, a nie 
zakázaná).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Príloha II kategória A bod 5 písmeno d)
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d) Pri príprave liehoviny brandy alebo 
Weinbrand sa môžu použiť iba prírodné 
aromatické látky a prípravky podľa 
definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bod i) a 
v článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 
88/388/EHS.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k písmenu c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Príloha II kategória A bod 6 písmeno d)

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

d) Pri príprave destilátu z hroznových 
výliskov alebo matolinovice sa môžu použiť 
iba prírodné aromatické látky a prípravky 
definované v článku 1 ods. 2 písm. b) bod i) 
a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS. Za aromatizáciu sa 
nepovažuje spoločná destilácia 
matolinovice s aromatickými rastlinami 
anízom a feniklom, ktorá je tradičným 
postupom v niektorých oblastiach EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Príloha II kategória A bod 11 písmeno e)

e) Názov, pod ktorým sa Hefebrand predáva, 
môže byť doplnený názvom používanej 
suroviny.

e) Názov, pod ktorým sa Hefebrand predáva, 
musí byť doplnený názvom používanej 
suroviny.

Or. de

Odôvodnenie

Z dôvodov informovania spotrebiteľa sa musí uviesť používaná surovina.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Príloha II kategória B názov

Kategória B: Špecifické liehoviny Špecifické liehoviny

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto logicky nasledujúceho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vypustiť 
z názvu kategórií 13 až 45 odkaz na kategóriu B, keďže v článku 3 boli vypustené tri 
kategórie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Príloha II kategória B bod 13 odsek 1

1) vyrobené macerovaním, v rámci 
minimálneho pomeru 100 kilogramov 
ovocia na 20 litrov 100 percentného 
alkoholu, určitých bobuľovitých plodov a 
iného ovocia, ako sú maliny, černice, 
čučoriedky a iné, buď čiastočne 
vykvasených alebo nevykvasených, v 
etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu 
alebo v destiláte alebo destilačnom produkte, 
po ktorej nasleduje destilácia.

1) vyrobené výlučne macerovaním, v rámci 
minimálneho pomeru 100 kilogramov 
ovocia na 20 litrov 100-percentného 
alkoholu, určitých bobuľovitých plodov a 
iného ovocia, ako sú maliny, černice, 
čučoriedky a iné, buď čiastočne 
vykvasených alebo nevykvasených, v 
etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu 
alebo v destiláte alebo destilačnom produkte, 
po ktorej nasleduje destilácia.

Or. fr

Odôvodnenie

Doplnenie slova „výlučne“ pomôže zabezpečiť ochranu tradície destilovania týchto destilátov 
a chrániť výrobok pred farbením, sladením alebo vylepšovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Príloha II kategória B bod 16 písmeno a)

a) Liehovina z horca je liehovina vyrobená z 
destilátu horca, ktorý sa získa destiláciou 

a) Liehovina z horca je liehovina vyrobená z 
destilátu horca, ktorý sa získa destiláciou 
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fermentovaného koreňa horca s pridaním 
alebo bez pridania etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu.

fermentovaného koreňa horca s pridaním 
alebo bez pridania etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu a (alebo) 
ovocnej liehoviny a (alebo) ovocného 
destilátu.

Or. de

Odôvodnenie

Najmä v alpských oblastiach sa na zriedenie liehoviny z horca používa skôr ovocná liehovina 
(napríklad jablčný destilát) ako etylalkohol.  Intenzívna aróma horca úplne prekryje vôňu 
použitého destilátu. Potreba tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu vyplýva 
z využívania riedenia s ovocnými liehovinami ako štandardného, tradičného postupu 
v mnohých malých liehovaroch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Príloha II kategória B bod 16 a (nový)

16 a. Meisterwurz 
a) Meisterwurz je liehovina vyrábaná 
z destilátu koreňov všelieku hojivého 
(peucedanum ostruthium) macerovaných 
v maceráte kôstkovitého ovocia s pridaním 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu 
a (alebo) ovocných liehovín alebo bez neho.
b) Minimálny obsah alkoholu v liehovine 
Meisterwurz je 37,5 obj. %. 
c) Meisterwurz sa nesmie aromatizovať.

Or. de

Odôvodnenie

V liehovaroch v alpských krajinách sa odjakživa používal tento spôsob výroby liehoviny 
Meisterwurz, a preto by sa na zachovanie jej kvality mal tento tradičný postup náležite 
zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Príloha II kategória B bod 17 písmeno a)
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a) Liehoviny aromatizovaná borievkami sú 
liehoviny vyrábané aromatizáciou 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu 
a/alebo obilného destilátu látkami získanými 
z bobúľ borievky obyčajnej (Juniperus 
communis).

a) Liehoviny aromatizovaná borievkami sú 
liehoviny vyrábané aromatizáciou 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu 
a (alebo) obilného destilátu a (alebo) 
ovocnej liehoviny a (alebo) ovocného 
destilátu látkami získanými z bobúľ 
borievky obyčajnej (Juniperus communis).

Or. de

Odôvodnenie

Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu a (alebo) ovocná liehovina a (alebo) ovocný destilát 
s bobuľami borievky už môže byť pridaný do liehovín aromatizovaných borievkami. Povoliť 
by sa malo aj používanie ovocných liehovín. Potreba tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu vyplýva zo skutočnosti, že macerácia borievky v ovocných liehovinách je v mnohých 
malých liehovaroch štandardným, tradičným postupom a chuť borievky vo výslednom 
produkte je taká výrazná, že sa už nedá zistiť vôňa pôvodného destilátu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Príloha II kategória B bod 17 písmeno d)

d) Liehoviny aromatizované borievkami sa 
môžu predávať pod názvami „Wacholder“, 
„ginebra“ alebo „genebra“.

d) Liehoviny aromatizované borievkami sa 
môžu predávať pod názvami „Wacholder“, 
„genevere“ alebo „genebra“.

Or. es

Odôvodnenie

Názov „ginebra“ sa musí obmedziť na nápoj definovaný v odseku 18 prílohy II návrhu, 
ktorého objemové množstvo alkoholu musí byť oveľa vyššie (37,5 %). V opačnom prípade by to 
zmiatlo španielskych konzumentov, pretože názov „ginebra“ sa používa iba v Španielsku a je 
úplne totožný s názvom „gin“. Návrh Komisie by navyše mohol mať za následok 
nespravodlivú hospodársku súťaž, pretože by od výrobcov ginu (ktorých výrobky musia mať 
objemové množstvo alkoholu minimálne 37,5 %) vyžadoval, aby na španielskom trhu 
fungovali spolu s výrobcami ginebry, pri ktorej je požadované objemové množstvo alkoholu 
15 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Príloha II kategória B bod 20 písmeno a) body 1 – 6
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1) získaný výlučne z etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu, s maximálnym 
obsahom metanolu neprevyšujúcim 
5 gramov na hektoliter čistého alkoholu,

1) získaný výlučne z etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu, s maximálnym 
obsahom metanolu neprevyšujúcim 
5 gramov na hektoliter stopercentného
alkoholu, ktorého vôňa sa vytvára výlučne 
pomocou opakovanej destilácie v tradičných 
destilačných zariadeniach etylalkoholu za 
prítomnosti všetkých použitých prírodných 
rastlinných materiálov,

2) ktorého vôňa sa vytvára výlučne pomocou 
opakovanej destilácie v tradičných 
destilačných zariadeniach etylalkoholu za 
prítomnosti všetkých použitých prírodných 
rastlinných materiálov,

3) ktorého výsledný destilát obsahuje 
najmenej 70 % alkoholu na objem,

3) ktorého výsledný destilát obsahuje 
najmenej 70 % alkoholu na objem,

4) kde ďalší pridaný etylalkohol musí byť 
výlučne z rovnakej suroviny,

4) kde ďalší pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu musí 
zodpovedať vlastnostiam uvedeným 
v prílohe I bod 3, s maximálnym obsahom 
metanolu neprevyšujúcim 5 gramov na 
hektoliter stopercentného alkoholu,

5) ktorý neobsahuje pridané sladidlá alebo 
farbivá,

5) ktorý neobsahuje pridané sladidlá 
presahujúce 0,1 gramu cukrov na liter 
konečného produktu alebo farbivá,

6) ktorý neobsahuje pridané zložky iné ako 
vodu.

6) ktorý neobsahuje pridané zložky iné ako 
vodu.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná definícia mení poradie textu navrhovaného Komisiou, aby sa zvýšila 
zrozumiteľnosť.  Text doplnený v bode 4 umožňuje pridávanie cukrov na účely potvrdenia 
pravosti, čo odvetviu umožňuje predchádzať podvodom a falšovaniu výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Inese Vaidere

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Príloha II bod 29

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
poľnohospodárskeho pôvodu:

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
z obilia, zo zemiakov a/alebo z melasy 
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z cukrovej repy:
1) získaného po vykvasení s kvasinkami z 
poľnohospodárskych surovín,

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

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

- destilovaného a/alebo rektifikovaného na
minimálny obsah alkoholu 96,0 % objemu 
tak, že organoleptické vlastnosti použitých 
surovín a vedľajšie produkty vytvorené pri 
kvasení sú selektívne redukované, a v 
ktorých sú maximálne úrovne usadenín 
také, aké sú uvedené v prílohe I pre lieh s 
výnimkou toho, že usadeniny metanolu v 
konečnom výrobku nepresahujú 30 gramov 
na hektoliter čistého alkoholu.

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

Po tomto procese môže nasledovať 
spracovanie s príslušnými prostriedkami na 
spracovanie vrátane spracovania 
aktivovaným dreveným uhlím s cieľom
vytvorenia špeciálnych organoleptických 
vlastností,

Maximálne úrovne zostatkových látok 
musia spĺňať úrovne uvedené v prílohe I 
pre etylalkohol, okrem toho, že zvyšok 
metanolu v konečnom produkte nesmie 
prekročiť 10 gramov na hektoliter čistého 
alkoholu
b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, ktoré 
môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 
získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti iné ako 
prevládajúca vôňa.

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, ktoré 
môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 
získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti iné ako 
prevládajúca vôňa.

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

Or. en
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Odôvodnenie

Vodka sa tradične vyrába z obilia, zo zemiakov a/alebo z melasy z cukrovej repy, a preto je 
veľmi dôležité, aby vodka bola rovnako chránená ako iné liehové nápoje, ako sú rum či 
whisky atď. Toto vymedzenie prispeje k ochrane kvalitatívnych noriem pre túto dôležitú 
kategóriu liehovín v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Príloha II bod 29

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
poľnohospodárskeho pôvodu:

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

1) získaného po vykvasení s kvasinkami z 
poľnohospodárskych surovín,

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

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

- destilovaného a/alebo rektifikovaného na
minimálny obsah alkoholu 96,0 % objemu 
tak, že organoleptické vlastnosti použitých 
surovín a vedľajšie produkty vytvorené pri 
kvasení sú selektívne redukované, a v 
ktorých sú maximálne úrovne usadenín 
také, aké sú uvedené v prílohe I pre lieh s 
výnimkou toho, že usadeniny metanolu v 
konečnom výrobku nepresahujú 30 gramov 
na hektoliter čistého alkoholu.

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

Po tomto procese môže nasledovať 
spracovanie s príslušnými prostriedkami na 
spracovanie vrátane spracovania 
aktivovaným dreveným uhlím s cieľom
vytvorenia špeciálnych organoleptických 
vlastností.

Maximálne úrovne zostatkových látok 
musia spĺňať úrovne uvedené v prílohe I 
pre etylalkohol, okrem toho, že zvyšok 
metanolu v konečnom produkte nesmie 
prekročiť 10 gramov na hektoliter čistého 
alkoholu.
b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, ktoré 
môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, ktoré 
môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 
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získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti iné ako 
prevládajúca vôňa.

získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti iné ako 
prevládajúca vôňa.

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

Or. en

Odôvodnenie

Vodka sa tradične vyrába z obilia, zo zemiakov a/alebo z melasy z cukrovej repy, a preto je 
veľmi dôležité, aby vodka bola rovnako chránená ako iné liehové nápoje, ako sú rum či 
whisky atď. Výber prísad ovplyvňuje organoleptické (chuťové) vlastnosti, a preto sa musia 
obmedziť na obilie, zemiaky, a/alebo melasu z cukrovej repy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, 
Aldis Kušķis, Péter Olajos, Anders Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas 

Landsbergis, Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Príloha II bod 29 písmeno a) úvodná časť a odsek 1

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
poľnohospodárskeho pôvodu:

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

1) získaného po vykvasení s kvasinkami z 
poľnohospodárskych surovín,

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k prílohe II, kategória B, bod 29, 
ktorý predložil Andres Tarand, GenowefaGrabowska

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Príloha II bod 29

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
poľnohospodárskeho pôvodu:

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
poľnohospodárskeho pôvodu:

1) získaného po vykvasení s kvasinkami z 
poľnohospodárskych surovín,

1) získaného po vykvasení s kvasinkami z 
obilia, zo zemiakov alebo z melasy 
z cukrovej repy,

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

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

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

Po tomto procese môže nasledovať 
opakovaná destilácia a/alebospracovanie s 
príslušnými prostriedkami na spracovanie 
vrátane spracovania aktivovaným dreveným 
uhlím s cieľom vytvorenia špeciálnych 
organoleptických vlastností.

Maximálne úrovne zostatkových látok musia 
spĺňať úrovne uvedené v prílohe I pre 
etylalkohol, okrem toho, že zvyšok metanolu 
v konečnom produkte nesmie prekročiť 
10 gramov na hektoliter čistého alkoholu.

Maximálne úrovne zostatkových látok musia 
spĺňať úrovne uvedené v prílohe I pre 
etylalkohol, okrem toho, že zvyšok metanolu 
v konečnom produkte nesmie prekročiť 
15 gramov na hektoliter čistého alkoholu.

b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, ktoré 
môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 
získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti iné ako 
prevládajúca vôňa.

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, ktoré 
môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 
získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti iné ako 
prevládajúca vôňa.

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

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

Or. pl
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Odôvodnenie

Cieľom obmedzenia zoznamu surovín používaných pri výrobe vodky na obilie, zemiaky alebo 
melasu z cukrovej repy je zachovanie vysokej kvality a dobrého mena vodky a zabezpečenie 
toho, že sa budú ďalej používať tradičné stáročné výrobné metódy. Horeuvedené vymedzenie 
sa týka asi 96 % vodiek, ktoré sa v súčasnosti na trhu EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Liam Aylward

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Príloha II kategória B bod 29

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
poľnohospodárskeho pôvodu:

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
poľnohospodárskeho pôvodu získaného po 
vykvasení s kvasinkami:

1) získaného po vykvasení s kvasinkami z 
poľnohospodárskych surovín,

1) z obilia, zo zemiakov a/alebo melasy 
alebo
2) iných poľnohospodárskych surovín,

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

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

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

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

Maximálne úrovne zostatkových látok musia 
spĺňať úrovne uvedené v prílohe I pre 
etylalkohol, okrem toho, že zvyšok metanolu 
v konečnom produkte nesmie prekročiť 
10 gramov na hektoliter čistého alkoholu.

Maximálne úrovne zostatkových látok musia 
spĺňať úrovne uvedené v prílohe I pre 
etylalkohol, okrem toho, že zvyšok metanolu 
v konečnom produkte nesmie prekročiť 
10 gramov na hektoliter čistého alkoholu.

b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, ktoré 
môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 
získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti iné ako 
prevládajúca vôňa.

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, ktoré 
môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 
získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti iné ako 
prevládajúca vôňa.

d) Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2000/13/ES, sa popis, uvádzanie na trh alebo

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

pri označovaní vodky vyrábanej z iných 
surovín než obilie, zemiaky a melasa
uvádza v rovnakom zornom poli ako súčasť 
predajného názvu označenie „destilovaná 
z....“, doplnené o suroviny použité na výrobu 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu. 
Označovanie je v súlade so smernicou 
2000/13/ES. Písmená nesmú byť väčšie ako 
polovica ani menšie ako jedna tretina 
veľkosti písmen použitých pre predajný 
názov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by nahradil pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40, ktorý 
predložil spravodajca, a je rozdelený na dve časti.  

Po prvé, jasne rozlišuje medzi vodkou vyrobenou z obilia, zo zemiakov, z cukrovej repy alebo 
cukrovej trstiny a vodkou vyrobenou z iných surovín.  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
obsahuje cukrovú trstinu v zozname surovín v odseku a) 1) na základe rady, že ak by sa tak 
neurobilo, bolo by to v rozpore s predpismi WTO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Príloha II kategória B bod 29

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
poľnohospodárskeho pôvodu:

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
poľnohospodárskeho pôvodu získaného po 
vykvasení s kvasinkami:

1) získaného po vykvasení s kvasinkami z 
poľnohospodárskych surovín,

1) z obilia, zo zemiakov a/alebo melasy 
alebo
2) iných poľnohospodárskych surovín,

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

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

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

Po tomto procese môže nasledovať 
opakovaná destilácia a/alebo spracovanie s 
príslušnými prostriedkami na spracovanie 
vrátane spracovania aktivovaným dreveným 
uhlím s cieľom vytvorenia špeciálnych 
organoleptických vlastnosti.
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Maximálne úrovne zostatkových látok musia 
spĺňať úrovne uvedené v prílohe I pre 
etylalkohol, okrem toho, že zvyšok metanolu 
v konečnom produkte nesmie prekročiť 
10 gramov na hektoliter čistého alkoholu.

Maximálne úrovne zostatkových látok musia 
spĺňať úrovne uvedené v prílohe I pre 
etylalkohol, okrem toho, že zvyšok metanolu 
v konečnom produkte nesmie prekročiť 
10 gramov na hektoliter čistého alkoholu.

b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, ktoré 
môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 
získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti iné ako 
prevládajúca vôňa.

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, ktoré 
môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 
získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti iné ako 
prevládajúca vôňa.

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

d) Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2000/13/ES, sa v opise, pri uvádzaní na trh a
pri označovaní vodky vyrábanej z iných 
surovín než obilie, zemiaky a melasa
uvádza v rovnakom zornom poli ako súčasť 
predajného názvu označenie „destilovaná 
z....“, doplnené o suroviny použité na výrobu 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu.  
Označovanie je v súlade so smernicou 
2000/13/ES. Písmená nesmú byť väčšie ako 
polovica ani menšie ako jedna tretina 
veľkosti písmen použitých pre predajný 
názov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by nahradil pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40, ktorý 
predložil spravodajca, a je rozdelený na dve časti.  

Po prvé, jasne rozlišuje medzi vodkou vyrobenou z obilia, zo zemiakov, z cukrovej repy alebo 
cukrovej trstiny a vodkou vyrobenou z iných surovín.  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
obsahuje cukrovú trstinu v zozname surovín v odseku a) 1) na základe rady, že ak by sa tak 
neurobilo, bolo by to v rozpore s predpismi WTO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Príloha II kategória B bod 29

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

1) získaného po vykvasení s kvasinkami z 
poľnohospodárskych surovín,

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

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

- destilovaného a/alebo rektifikovaného na
minimálny obsah alkoholu 96,0 % objemu 
tak, že organoleptické vlastnosti použitých 
surovín a vedľajšie produkty vytvorené pri 
kvasení sú selektívne redukované, a v 
ktorých sú maximálne úrovne usadenín 
také, ako sú uvedené v prílohe I pre lieh s 
výnimkou toho, že usadeniny metanolu v 
konečnom výrobku nepresahujú 10 gramov 
na hektoliter čistého alkoholu.

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

Po tomto procese môže nasledovať 
spracovanie s príslušnými prostriedkami na 
spracovanie vrátane spracovania 
aktivovaným dreveným uhlím s cieľom
vytvorenia špeciálnych organoleptických 
vlastností,

Maximálne úrovne zostatkových látok 
musia spĺňať úrovne uvedené v prílohe I 
pre etylalkohol, okrem toho, že zvyšok 
metanolu v konečnom produkte nesmie 
prekročiť 10 gramov na hektoliter čistého 
alkoholu.
b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu vodky je 
37,5 obj. %.

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, ktoré 
môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 
získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti iné ako 
prevládajúca vôňa.

c) Jediné látky určené na aromatizáciu, ktoré 
môžu byť pridané, sú prírodné zložené 
aromatické látky prítomné v destiláte 
získané z vykvasených surovín. Navyše 
môže produkt získať špeciálne 
organoleptické vlastnosti iné ako 
prevládajúca vôňa.

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k prílohe II, kategória B, bod 29, 
ktorý predložil pán Tarand.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Sonik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Príloha II kategória B bod 29 písmeno a) úvodná časť

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
poľnohospodárskeho pôvodu:

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

Or. pl

Odôvodnenie

Vodka is a drink which has traditionally been produced from grain, potatoes and/or sugar 
beet molasses. In accordance with the objectives of this proposal for a regulation, it should be 
given the same support as other distilled drinks (e.g. rum and whisky). This will benefit both 
vodka producers and, above all, consumers.

The above provision was adopted by Parliament's Committee on Agriculture and Rural 
Development in its opinion, and by the European Economic and Social Committee in the final 
version of its opinion. Furthermore, COPA-COGECA, in a formal statement, endorsed the 
need for a restricted definition of the term vodka. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik 
Lax

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Príloha II kategória B bod 29 písmeno a) úvodná časť

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
poľnohospodárskeho pôvodu:

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

Or. en
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k prílohe II, kategória B, bod 29, 
ktorý predložil pán Tarand.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jiří Maštálka

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Príloha II kategória B bod 29 písmeno a)

a) Vodka je liehovina vyrábaná z liehu 
poľnohospodárskeho pôvodu

a) Vodka je liehovina vyrábaná buď 
rektifikáciou liehu poľnohospodárskeho 
pôvodu, alebo jeho filtráciou cez aktivované 
drevené uhlie, po ktorej môže nasledovať 
priama destilácia alebo podobné 
spracovanie tak, že organoleptické 
vlastnosti použitých surovín sú selektívne 
redukované.

1) získaného po vykvasení s kvasinkami z 
poľnohospodárskych surovín,
2) destilovaného a/alebo rektifikovaného 
tak, že organoleptické vlastnosti použitých 
surovín a vedľajšie produkty vytvorené pri 
kvasení sú selektívne redukované, 
Po tomto procese môže nasledovať 
opakovená destilácia a/alebo spracovanie s 
príslušnými prostriedkami na spracovanie, 
vrátane spracovania aktivovaným 
dreveným uhlím, za účelom vytvorenia 
špeciálnych organoleptických vlastnosti,
Maximálne úrovne zostatkových látok musia 
spĺňať úrovne uvedené v prílohe I pre 
etylalkohol, okrem toho, že zvyšok metanolu 
v konečnom produkte nesmie prekročiť 
10 gramov na hektoliter čistého alkoholu.

Maximálne úrovne zostatkových látok musia 
spĺňať úrovne uvedené v prílohe I pre 
etylalkohol, okrem toho, že zvyšok metanolu 
v konečnom produkte nesmie prekročiť 
10 gramov na hektoliter čistého alkoholu.

Or. en

Odôvodnenie

Existujúce vymedzenie sa musí zachovať v znení, aké je uvedené v nariadení č. 1576/89 
s malými zmenami.  

Navyše, článok 5 umožňuje každému členskému štátu, aby zaviedol prísnejšie pravidlá na 
opis, označovanie, balenie a prezentáciu liehových nápojov vyrábaných na ich vlastnom 
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území. To poskytuje dostatok možností na riešenie konkrétnych potrieb spotrebiteľov zistených 
v jednotlivých členských štátoch, a to na základe zásady subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik 
Lax

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Príloha II kategória B bod 29 písmeno a) bod 1

1) získaného po vykvasení s kvasinkami z 
poľnohospodárskych surovín,

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k prílohe II, kategória B, bod 29, 
ktorý predložil pán Tarand.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Príloha II kategória B bod 29 písmeno a) bod 2

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

2) destilovaného a/alebo rektifikovaného na
minimálny obsah alkoholu 96,0 % objemu 
tak, že organoleptické vlastnosti použitých 
surovín a vedľajšie produkty vytvorené pri 
kvasení sú selektívne redukované, a v 
ktorých sú maximálne úrovne usadenín 
také, ako sú uvedené v prílohe I pre lieh s 
výnimkou toho, že usadeniny metanolu v 
konečnom výrobku nepresahujú 30 gramov 
na hektoliter čistého alkoholu.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k prílohe II, kategória B, bod 29, 
ktorý predložil pán Tarand.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Príloha II kategória B bod 29 písmeno a) bod 2 pododsek 2

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

Po tomto procese môže nasledovať 
spracovanie s príslušnými prostriedkami na 
spracovanie vrátane spracovania 
aktivovaným dreveným uhlím s cieľom
vytvorenia špeciálnych organoleptických 
vlastností, 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k prílohe II, kategória B, bod 29, 
ktorý predložil pán Tarand.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Príloha II kategória B bod 29 písmeno a) bod 2 pododsek 3

Maximálne úrovne zostatkových látok 
musia spĺňať úrovne uvedené v prílohe I 
pre etylalkohol, okrem toho, že zvyšok 
metanolu v konečnom produkte nesmie 
prekročiť 10 gramov na hektoliter čistého 
alkoholu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k prílohe II, kategória B, bod 29, 
ktorý predložil pán Tarand.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Príloha II kategória B bod 29 písmeno d)

d) Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2000/13/ES, sa popis, uvádzanie na trh 
alebo označovanie vodky uvedie v 
rovnakom zornom poli ako súčasť 

vypúšťa sa
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predajného názvu surovín použitých na 
výrobu etylalkoholu poľnohospodárskeho 
pôvodu. Písmená nesmú byť väčšie ako 
polovica ani menšie ako jedna tretina 
veľkosti písmen použitých pre predajný 
názov.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k prílohe II, kategória B, bod 29, 
ktorý predložil pán Tarand.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jiří Maštálka

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Príloha II kategória B bod 29 písmeno d)

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

d) Členské štáty môžu stanoviť prísnejšie 
alebo dodatočné pravidlá na opis, 
označovanie, balenie a prezentáciu vodky v 
súlade s článkom 5.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k prílohe II, bod 29, písmeno a), ktoré predložil Jiří Maštálka

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Linda McAvan, Riitta Myller

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Príloha II kategória B bod 29 písmeno d)

d) Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2000/13/ES, sa popis, uvádzanie na trh alebo 
označovanie vodky uvedie v rovnakom 
zornom poli ako súčasť predajného názvu 

d) Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2000/13/ES, sa v opise, pri uvádzaní na trh 
alebo pri označovaní vodky, ktorá sa 
nevyrába zo zemiakov, z obilia či melasy, 
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surovín použitých na výrobu etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu. Písmená 
nesmú byť väčšie ako polovica ani menšie 
ako jedna tretina veľkosti písmen použitých 
pre predajný názov.

uvádza v rovnakom zornom poli ako súčasť 
predajného názvu označenie „vyrobená 
z....“, doplnené o suroviny použité na výrobu 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu. 
Označovanie je v súlade so smernicou 
2000/13/ES. Písmená nesmú byť väčšie ako 
polovica ani menšie ako jedna tretina 
veľkosti písmen použitých pre predajný 
názov.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k prílohe II, kategória B, bod 29, 
ktorý predložil pán Tarand.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Príloha II kategória B bod 29 písmeno d)

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

d) Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2000/13/ES, opis, uvádzanie na trh alebo 
označovanie vodky, ktorá sa nevyrába zo 
zemiakov, z obilia či  melasy, obsahuje v 
rovnakom zornom poli ako súčasť 
predajného názvu slová „vyrobená z....“ 
spolu s názvami základných surovín 
použitých na výrobu etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu. Označovanie 
je v súlade s ustanoveniami smernice 
2000/13/ES. Písmená nesmú byť menšie ako 
dve tretiny veľkosti písmen použitých pre 
predajný názov.

Or. de

Odôvodnenie

Vodky vyrábanú z obilia, zo zemiakov a z melasy možno označiť ako tradičný výrobok. Preto 
by tento výrobok nemal obsahovať nijaké doplnkové prísady. Etylalkohol vo vodke možno 
získať aj z iných poľnohospodárskych výrobkov, a preto by sa mal príslušný výrobok 
označovať tak, aby spotrebitelia presne vedeli, akú vodku kupujú. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Príloha II kategória B bod 31 písmeno d) odsek 1

d) Pri prezentácii likérov vyrobených v 
Spoločenstve sa môžu v prípade použitia 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu 
použiť na vyjadrenie tradičných výrobných 
metód tieto zložené výrazy:

d) Pri prezentácii likérov vyrobených v 
Spoločenstve sa môžu v prípade použitia 
etylalkoholu vínneho pôvodu použiť na 
vyjadrenie tradičných výrobných metód tieto 
zložené výrazy:

Or. es

Odôvodnenie

Názov „brandy“ sa musí naďalej obmedzovať na liehový nápoj získavaný z vínneho liehu, aby 
sa predchádzalo dezinformovaniu spotrebiteľov a aby sa zabezpečil úplný súlad s vymedzením 
pojmu brandy, ktoré treba určiť v budúcom nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, 
Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Príloha II kategória B bod 40 písmeno a)

a) Nocino je likér, ktorého vôňa pochádza 
hlavne z macerácie a/alebo destilácie celých 
jadier zelených vlašských orechov (Jugians
regia L.) s minimálnym obsahom cukru, 
ktorý sa rovná 100 gramom na liter 
invertného cukru

a) Nocino je likér, ktorého vôňa pochádza 
hlavne z macerácie a/alebo destilácie celých 
zelených vlašských orechov (Juglans
regia L.) s minimálnym obsahom cukru, 
ktorý sa rovná 100 gramom na liter 
invertného cukru.

Or. en

Odôvodnenie

Anglické znenie vymedzenia pojmu „nocino“ obsahuje chybu v tom, že produkt sa získava 
maceráciou a/alebo destiláciou celých orechov, a nie iba jadier. Okrem toho je tam tlačová 
chyba vedeckého pomenovania vlašského orecha.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Príloha II kategória B bod 40 písmeno a)
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a) Nocino je likér, ktorého vôňa pochádza 
hlavne z macerácie a/alebo destilácie celých 
jadier zelených vlašských orechov (Jugians
regia L.) s minimálnym obsahom cukru, 
ktorý sa rovná 100 gramom na liter 
invertného cukru.  

a) Nocino je likér, ktorého vôňa pochádza 
hlavne z macerácie a/alebo destilácie celých 
zelených vlašských orechov (Juglans
regia L.) s minimálnym obsahom cukru, 
ktorý sa rovná 100 gramom na liter 
invertného cukru.

Or. en

Odôvodnenie

Anglické znenie vymedzenia pojmu „nocino“ obsahuje chybu v tom, že produkt sa získava 
maceráciou a/alebo destiláciou celých orechov, a nie iba jadier.  Je tam aj tlačová chyba 
(Juglans, nie Jugians).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Príloha II kategória B bod 41 písmeno c)

c) Pri príprave vaječného likéru alebo 
liehoviny advocaat alebo avocat alebo 
Advokat sa môžu použiť iba prírodné 
aromatické látky a prípravky podľa 
definície v článku 1 ods. 2 písm. b) bod i) 
a v článku 1 ods. 2 písm. c) 
Smernice 88/388/EHS.

c) Pri príprave vaječného likéru alebo 
liehoviny advocaat alebo avocat alebo 
Advokat sa nesmú používať sušené vaječné 
výrobky.

Or. de

Odôvodnenie

Namiesto každého použitia farbív, ako je napríklad betakarotén, sa musí používať vajcový 
žĺtok (bez bielka). Pri výrobe vysoko kvalitných produktov vyrábaných tradičnými metódami 
sa musí zakázať používanie sušených vaječných výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Príloha II kategória B bod 44 a (nový)

44 a. Vruchtenjenever alebo Jenever met 
vruchten
a) Vruchtenjenever alebo Jenever met 
vruchten znamená likér alebo iný liehový 
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nápoj, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
1. nápoj sa získava buď aromatizáciou 
jenevera ovocím alebo rastlinami a/alebo 
časťami ovocia alebo rastlín, alebo 
pridaním ovocnej šťavy a/alebo destilátov
ovocia či rastlín alebo destilátov 
koncentrovaných vôní extrahovaných 
z ovocia či rastlín;
2. môže získať arómu pridaním prírodných 
a/alebo prírodne identických aróm;
3. nápoj môže byť osladený;
4. nápoj má organoleptické vlastnosti 
príslušného ovocia;
- s minimálnym obsahom alkoholu 20 % 
objemu.
Názov daného ovocia môže nahradiť slovo 
vruchten.

Or. nl

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Príloha II kategória B bod 45 písmeno a)

a) Topinambur je liehovina vyrábaná 
výlučne kvasením hľúz jeruzalemských 
artičokov (Helianthus tuberosus L.).

a) Topinambur je liehovina vyrábaná 
výlučne kvasením a destiláciou hľúz 
jeruzalemských artičokov (Helianthus 
tuberosus L.) výlučne s obsahom alkoholu 
menej ako 86 % objemu.

Or. de

Odôvodnenie

Tu sa hovorí o liehovine, ktorej obsah alkoholu po destilácii musí byť 86 % objemu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Príloha II kategória C názov

Kategória C: Iné liehoviny Iné liehoviny

Or. en

Odôvodnenie

Toto je ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh na vypustenie odkazu na kategóriu C v názve 
pre kategórie 46 a a b, ktorý vyplýva z vypustenia troch kategórií v článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Príloha II kategória C bod 2

2. Rum-Verschnitt sa vyrába v Nemecku 
a získava sa zmiešaním rumu a alkoholu, 
pričom minimálne 5 % alkoholu 
obsiahnutého v konečnom produkte musí 
pochádzať z rumu. Ak ide o označovanie a 
uvádzanie na trh produktu Rum-Verschnitt, 
slovo Verschnitt musí byť uvedené na 
popise, prezentácii a označení písmenami 
patriacich do tej istej kategórie, veľkosti a 
farby ako slovo „Rum“ , v tom istom riadku 
a v prípade fliaš na prednej etikete. 
V prípade, že sa tento produkt predáva mimo 
nemeckého trhu, na etikete musí byť 
uvedené jeho alkoholické zloženie.

45a. Rum-Verschnitt sa vyrába v Nemecku 
a získava sa zmiešaním rumu a alkoholu, 
pričom minimálne 5 % alkoholu 
obsiahnutého v konečnom produkte musí 
pochádzať z rumu. Ak ide o označovanie a 
uvádzanie na trh produktu Rum-Verschnitt, 
slovo Verschnitt musí byť uvedené na opise, 
prezentácii a označení písmenami patriacimi
do tej istej kategórie, veľkosti a farby ako 
slovo „Rum“ , v tom istom riadku a v 
prípade fliaš na prednej etikete. V prípade, 
že sa tento produkt predáva mimo 
nemeckého trhu, na etikete musí byť 
uvedené jeho alkoholické zloženie.  

Or. de

(Text v stĺpci z prílohy II, kategórie C, odsek 2)

Odôvodnenie

Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyplýva z vypustenia troch kategórií z článku 3.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Príloha II kategória C bod 3

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

45b. Slivovice sa vyrába v Českej republike 
a získava sa pridaním maximálne 30 %-ného 
objemového percenta etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu do slivkového 
destilátu pred konečnou destiláciou.  Tento 
produkt musí byť opísaný ako „liehovina“ 
a môže používať aj názov Slivovice v 
rovnakom zornom poli na prednej etikete.  
Ak sa česká Slivovice predáva na trhu 
Spoločenstva, na etikete musí byť uvedené 
jej alkoholické zloženie. Toto ustanovenie sa 
nedotýka používania názvu Slivovice pre 
ovocné destiláty podľa kategórie 9. 

Or. en

(Text v stĺpci z prílohy II, kategórie C, odsek 3)

Odôvodnenie

Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyplýva z vypustenia troch kategórií z článku 3.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Príloha II kategória C odsek 1

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

1. Všetky liehoviny, ktoré spĺňajú definíciu 
článku 1, ale nespĺňajú kritériá na zahrnutie 
do kategórií 1 až 45, sú opísané, 
prezentované a označované predajným 
názvom „liehovina“.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyplýva z vypustenia troch kategórií z článku 3. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Príloha III bod 1 tabuľka

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 Malaga Ron de Malaga

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

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že toto je vymedzené v bode 1 prílohy II, výraz tradičný sa už neobjavuje 
v zemepisnom označení.

Musí sa zaradiť nové ustanovenie, na základe ktorého nové zemepisné označenia zohľadňujú 
tak rozmanitosť a špecifický charakter výroby rumu vo francúzskych zámorských 
departamentoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Príloha III bod 1 tabuľka

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 Rhum de la Réunion
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traditionnel
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

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že toto je vymedzené v bode 1 prílohy II, výraz tradičný sa už neobjavuje 
v zemepisnom označení.

Musí sa zaradiť nové ustanovenie, na základe ktorého nové zemepisné označenia zohľadňujú 
tak rozmanitosť a špecifický charakter výroby rumu vo francúzskych zámorských 
departamentoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Jill Evans

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Príloha III bod 2 tabuľka riadok 1 a (nový)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh chce poskytnúť rovnakú právnu ochranu slovnému 
spojeniu v škótskej gaelčine, akú už má anglická verzia a jej írsky ekvivalent, pričom škótskym 
výrobcom whisky neukladá povinnosť používať gaelské označovanie, ak si to neželajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Príloha III bod 2 tabuľka
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Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky

Whisky español Whisky español
(Tieto názvy možno doplniť výrazmi „malt“ 
(sladová) alebo „grain“ (obilná))

(Tieto názvy možno doplniť výrazmi „malt“ 
(sladová) alebo „grain“ (obilná))

Irish Whiskey Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey
(Tieto názvy možno doplniť slovami „Pot 
Still“ (periodická destilácia) alebo „malt“ 
(sladová) alebo „grain“ (obilná))

(Tieto názvy možno doplniť slovami „Pot 
Still“ (periodická destilácia) alebo „malt“ 
(sladová) alebo „grain“ (obilná))

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(údaj zmenil miesto)

Odôvodnenie

Terajšie ustanovenie treba zachovať, pričom umožňuje doplniť zemepisné označenie 
o dodatočné údaje, použitie ktorých upravuje príslušný orgán konkrétnej krajiny. Kým 
termíny malt a grain sa bežne používajú pre škótsku whisky, nie sú to jediné povolené 
dodatočné údaje. Je dôležité odstrániť každú nejasnosť, ktorá umožnila, že o povolení 
dodatočných údajov pre scotch whisky by mal rozhodovat príslušný orgán Veľkej Británie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Príloha III bod 5 tabuľka riadky 3 – 5

Text predložený Komisiou

Brandy Αττικής / Brandy of Attica

Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parliament

Brandy Αττικής / Brandy of Attica Grécko
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Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Grécko

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

Grécko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Príloha III bod 6 tabuľka riadok 34 a (nový) 

Tsikoudia                            Grécko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Príloha III bod 6 tabuľka riadok 35 a (nový)

Tsipouro                            Grécko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Príloha III bod 10 tabuľka riadok 9 a (nový)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Odôvodnenie

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand sa vyrába z obyčajných hrušiek a je to typická miestna 
ovocná liehovina vysokej kvality. Z tohto dôvodu by sa táto regionálna liehovina mala 
identifikovať pomocou označenia zemepisného pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Príloha III bod 10 tabuľka riadok 9 b (nový)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de
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Odôvodnenie

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand sa vyrába z obyčajných hrušiek a je to typická miestna 
ovocná liehovina vysokej kvality. Z tohto dôvodu by sa táto regionálna liehovina mala 
identifikovať pomocou označenia zemepisného pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Príloha III bod 10 tabuľka riadok 9 c (nový)

Pregler

Or. de

Odôvodnenie

Pregler sa vyrába z jabĺk a hrušiek a je to typická ovocná liehovina vysokej kvality 
z východného Tirolska. Z tohto dôvodu by sa táto regionálna liehovina mala identifikovať 
pomocou označenia zemepisného pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Príloha III bod 23 tabuľka riadky 7 a – 7 e (nové)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene                ...

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari               ...

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata  ...

Ούζο Θράκης /Ouzo of Thrace                     ...

Ούζο Μακεδονίας /Ouzo of Macedonia      ...

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Príloha III bod 31 tabuľka riadok 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee     Rakúsko Jagertee/Jagatee                          Rakúsko

Jägertee                                     Rakúsko,
 Nemecko                                           
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Or. de

Odôvodnenie

V Akte o pristúpení Rakúska pojmy Jägertee, Jagertee a Jagatee boli omylom vyhradené pre 
rakúske výrobky, hoci podobná tradícia existuje aj v Nemecku. Tento pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh odráža záväzky Komisie a skutočné používanie jazykových variantov 
v Nemecku a Rakúsku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Príloha III bod 31 tabuľka riadky 31 a – 31 d (nové)

Μαστίχα Χίου/Mastic of Chios     Grécko

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos         ...

Κουμκουάτ Κέρκυρας/                  ...

Koum Kouat of Corfu

Τεντούρα/Tentoura                       ...

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Príloha III bod 31 tabuľka riadky 31 a – d (nové)

Liquore di limoni di Sorrento                     Taliansko

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte                                      ...

Genepì della Val d'Aosta           ...

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, 
Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Príloha III bod 31 tabuľka riadky 31 a – d (nové)

Liquore di limoni di Sorrento                     Taliansko

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...
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Genepì del Piemonte                                       ...

Genepì della Val d'Aosta                                ...

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, 
Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Príloha III bod 31 tabuľka riadok 31 a (nový)

Nocino di Modena
Taliansko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Príloha III bod 31 tabuľka riadok 31 a (nový)

Nocino di Modena   
Taliansko

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Príloha III kategória C tabuľka riadok 4 a (nový)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Odôvodnenie

Wildschönauer Krautinger sa vyrába z kvaky, ktorá rastie v okolí Wildschönau. Táto typická 
miestna vysoko kvalitná ovocná liehovina sa v tejto oblasti aj destiluje a vyrába. Táto 
regionálna liehovina by sa preto mala identifikovať pomocou označenia zemepisného pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Príloha III kategória C tabuľka riadok 4 b (nový)
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Krautinger

Or. de

Odôvodnenie

Krautinger sa vyrába z kvaky a je typickou miestnou vysoko kvalitnou ovocnou liehovinou. 
Z tohto dôvodu by sa táto regionálna liehovina mala identifikovať pomocou označenia 
zemepisného pôvodu.


