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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a  300 Smlouvy o ES a v článku 7 
Smlouvy o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) většina odevzdaných hlasů 
pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady o definici, označování, obchodní 
úpravě a etiketách lihovin
(KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2005)0125)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0440/2005),

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro zemědělství a 
rozvoj venkova (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh Parlamentu

Pozměňovací návrh1
Právní východisko 1

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

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

Odůvodnění

Samotný návrh nařízení zdůrazňuje význam zemědělských produktů. Tento význam musí mít 
díky zdvojenému právnímu základu i nové nařízení. Kromě toho bylo i dosavadní nařízení
založeno na dvojitém právním základě (vnitřní trh a zemědělství).

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 1

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

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

Odůvodnění

Zohlednění tradičních výrobních postupů je základním prvkem nového nařízení a musí být 
uvedeno při odůvodnění. Mimoto nahrazuje nové nařízení obě platná nařízení.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 2

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

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

Odůvodnění

Návrh nařízení sám zdůrazňuje význam zemědělských produktů. Tomuto významu je nutno 
dostát také v novém nařízení. Mimoto trvá dosavadní nařízení na dvojím právním základu 
(vnitřní trh a zemědělství). 

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 3

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

(3) Právní předpisy týkající se lihovin by 
měly obsahovat řádně definovaná kritéria 
produkce a označování na etiketách.

Odůvodnění

Zásadou nařízení je vysoká kvalita všech lihovin. Navržená kategorizace zařazuje do 
kategorie 1 "nejčistší formu produktu". Tato kategorizace implikuje nižší kvalitu ostatních 
dvou kategorií a je ji proto nutno odmítnout.(3)

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 7

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

(7) Pro zajištění vysoké jakosti lihovin a 
rozmanitosti v tomto odvětví by členským 
státům mělo být umožněno přijmout 
pravidla doplňující nebo přísnější, než jsou 
pro produkci, označování, obchodní úpravu 
a zvláštní etikety lihovin produkovaných 
na jejich územích stanovena v tomto 
nařízení, pokud tato sledují určitou 
politiku kvality, jsou v souladu s právem 
Společenství a pokud se vztahují na 
lihoviny se zeměpisným označením 
původu.

Odůvodnění

Jakkoli by byly přísnější právní předpisy přípustné, byla by zmařena základní zásada 
nařízení, zřejmá z právního základu čl. 95 Smlouvy ES, totiž sbližování práva.
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Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 12

(12) Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení by se měla přijmout v souladu s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. 
června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

(12) Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení by se měla přijmout v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 ve znění pozměněném 
usnesením Rady 2006/512/ES ze dne 17. 
června 2006 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi

Odůvodnění

Nová pravidla postupu komitologie byla přijata dne 17. června 2006 a musí být 
odpovídajícím způsobem zohledněna.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 1 odst. 1 písm. c)

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

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

Odůvodnění

Definice lihovin se nemá vztahovat pouze na toto nařízení, ale má platit obecně pro všechny 
potraviny. Mimoto by navrhovaná horní hranice ve výši 80% objemových četné lihoviny 
(např. whiskey a rum) vyloučila.

Pozměňovací návrh 8
Příloha II

Příloha II Příloha II bude převzata v článku 1 pod 
následující body:

Kategorie A: Destiláty Čl. 1 pododstavec 2a body 1 - 12a
Kategorie B: Specifické lihoviny Čl. 1 pododstavec 2b body 13 - 45b
Kategorie C: Ostatní lihoviny

Odůvodnění

Příloha II bude převzata do článku 1. Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány 
postupem spolurozhodování a patří proto do textu zákona.
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Pozměňovací návrh 9
Čl. 1 pododstavec 2a (nový)

KATEGORIE LIHOVIN
Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení čl. 1 
pododstavce 2a bodů 1-13 pro jednotlivé 
produkty platí pro jednotlivé destiláty 
následující:
a) byly vyrobeny alkoholovým kvašením a 
destilací výhradně z použitých surovin 
uvedených v čl. 1 pododstavci 2a bodech 
1-13;
b) neobsahují přidaný ethanol 
zemědělského původu nebo destilát 
(zemědělského původu);
c) neobsahují žádné aromatické látky,
d) přislazují se pouze kvůli dotvoření 
konečné chuti produktu, a to v souladu 
s technickými definicemi a požadavky 
v příloze I tohoto nařízení a s 
přihlédnutím ke specifickým předpisům 
členských států.

Odůvodnění

Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány postupem spolurozhodování a patří 
proto do textu zákona.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 1 písm. a) - d)

a) Rum je a) Pro účely tohoto nařízení se rumem 
rozumí lihovina

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

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

2. destilát vyráběný výhradně alkoholovým 
kvašením a destilací šťávy z cukrové třtiny, 
který má zvláštní aromatické vlastnosti 

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

rumu a obsahuje těkavé látky v množství 
nejméně 225 gramů na hektolitr alkoholu 
o 100 % objemových.

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

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

c) Rum neobsahuje přidaný ethanol 
zemědělského původu.

c) Rum neobsahuje přidaný ethanol ani 
jiný destilát zemědělského původu.

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

d) Rum nesmí být aromatizován.

(viz pozměňovací návrh 7 přílohu II kategorii A bod 1, písmena a) - d))

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Proto je nutno obecné 
povolení přidávání ethanolu nebo aromatických látek odmítnout bez ohledu na to, zda je 
prováděna aromatizace přírodními nebo přírodně identickými aromatickými látkami. Platný 
zákaz přidávaní destilátů zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by zůstat zachován, 
aby byl zaručen prvotřídní produkt.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 1 pododstavec 2a bod 2 písm. a) úvodní část

a) Whisky nebo whiskey je lihovina, a) Pro účely tohoto nařízení se whisky 
nebo whiskey rozumí lihovina,

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A, bod 1)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Proto je nutno obecné 
povolení přidávání ethanolu nebo nově zavedený postup dotvoření v této souvislosti 
odmítnout. Platný zákaz přidávaní destilátů zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by 
zůstat zachován, aby byl zaručen prvotřídní produkt.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 1 pododstavec 2a bod 2 písm. c) - d)

c) Whisky nebo whiskey neobsahuje 
přidaný ethanol zemědělského původu.

c) Whisky nebo whiskey neobsahuje 
přidaný ethanol ani jiný destilát
zemědělského původu.
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d) Whisky nebo whiskey se nesmí 
přislazovat, aromatizovat ani obsahovat 
přídatné látky jiné než karamel.

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

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A bod 2)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Proto je nutno obecné 
povolení přidávání ethanolu nebo nově zavedený postup dotvoření v této souvislosti 
odmítnout. Platný zákaz přidávaní destilátů zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by 
zůstat zachován, aby byl zaručen prvotřídní produkt.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 3

Pro účely tohoto nařízení se obilným 
destilátem rozumí lihovina

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

a) Obilný destilát je lihovina vyrobená 
destilací zkvašené zápary z celých 
obilných zrn a mající organoleptické 
vlastnosti použitých surovin.

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

b) S výjimkou žita je minimální obsah 
alkoholu v obilném destilátu 35 % 
objemových.

c) Obilný destilát neobsahuje přidaný 
ethanol zemědělského původu.

c) Obilný destilát neobsahuje přidaný 
ethanol ani jiný destilát zemědělského 
původu.

d) Při výrobě obilného destilátu mohou 
být použity pouze přírodní aromatické 
látky a přípravky ve smyslu definic v čl. 1 
odst. 2 písm. b) bodu i) a v čl. 1 odst. 2 
písm. c) směrnice 88/388/EHS.
e) Obilný destilát, který se má označit jako 
„obilná pálenka“, musí být získán destilací 
na méně než 95 % objemových zkvašené 
obilné zápary a musí mít organoleptické 
vlastnosti použitých surovin.

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

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A bod 3)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Omezením destilace zkvašené 
zápary z celých obilných zrn se má zabránit používání obilného a škrobového odpadu. 
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Zvýšením obsahu alkoholu na 35% by byla zklamána očekávání zákazníků. Chuť by se úplně 
změnila. Platný zákaz přidávaní destilátů zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by 
zůstat zachován, aby byl zaručen prvotřídní produkt.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 4

a) Vinný destilát je lihovina, a) Pro účely tohoto nařízení se vinným 
destilátem rozumí lihovina,

1. vyráběná výhradně z vína nebo 
alkoholizovaného vína, a to destilací na 
méně než 86 % objemových nebo 
redestilací vinného destilátu na méně než 
86 % objemových,

1. vyráběná výhradně z vína nebo 
alkoholizovaného vína, a to destilací na 
méně než 86 % objemových nebo 
redestilací vinného destilátu na méně než 
86 % objemových,

2. obsahující těkavé látky v množství 
nejméně 125 gramů na hektolitr alkoholu o 
100 % objemových a

2. obsahující těkavé látky v množství 
nejméně 125 gramů na hektolitr alkoholu o 
100 % objemových a

3. obsahující nejvýše 200 gramů methanolu 
na hektolitr alkoholu o 100 % objemových.

3. obsahující nejvýše 200 gramů methanolu
na hektolitr alkoholu o 100 % objemových.

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

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

c) Vinný destilát neobsahuje přidaný 
ethanol zemědělského původu.

c) Vinný destilát neobsahuje přidaný 
ethanol ani jiný destilát zemědělského 
původu.

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

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A bod 4)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Platný zákaz přidávaní 
destilátů zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by zůstat zachován, aby byl zaručen 
prvotřídní produkt.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 5 písm. a) úvodní část

a) Brandy nebo Weinbrand je lihovina, a) Pro účely tohoto nařízení se Brandy 
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nebo Weinbrand rozumí lihovina,

(viz pozměňovací návrh 7 přílohu II kategorii A bod 5)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. K tradičním výrobním 
postupům patří, že se u těchto produktů provádí aromatizace. Při ní jsou druh aromatických 
látek a jejich výroba přesně vymezeny.
Platný zákaz přidávaní destilátů zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by zůstat 
zachován, aby byl zaručen prvotřídní produkt.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 5 písm. c) - d)

c) Brandy nebo Weinbrand neobsahuje 
přidaný ethanol zemědělského původu.

c) Brandy nebo Weinbrand neobsahuje 
přidaný ethanol ani jiný destilát
zemědělského původu.

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

d) K dotvoření čichových a chuťových 
znaků smějí být použity pouze: výtažky, 
které byly vyrobeny

- zráním vínovice s dubovým dřevem či 
třískami
- zráním vínovice se sušenými švestkami, 
zelenými (nezralými) ořechy, také 
sušenými, nebo se sušenými mandlovými 
slupkami (také praženými).

(viz. pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A Bod 5)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. K tradičním výrobním 
postupům patří, že se u těchto produktů provádí aromatizace. Při ní jsou druh aromatických 
látek a jejich výroba přesně vymezeny.
Platný zákaz přidávaní destilátů zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by zůstat 
zachován, aby byl zaručen prvotřídní produkt.
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Pozměňovací návrh 17
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 6 písm. a) úvodní část

a) Matolinová pálenka nebo matolinovice 
je lihovina, která splňuje tyto podmínky:

a) Pro účely tohoto nařízení se 
matolinovou pálenkou nebo matolinovicí
rozumí lihovina

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A bod 6)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Platný zákaz přidávaní 
destilátů zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by zůstat zachován, aby byl zaručen 
prvotřídní produkt.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 6 písm. c) - d)

c) Matolinová pálenka nebo matolinovice
neobsahuje přidaný ethanol zemědělského 
původu.

c) Pálenka z ovocných výlisků neobsahuje 
přidaný ethanol ani jiný destilát
zemědělského původu.

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

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A bod 6)

Odůvodnění

s. Odůvodnění k bodu 6, písm. a)

Pozměňovací návrh 19
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 7

a) Pálenka z ovocných výlisků je lihovina, 
která splňuje tyto podmínky:

a) Pro účely tohoto nařízení se pálenkou z 
ovocných výlisků rozumí lihovina,

1. vyrábí se výhradně kvašením a destilací 
ovocných výlisků, přičemž destilace se 
provádí na méně než 86 % objemových;

1. která se vyrábí výhradně kvašením a 
destilací ovocných výlisků, přičemž 
destilace se provádí na méně než 86 % 
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objemových;
2. obsahuje těkavé látky v množství 
nejméně 200 gramů na hektolitr alkoholu o 
100 % objemových;

2. která obsahuje těkavé látky v množství 
nejméně 200 gramů na hektolitr alkoholu o 
100 % objemových;

3. obsah methanolu musí být nejvýše 1500 
gramů na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových;

3. v níž obsah methanolu činí nejvýše 1500 
gramů na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových;

4. v případě lihoviny z výlisků peckovin je 
obsah kyseliny kyanovodíkové nejvýše 10 
gramů na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových;

4. V případě lihoviny z výlisků peckovin je 
obsah kyseliny kyanovodíkové nejvýše 7
gramů na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových;

5. je povolena redestilace na stejný obsah 
alkoholu.

5. Je povolena redestilace na stejný obsah 
alkoholu.

b) Minimální obsah alkoholu v pálence z 
ovocných výlisků je 37,5 % objemových.

b) Minimální obsah alkoholu v pálence 
z ovocných výlisků je 37,5 % objemových.

c) Obsttresterbrand neobsahuje přidaný 
ethanol zemědělského původu.

c) Obsttresterbrand neobsahuje přidaný 
ethanol ani jiný destilát zemědělského 
původu.

d) Při výrobě pálenek z ovocných výlisků 
mohou být použity pouze přírodní 
aromatické látky a přípravky ve smyslu 
definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu i) a v 
čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 
88/388/EHS.
e) Obchodní označení je „lihovina z 
výlisků...“ s doplněním názvu ovoce. 
Jestliže jsou použity výlisky z několika 
různých druhů ovoce, použije se obchodní 
označení „lihovina z výlisků ovoce“.

e) Obchodní označení je „lihovina z 
výlisků...“ s doplněním názvu ovoce. 
Jestliže jsou použity výlisky z několika 
různých druhů ovoce, použije se obchodní 
označení „lihovina z výlisků ovoce“.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A bod 7)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Platný zákaz přidávaní 
destilátů zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by zůstat zachován, aby byl zaručen 
prvotřídní produkt.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 8

a) Korintská pálenka nebo raisin brandy je
lihovina vyráběná destilací produktu 

a) Pro účely tohoto nařízení se Korintskou 
pálenkou nebo raisin brandy rozumí 
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získaného alkoholovým kvašením výtažku 
ze sušených „korintských černých“ rozinek 
nebo rozinek „Malaga muscat“, 
destilovaná na méně než 94,5 % 
objemových, takže destilát má aroma a 
chuť pocházející z použité suroviny.

lihovina vyráběná destilací produktu 
získaného alkoholovým kvašením výtažku 
ze sušených „korintských černých“ rozinek 
nebo rozinek „Moscatel of the 
Alexandria“, destilovaná na méně než 94,5 
% objemových, takže destilát má aroma a 
chuť pocházející z použité suroviny.

b) Minimální obsah alkoholu v pálence z 
ovocných výlisků je 37,5 % objemových.

b) Minimální obsah alkoholu v pálence 
z ovocných výlisků je 37,5 % objemových.

c) Korintská pálenka nebo Raisin Brandy 
neobsahují přidaný ethanol zemědělského 
původu.

c) Korintská pálenka nebo Raisin Brandy 
neobsahují přidaný ethanol ani jiný destilát
zemědělského původu.

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

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A bod 8 )

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Platný zákaz přidávaní 
destilátů zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by zůstat zachován, aby byl zaručen 
prvotřídní produkt.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 9 písm. a)

a) Ovocné destiláty jsou lihoviny: a) Pro účely tohoto nařízení se ovocnými 
destiláty rozumí lihoviny:

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

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

2. destilované na méně než 86 % 
objemových, takže destilát má aroma a 
chuť použitého ovoce,

2. destilované na méně než 86 % 
objemových, takže destilát má aroma a 
chuť použitého ovoce,

3. obsahující těkavé látky v množství 
nejméně 200 gramů na hektolitr alkoholu o 
100 % objemových a

3. obsahující těkavé látky v množství 
nejméně 200 gramů na hektolitr alkoholu o 
100 % objemových a

4. v případě ovocného destilátu z peckovin 
je obsah kyseliny kyanovodíkovou nejvýše 

4. v případě ovocného destilátu z peckovin 
je obsah kyseliny kyanovodíkovou nejvýše 



PR\634038CS.doc 17/51 PE 374.473v02-00
Externí překlad

CS

10 gramů na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových.

7 gramů na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A bod 9)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Aromatizace nebo přislazování 
ovocného kvasu je nutno zakázat expressis verbis. Platný zákaz přidávaní destilátů 
zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by zůstat zachován, aby byl zaručen prvotřídní 
produkt. Začlenění meruněk a broskví vychází z praktické zkušenosti.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 9 písm. b)

b) Ovocné destiláty obsahují nejvýše 1 
000 gramů methanolu na hektolitr 
alkoholu o 100 % objemových.

b) Ovocné destiláty obsahují nejvýše 1 
000 gramů methanolu na hektolitr 
alkoholu o 100 % objemových.

Obsah methanolu je však nejvýše: Obsah methanolu je však pro následující 
ovocné destiláty nejvýše:

i) 1200 gramů na hektolitr alkoholu o 
100 % objemových, který pochází z těchto 
druhů ovoce:

i) 1200 gramů na hektolitr alkoholu o 
100 % objemových, který pochází z těchto 
druhů ovoce:

- slívy ( Prunus domestica L.), – slívy ( Prunus domestica L.),
– mirabelky ( Prunus domestica L., 
odrůda syriaca),

– mirabelky ( Prunus domestica L., 
odrůda syriaca),

– švestky ( Prunus domestica L.), – švestky ( Prunus domestica L.),

– jablka ( Malus domestica Borkh.), – jablka ( Malus domestica Borkh.),
– hrušky ( Pyrus communis L.), s 
výjimkou hrušek odrůdy „Williams“ ( 
Pyrus communis Williams),

– hrušky ( Pyrus communis L.), 
s výjimkou hrušek odrůdy „Williams“ ( 
Pyrus communis Williams),

– maliny ( Rubus idaeus L.), – maliny ( Rubus idaeus L.),
– ostružiny ( Rubus fruticosus L.); – ostružiny ( Rubus fruticosus L.);

– broskve (Prunus persica L)
– meruňky (Prunus armeniaca L)

ii) 1350 gramů na hektolitr alkoholu o 
100 % objemových, který pochází z těchto 
druhů ovoce:

ii) 1350 gramů na hektolitr alkoholu o 
100 % objemových, který pochází z těchto 
druhů ovoce nebo plodů:

– hrušek odrůdy „Williams“ ( Pyrus 
communis Williams),

– hrušek odrůdy „Williams“ ( Pyrus 
communis Williams),
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– rybíz a černý rybíz (druh Ribes ), – rybíz a černý rybíz (druh Ribes ),
– jeřáb obecný ( Sorbus aucuparia ), – jeřáb obecný ( Sorbus aucuparia ),

– bezinky ( Sambucus nigra ). – bezinky ( Sambucus nigra ).
– kdoule (Cydonia oblonga)

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A bod 10)

Odůvodnění

viz odůvodnění k bodu 9 písm. a).

Pozměňovací návrh 23
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 9 písm. d)

d) Obstbrand neobsahuje přidaný ethanol 
zemědělského původu.

d) Obstbrand neobsahuje přidaný ethanol 
ani jiný destilát zemědělského původu.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A bod 9)

Odůvodnění

viz odůvodnění k bodu 9 písm. a)

Pozměňovací návrh 24
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 9 písm. e)

e) Při výrobě ovocných destilátů mohou 
být použity pouze přírodní aromatické 
látky a přípravky ve smyslu definic v čl. 1 
odst. 2 písm. b) bodu i) a v čl. 1 odst. 2 
písm. c) směrnice 88/388/EHS.

vypouští se

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A bod 9)

Odůvodnění

viz odůvodnění k bodu 9, Písm. a)

Pozměňovací návrh 25
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 10

a) Destilát z jablečného vína (ze cidru) 
nebo destilát z hruškového vína (z perry) 

a) Pro účely tohoto nařízení se destilátem 
z jablečného vína (ze cidru) nebo 
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jsou lihoviny: destilátem z hruškového vína (z perry)
rozumí lihoviny:

1. vyráběné výhradně destilací jablečného 
vína (cidru) nebo hruškového vína (perry) 
na méně než 86 % objemových, takže 
destilát má aroma a chuť použitého ovoce,

1. vyráběné výhradně destilací jablečného 
vína (cidru) nebo hruškového vína (perry) 
na méně než 86 % objemových, takže
destilát má aroma a chuť použitého ovoce,

2. obsahující těkavé látky v množství 
nejméně 200 gramů na hektolitr alkoholu o 
100 % objemových a

2. obsahující těkavé látky v množství 
nejméně 200 gramů na hektolitr alkoholu o 
100 % objemových a

3. obsahující nejvýše 1 000 gramů 
methanolu na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových.

3. obsahující nejvýše 1 000 gramů 
methanolu na hektolitr alkoholu o 100 % 
objemových.

b) Minimální obsah alkoholu v destilátu z 
jablečného vína (ze cidru) nebo destilátu z 
hruškového vína (z perry) je 37,5 % 
objemových.

b) Minimální obsah alkoholu v destilátu 
z jablečného vína (ze cidru) nebo destilátu 
z hruškového vína (z perry) je 37,5 % 
objemových.

c) Destiláty z jablečného vína (ze cidru) 
nebo destiláty z hruškového vína (z perry) 
neobsahují přidaný ethanol zemědělského 
původu.

c) Destiláty z jablečného vína (ze cidru) 
nebo destiláty z hruškového vína (z perry) 
neobsahují přidaný ethanol ani jiný destilát 
zemědělského původu.

d) Při výrobě destilátů z jablečného vína 
(ze cidru) nebo destilátů z hruškového 
vína (z perry) mohou být použity pouze 
přírodní aromatické látky a přípravky ve 
smyslu definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu 
i) a v čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 
88/388/EHS.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A bod 10)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Platný zákaz přidávaní 
destilátů zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by zůstat zachován, aby byl zaručen 
prvotřídní produkt.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 11

a) Hefebrand je lihovina vyrobená z 
vinných kalů nebo zkvašeného ovoce.

a) Pro účely tohoto nařízení se lihovinou 
Hefebrand rozumí lihovina vyrobená 
výhradně destilací vinných kalů nebo 
zkvašeného ovoce.

b) Minimální obsah alkoholu v b) Minimální obsah alkoholu v lihovině 
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lihovině Hefebrand je 38 % objemových. Hefebrand je 38 % objemových.
c) Hefebrand neobsahuje přidaný 
ethanol zemědělského původu.

c) Hefebrand neobsahuje přidaný ethanol 
ani jiný destilát zemědělského původu.

d) Při výrobě lihoviny Hefebrand mohou 
být použity pouze přírodní aromatické 
látky a přípravky ve smyslu definic v čl. 1 
odst. 2 písm. b) bodu i) a v čl. 1 odst. 2 
písm. c) směrnice 88/388/EHS.
e) Obchodní označení lihoviny Hefebrand 
lze nahradit názvem použitých surovin.

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

(viz pozměňovací návrh 8 příloha II kategorii A bod 11)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Platný zákaz přidávaní 
destilátů zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by zůstat zachován, aby byl zaručen 
prvotřídní produkt.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 1 pododstavec 2a (nový) bod 12

a) Bierbrand nebo eau de vie bière je 
lihovina získaná výhradně přímou destilací 
čerstvého piva na méně než 86 % 
objemových tak, že získaný destilát má 
organoleptické vlastnosti pocházející z 
piva.

a) Pro účely tohoto nařízení se lihovinou 
Bierbrand nebo Eau de vie de bière rozumí 
lihovina získaná výhradně přímou destilací 
čerstvého piva na méně než 86 % 
objemových tak, že získaný destilát má 
organoleptické vlastnosti pocházející 
z piva.

b) Minimální obsah alkoholu v Bierbrandu 
nebo eau de vie de bière je 38 % 
objemových.

b) Minimální obsah alkoholu v Bierbrandu 
nebo eau de vie de bière je 38 % 
objemových.

c) Bierbrand nebo eau de vie de bière 
neobsahuje přidaný ethanol zemědělského 
původu.

c) Bierbrand nebo eau de vie de bière 
neobsahuje přidaný ethanol ani jiný 
destilát zemědělského původu.

d) Při výrobě Bierbrandu nebo eau de vie 
de bière mohou být použity pouze přírodní 
aromatické látky a přípravky ve smyslu 
definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu i) a v 
čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 
88/388/EHS.
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(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii A bod 12)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Platný zákaz přidávaní 
destilátů zemědělského původu se dosud osvědčil a měl by zůstat zachován, aby byl zaručen 
prvotřídní produkt.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 12a (nový)

45. Topinambur 12a. Topinambur
a) Topinambur je lihovina vyrobená 
výhradně zkvašením hlíz slunečnice 
topinambur ( Helianthus tuberosus L.).

a) Pro účely tohoto nařízení se lihovinou 
Topinambur rozumí lihovina vyrobená 
výhradně zkvašením hlíz slunečnice 
topinambur ( Helianthus tuberosus L.).

b) Minimální obsah alkoholu v 
lihovině Topinambur je 38 % objemových.

b. Minimální obsah alkoholu v lihovině 
Topinambur je 38 % objemových.

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

c. Topinambur neobsahuje přidaný 
ethanol ani jiný destilát zemědělského 
původu.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 45)

Odůvodnění

Topinambur byl chybně zařazen. Nepatří do skupiny lihovin čl. 1 pododstavce 2a bodů 1 -
12a.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 1 pododstavec 2b (nový)

1. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení 
čl. 1 pododstavce 2b bodů 13 – 45b (nové), 
platí pro jednotlivé produkty následující:
a)mohou být získány z jakéhokoli 
zemědělského produktu uvedeného 
v příloze I Smlouvy o ES;
b) může do nich být přidán ethanol 
zemědělského původu nebo destilát 
(zemědělského původu);
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c) mohou obsahovat přírodní nebo 
přírodně identické aromatické látky a 
aromatické přípravky uvedené v čl. 1 
odst. 2 písm. b) bodech i a ii a čl. 1 odst. 2 
písm. c) směrnice 88/388/EHS;
d) mohou být přislazovány podle 
zvláštních znaků produktů v souladu 
s technickými definicemi a požadavky 
přílohy I tohoto nařízení.

Odůvodnění

Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány postupem spolurozhodování a patří 
proto do textu zákona.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 13 "SPECIFICKÉ LIHOVINY" písm. a) podbod 2

2. získané z těchto druhů ovoce: 2. získané z těchto druhů ovoce:
– ostružiny (Rubus fruticosus L.), – ostružiny (Rubus fruticosus L.),

– jahody (Fragaria L.), – jahody (Fragaria L.),
– borůvky (Vaccinium myrtillus L.), – borůvky (Vaccinium myrtillus L.),

– maliny (Rubus idaeus L.), – maliny (Rubus idaeus L.),
– rybíz (Ribes vulgare Lam.), – rybíz (Ribes vulgare Lam.),

– trnky (Prunus spinosa L.), – trnky (Prunus spinosa L.),
– jeřáb oskeruše (Sorbus domestica 
L.),

– jeřáb oskeruše (Sorbus domestica 
L.),

– jeřáb pravý (Sorbus domestica L.), – jeřáb pravý (Sorbus domestica L.),

– cesmína (Ilex cassine L.), – cesmína (Ilex cassine L.),
– jeřáb břek (Sorbus torminalis L.), – jeřáb břek (Sorbus torminalis L.),

– střemcha (Sorbus torminalis L.)
– jeřáb oskeruše (Sorbus domestica 
L.)

– bezinky (Sambucus nigra L.), – bezinky (Sambucus nigra L.),

– šípky (Rosa canina L.), – šípky (Rosa canina L.),
– černý rybíz (Ribes nigrum L.). – černý rybíz (Ribes  nigrum L.).

– banány (Musa paradisiaca), – banány (Musa paradisiaca),



PR\634038CS.doc 23/51 PE 374.473v02-00
Externí překlad

CS

– plody mučenky (Passiflora edulis), – plody mučenky (Passiflora edulis),
– mombín sladký (Spondias dulcis), – mombín sladký (Spondias dulcis),

– mombín žlutý (Spondias mombin). – mombín žlutý (Spondias mombin).

– meruňky (Prunus armeniaca)
– broskve (Prunus Persica)

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 13)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Platný zákaz aromatizace se 
dosud osvědčil a měl by zůstat zachován, aby byl zaručen prvotřídní produkt. Začlenění 
meruněk a broskví vychází z dosavadní tradice.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 13 písm. c)

c) Aroma těchto destilátů (spolu s 
uvedením názvu ovoce) vyráběných 
macerací a destilací může být doplněno 
aromatickými látkami a/nebo 
aromatickými přípravky, které 
nepocházejí z použitého ovoce. Při výrobě 
destilátů (spolu s uvedením názvu ovoce) 
vyráběných macerací a destilací mohou 
být použity pouze přírodní aromatické 
látky a přípravky ve smyslu definic v čl. 1 
odst. 2 písm. b) bodu i) a v čl. 1 odst. 2 
písm. c) směrnice 88/388/EHS. 
Charakteristická chuť nápoje a jeho 
barva však musí pocházet výhradně z 
použitého ovoce.

c) Destiláty získané destilací nebo 
macerací (spolu s uvedením názvu ovoce) 
nesmí být aromatizovány.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 13)

Odůvodnění

viz odůvodnění k bodu 13 písm. a) podbodu 2.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 14

a) Geist (s uvedením názvu ovoce) je 
lihovina získaná macerací nezkvašených 

a) Geist (s uvedením názvu ovoce) je 
lihovina získaná macerací nezkvašených 
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bobulovin, např. malin, ostružin, borůvek 
apod., v ethanolu zemědělského původu a 
následnou destilací.

bobulovin, plodů a / nebo zeleniny, ořechů 
nebo jiných rostlinných látek, např. bylin 
nebo lístků růží, v ethanolu zemědělského 
původu a následnou destilací na méně než 
86 % objemových.

b) Minimální obsah alkoholu v lihovině 
Geist (s uvedením názvu ovoce) je 37,5 % 
objemových.

b) Minimální obsah alkoholu v lihovině 
Geist (s uvedením názvu ovoce) je 37,5 % 
objemových.

c) Aroma lihoviny Geist (s uvedením 
názvu ovoce) může být doplněno 
aromatickými látkami a/nebo 
aromatickými přípravky, které 
nepocházejí z použitého ovoce. Při výrobě 
lihoviny Geist (s uvedením názvu ovoce) 
mohou být použity pouze přírodní 
aromatické látky a přípravky ve smyslu 
definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu i) a v 
čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 
88/388/EHS. Charakteristická chuť 
nápoje a jeho barva však musí pocházet 
výhradně z použitého ovoce.

c) Lihovina Geist (s uvedením názvu 
ovoce) nesmí být aromatizována.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II Kategorii B bod 14)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Platný zákaz aromatizace se 
dosud osvědčil a měl by zůstat zachován, aby byl zaručen prvotřídní produkt. Plody, které 
jsou používány k výrobě lihovin, jsou tradičně používány také pro výrobu lihoviny Geist.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 16 písm. c)

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

c) Enzian nesmí být aromatizován.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 16)

Odůvodnění

Ochranou tradičních postupů je zajišťována kvalita produktů. Platný zákaz aromatizace se 
dosud osvědčil a měl by zůstat zachován, aby byl zaručen prvotřídní produkt.
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Pozměňovací návrh 34
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 17

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

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

b) Minimální obsah alkoholu v 
jalovcových lihovinách je 15 % 
objemových.

b) Minimální obsah alkoholu v 
jalovcových lihovinách je 30 % 
objemových.

c) Mohou být přidány jiné přírodní nebo 
přírodně identické aromatické látky, jak 
jsou definovány v čl. 1 odst. 2 písm. b) 
bodech i) a ii) směrnice 88/388/EHS, 
a/nebo aromatické přípravky definované v 
čl. 1 odst. 2 písm. c) výše uvedené 
směrnice a/nebo aromatické rostliny nebo 
části aromatických rostlin, ale 
organoleptické vlastnosti jalovce musí být 
zřetelné, třebaže někdy zeslabené.

c) Mohou být přidány jiné přírodní nebo 
přírodně identické aromatické látky, jak 
jsou definovány v čl. 1 odst. 2 písm. b) 
bodech i) a ii) směrnice 88/388/EHS, 
a/nebo aromatické přípravky definované 
v čl. 1 odst. 2 písm. c) výše uvedené 
směrnice a/nebo aromatické rostliny nebo 
části aromatických rostlin, ale 
organoleptické vlastnosti jalovce musí být 
zřetelné, třebaže někdy zeslabené.

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

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

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 17)

Odůvodnění

Název Genevere byl dosud veden jako obchodní označení a měl by si tento status ponechat i 
v nové právní úpravě.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 22 písm. c)

c) Mohou být přidány jiné aromatické 
látky, ale aroma těchto nápojů musí 
převážně pocházet z destilace semen kmínu 
a/nebo kopru ( Anethum graveolens L.), 
přičemž použití éterických olejů je 
zakázáno.

c) Mohou být přidány jiné aromatické 
látky, ale aroma těchto nápojů musí 
převážně pocházet z destilace semen kmínu 
(Carum carvi L.) a/nebo kopru ( Anethum 
graveolens L.), přičemž použití éterických 
olejů je zakázáno.
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(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 22)

Odůvodnění

Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány postupem spolurozhodování a patří 
proto do textu zákona.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 23 písm. a) úvodní část

a) Anýzové lihoviny jsou lihoviny
vyrobené aromatizací ethanolu 
zemědělského původu přírodními výluhy 
badyánu ( Illicium verum ), anýzu ( 
Pimpinella anisum ), fenyklu ( Foeniculum 
vulgare ) nebo jakékoli jiné byliny, která 
obsahuje stejnou hlavní aromatickou 
složku, jedním z následujících postupů:

a) Pro účely tohoto nařízení se anýzovými 
lihovinami rozumí lihoviny vyrobené 
aromatizací ethanolu zemědělského 
původu přírodními výluhy badyánu ( 
Illicium verum ), anýzu ( Pimpinella 
anisum ), fenyklu ( Foeniculum vulgare ) 
nebo jakékoli jiné byliny, která obsahuje 
stejnou hlavní aromatickou složku, jedním 
z následujících postupů:

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II Kategorii B bod 23)

Odůvodnění

Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány postupem spolurozhodování a patří 
proto do textu zákona.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 23 písm. c)

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

vypouští se

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 23)

Odůvodnění

viz odůvodnění k bodu 23 písm. a)

Pozměňovací návrh 38
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 24 písm. c)
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c) Při výrobě pastisu mohou být použity 
pouze přírodní aromatické látky a 
přípravky ve smyslu definic v čl. 1 odst. 2 
písm. b) bodu i) a v čl. 1 odst. 2 písm. c) 
směrnice 88/388/EHS.

vypouští se

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 24 )

Odůvodnění

Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány postupem spolurozhodování a patří 
proto do textu zákona.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 27 písm. c)

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

vypouští se

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 27)

Odůvodnění

Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány postupem spolurozhodování a patří 
proto do textu zákona.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 29 "VODKA" písm. d) a d a) (nový)

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

d) Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, 
popis, obchodní úprava a označování 
vodky, která nebyla vyrobena z brambor, 
obilí ani melasy z cukrové řepy, uvádějí 
v zorném poli jako obchodní označení 
poznámku „vyrobeno z…“, doplněnou o 
výchozí produkt, použitý při výrobě 
ethanolu zemědělského původu. 
Označování vychází ze směrnice 
2003/13/ES. Písmo nesmí být menší než 
dvě třetiny velikosti písma použitého pro 
obchodní označení.
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da) Je-li lihovina Vodka složena 
z ethanolu vyrobeného ze dvou nebo více 
produktů zemědělského původu, ponese 
označení "vodka blended", aniž je 
dotčena úprava čl. 1 pododstavce 2a bodu 
5.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II, kategorii B bod 29)

Odůvodnění

Vodka vyrobená z obilí, brambor a melasy z cukrové řepy může být označena jako tradičně 
vyrobený produkt. Proto by měl tento produkt nést označení Vodka bez dalších doplňků. 
Vzhledem k tomu, že ethanol ve vodce může být vyráběn také z jiných zemědělských produktů, 
je údaj o zemědělském produktu žádoucí za účelem lepšího rozlišení. Mnoho speciálních 
druhů vodky obsahuje ethanol z různých zemědělských produktů. K odlišení tzv. tradičně 
vyráběné vodky je třeba směs označit.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 31 "LIKÉRY" písm. c) podbod 1 tabulka nové záznamy

– ananasový,
– ostružinový,
– banánový;

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 31)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 42
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 31 písm. d)

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

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

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 31)

Odůvodnění

Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány postupem spolurozhodování a patří 
proto do textu zákona.
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Pozměňovací návrh 43
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 32 písm. c) a ca) (nový)

c) Na tento produkt se vztahují pravidla 
stanovená v bodu 31 pro aromatické látky 
a přípravky pro likéry.

c) Na tento produkt se vztahují pravidla 
stanovená v čl. 1 pododstavci 2b bodu 31
pro aromatické látky a přípravky pro 
likéry.

ca) Obchodní označení může být rozšířeno 
o označení „likér“.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 32)

Odůvodnění

Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány postupem spolurozhodování a patří 
proto do textu zákona.

Pozměňovací návrh 44
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 33 písm. c) a ca) (nový)

c) Na crème de cassis se vztahují pravidla 
stanovená v bodu 31 pro aromatické látky 
a přípravky pro likéry.

c) Na crème de cassis se vztahují pravidla 
stanovená v čl. 31 pododstavci 2b bodu 31
pro aromatické látky a přípravky pro likéry

ca) Obchodní označení může být rozšířeno 
o označení „likér“.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 33)

Odůvodnění

Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány postupem spolurozhodování a patří 
proto do textu zákona.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 34 písm. c) a ca) (nový)

c) Na Guignolet se vztahují pravidla 
stanovená v bodu 31 pro aromatické látky 
a přípravky pro likéry.

c) Na Guignolet se vztahují pravidla 
stanovená v čl. 31 pododstavci 2b bodu 31
pro aromatické látky a přípravky pro 
likéry.

ca) Obchodní označení může být rozšířeno 
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o označení „likér“.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 34)

Odůvodnění

Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány postupem spolurozhodování a patří 
proto do textu zákona.

Pozměňovací návrh 46
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 35 písm. c) a ca) (nový)

c) Na punch au rhum se vztahují pravidla 
stanovená v bodu 31 pro aromatické látky 
a přípravky pro likéry.

c) Na punch au rhum se vztahují pravidla 
stanovená v čl. 31 pododstavci 2b bodu 31 
pro aromatické látky a přípravky pro 
likéry.

ca) Obchodní označení může být rozšířeno 
o označení „likér“.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 35)

Odůvodnění

Přidávání likéru je dosud obvyklým postupem.

Pozměňovací návrh 47
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 36 písm. c) – ca) (nový)

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

vypouští se

ca) Obchodní označení může být rozšířeno 
o označení „likér“.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 36)

Odůvodnění

Přidávání likéru je dosud obvyklým postupem.
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Pozměňovací návrh 48
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 37 písm. c) a ca) (nový)

c) Na lihovinu Sambuca se vztahují 
pravidla stanovená v bodu 31 pro 
aromatické látky a přípravky pro likéry.

c) Na lihovinu Sambuca se vztahují 
pravidla stanovená v čl. 31 pododstavci 2b 
bodu 31 pro aromatické látky a přípravky 
pro likéry.

ca) Obchodní označení může být rozšířeno 
o označení „likér“.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 37)

Odůvodnění

Přidávání likéru je dosud obvyklým postupem.

Pozměňovací návrh 49
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 38 písm. c) a ca) (nový)

c) Na lihovinu Mistrà se vztahují pravidla 
stanovená v bodu 31 pro aromatické látky 
a přípravky pro likéry.

vypouští se

ca) Při výrobě lihoviny Mistrà je možno 
používat pouze přírodní aromatické látky 
a přípravky uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) 
bodu i a čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 
88/388/EHS.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 38)

Odůvodnění

Obecná zásada zákazu nebo snížení použití aromatických látek by měla platit i pro lihovinu 
Mistrà.

Pozměňovací návrh 50
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 39 písm. c) a ca) (nový)

c) Na Maraschino nebo Marrasquino se 
vztahují pravidla stanovená v bodu 31 pro 
aromatické látky a přípravky pro likéry.

c) Na Maraschino nebo Marrasquino se 
vztahují pravidla stanovená v čl. 31 
pododstavci 2b bodu 31 pro aromatické 
látky a přípravky pro likéry.

ca) Obchodní označení může být rozšířeno 
o označení „likér“.
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(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 39)

Odůvodnění

Přidávání likéru je dosud obvyklým postupem.

Pozměňovací návrh 51
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 40 písm. c) a ca) (nový)

c) Na Nocino se vztahují pravidla 
stanovená v bodu 31 pro aromatické látky 
a přípravky pro likéry.

c ) Na Nocino se vztahují pravidla 
stanovená v čl. 31 pododstavci 2b bodu 31 
pro aromatické látky a přípravky pro 
likéry.

ca) Obchodní označení může být rozšířeno 
o označení „likér“.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 40)

Odůvodnění

Přidávání likéru je dosud obvyklým postupem.

Pozměňovací návrh 52
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 41 písm. c)

c) Při výrobě vaječného likéru nebo 
advocaatu nebo avocatu nebo Advokatu 
mohou být použity pouze přírodní 
aromatické látky a přípravky ve smyslu 
definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu i) a v 
čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 
88/388/EHS.

c) Při výrobě vaječného likéru nebo 
advocaatu nebo avocatu nebo Advokatu 
nesmí být použity žádné sušené vaječné 
produkty.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 41)

Odůvodnění

Za účelem vyloučení právní nejistoty je nutno přesně definovat, co se rozumí jakostním 
vaječným žloutkem. Aby bylo možno zaručit koherentní právní úpravu, bude se vycházet 
z existujících právních úprav EU. 

Pro produkty vysoké kvality a podle tradičních výrobních postupů je nutno použití sušených 
vaječných produktů zakázat.
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Pozměňovací návrh 53
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 42 písm. c)

c) Při výrobě likéru s přídavkem vajec 
mohou být použity pouze přírodní 
aromatické látky a přípravky ve smyslu 
definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu i) a v 
čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 
88/388/EHS.

vypouští se

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 42)

Odůvodnění

Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány postupem spolurozhodování a patří 
proto do textu zákona. 

Pozměňovací návrh 54
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 43 písm. d)

d) Obsah vína nebo vinařských produktů 
nesmí přesáhnout 50 %.

d) Obsah vína nebo vinařských produktů 
v konečném produktu nesmí přesáhnout 50 
%.

(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 43)

Odůvodnění

Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány postupem spolurozhodování a patří 
proto do textu zákona.

Pozměňovací návrh 55
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 44 písm. c)

c) Při výrobě lihoviny Berenburg nebo 
Beerenburg mohou být použity pouze 
přírodní aromatické látky a přípravky ve 
smyslu definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu 
i) a v čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 
88/388/EHS.

vypouští se
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(viz pozměňovací návrh 8 přílohu II kategorii B bod 44)

Odůvodnění

Definice jednotlivých lihovin musí být dále stanovovány postupem spolurozhodování a patří 
proto do textu zákona.

Pozměňovací návrh 56
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 45a (nový)

a) Rum-Verschnitt je lihovina
1. vyrobená v Německu,
2. získaná řezáním rumu a alkoholu,
b) Rum-Verschnitt lze získat z každého 
zemědělského produktu uvedeného 
v příloze I Smlouvy o ES a/nebo 
potraviny;
c) Podíl alkoholu, který pochází z rumu, 
musí činit alespoň 5 % konečného 
produktu.
d) Rum-Verschnitt může obsahovat 
aromatické látky a přípravky uvedené ve 
směrnici 88/388/EHS.
e) Pokud jde o etikety a obchodní úpravu 
produktu Rum-Verschnitt, musí být slovo 
Verschnitt v o obchodní úpravě (láhvi, 
obalu nebo přebalu) vyznačeno písmem 
stejného typu, stejné velikosti a barvy jako 
slovo „Rum“. Musí být s tímto uvedeno na 
stejné řádce a v případě láhve musí být 
uvedeno na přední etiketě.
f) Jestliže je produkt prodáván mimo trh 
Německa, musí být jeho alkoholové 
složení uvedeno na etiketě.

(viz pozměňovací návrh 8)

Odůvodnění

Rum-Verschnitt musí nadále zůstat samostatným obchodním označením. Platné nařízení 
uznává Rum-Verschnitt jako obchodní označení. Odejmutí obchodního označení by byl 
neodůvodněným porušením nařízení (ES) č. 1576/89.
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Pozměňovací návrh 57
Čl. 1 pododstavec 2b (nový) bod 45b (nový)

a) Slivovice je lihovina
1. která se vyrábí v České republice,
2. která se získává tím, že se před 
konečnou destilací přidá do švestkového 
destilátu nejvýše 30 % objemového podílu 
ethanolu zemědělského původu,
b) Tento produkt musí být označován jako 
„lihovina“ a může rovněž používat název 
slivovice ve stejném zorném poli na přední 
etiketě.
c) Slivovice může obsahovat aromatické 
látky a přípravky uvedené ve směrnici 
88/388/EHS.
d) Jestliže je tato slivovice vyráběná 
v České republice uváděna na trh ve 
Společenství, musí být její alkoholové 
složení uvedeno na etiketě.

(viz pozměňovací návrh 8)

Odůvodnění

Slivovice musí nadále zůstat samostatným obchodním označením. Platné nařízení uznává 
slivovici jako obchodní označení. Odejmutí obchodního označení by byl neodůvodněným 
porušením nařízení (ES) č. 1576/89.

Pozměňovací návrh 58
Čl. 2 pododstavec 1

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

Ethanol použitý při přípravě lihovin a 
všech jejich složek musí být pouze 
zemědělského původu a musí být získáván 
ve smyslu přílohy I Smlouvy o ES.

Odůvodnění

Pouhé omezení na ethanol zemědělského původu není dostatečné. Přesné vymezení je 
nezbytné například za účelem zabránění použití pivního alkoholu.

Pozměňovací návrh 59
Čl. 2 pododstavec 2
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Ethanol použitý při přípravě lihoviny k 
ředění nebo rozpouštění barviv, látek 
určených k aromatizaci nebo jakýchkoli 
jiných povolených přídatných látek musí 
být zemědělského původu.

Ethanol použitý při přípravě lihoviny 
k ředění nebo rozpouštění barviv, látek 
určených k aromatizaci nebo jakýchkoli 
jiných povolených přídatných látek musí 
být získán ze zemědělských surovin ve 
smyslu přílohy I Smlouvy o ES.

Odůvodnění

Pouhé omezení na ethanol zemědělského původu není dostatečné. Přesné vymezení je 
nezbytné například za účelem zabránění použití pivního alkoholu.

Pozměňovací návrh 60
Čl. 2 pododstavec 3

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

S výhradou omezení stanovených pro 
některé produkty v čl. 1 pododstavcích 2a 
a 2b tohoto nařízení musí ethanol 
zemědělského původu splňovat kritéria 
uvedená v příloze I Smlouvy.

Odůvodnění

Pouhé omezení na ethanol zemědělského původu není dostatečné. Zákaz je nezbytný 
k okamžitému zabránění podobným praktikám.

Pozměňovací návrh 61
Čl. 2 pododstavec 3a (nový)

Alkoholické nápoje nesmí obsahovat 
ethanol syntetického původu..

Odůvodnění

Pouhé omezení na ethanol zemědělského původu není dostatečné. Zákaz je nezbytný 
k okamžitému zabránění podobným praktikám. 

Pozměňovací návrh 62
Článek 3

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

Odůvodnění

Zásadou nařízení je vysoká kvalita všech lihovin. Navržená kategorizace zařazuje do 
kategorie 1 "nejčistší formu produktu". Tato kategorizace implikuje nižší kvalitu ostatních 
dvou kategorií a je ji proto nutno odmítnout.

Pozměňovací návrh 63
Článek 4

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

vypouští se

a) se vyrábějí alkoholovým kvašením a 
destilací výhradně ze surovin podle definic 
v příloze II;
b) neobsahují přidaný ethanol 
zemědělského původu nebo destilát 
(zemědělského původu);
c) neobsahují jiné aromatické látky než 
přírodní aromatické látky a přípravky ve 
smyslu definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) 
bodech i) a ii) a v čl. 1 odst. 2 písm. c) 
směrnice 88/388/EHS;
d) se přislazují pouze kvůli dotvoření 
konečné chuti produktu, a to v souladu s 
technickými definicemi a požadavky v 
příloze I tohoto nařízení a s přihlédnutím 
ke specifickým předpisům členských států.
2. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty 
kategorie B přílohy II, platí, že „specifické 
lihoviny“ mohou:
a) být získány z jakéhokoli zemědělského 
produktu uvedeného v příloze I Smlouvy,
b) obsahovat přidaný ethanol 
zemědělského původu nebo destilát 
(zemědělského původu),
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c) obsahovat přírodní nebo přírodně 
identické aromatické látky a přípravky ve 
smyslu definic v čl. 1 odst. 2 písm. b) 
bodech i) a ii) a v čl. 1 odst. 2 písm. c) 
směrnice 88/388/EHS,
d) být přislazeny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu.
3. Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla 
stanovená jednotlivě pro produkty 
uvedené v kategorii C přílohy II, platí, že 
„ostatní lihoviny“ mohou:
a) být získány z jakéhokoli zemědělského 
produktu uvedeného v příloze I Smlouvy 
a/nebo potraviny určené k lidské spotřebě,
b) obsahovat přidaný ethanol 
zemědělského původu nebo destilát 
(zemědělského původu),
c) obsahovat aromatické látky a přípravky 
podle definic ve směrnici 88/388/EHS,
d) být přislazeny v souladu s technickými 
definicemi a požadavky v příloze I tohoto 
nařízení, aby odpovídaly specifickým 
vlastnostem produktu.

Odůvodnění

Na základě nové systematiky, která vložila přílohu II do článku I, je žádoucí, aby byl rovněž 
článek 4 přiřazen článku I. Tak bude zachována srozumitelnost právního textu.

Pozměňovací návrh 64
Článek 5

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

Za účelem sledování určité politiky 
kvality, mohou členské státy stanovit 
doplňující nebo přísnější pravidla, než jsou 
pro produkci, označování, etikety, obaly a 
obchodní úpravu lihovin vyráběných na 
jejich území stanovena v čl. 1 
pododstavcích 2a a 2b pokud jsou taková 
pravidla slučitelná s právem Společenství.
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Odůvodnění

Obecná možnost členských států vydávat právní předpisy pro lihoviny musí být v zájmu 
fungujícího vnitřního trhu omezena a smí se vztahovat pouze na otázky kvality.

Pozměňovací návrh 65
Článek 7 odst. 1

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

a) Pro lihoviny, které splňují požadavky 
pro produkty definované v čl. 1 
pododstavcích 2a a 2b, se použije 
obchodní označení uvedené pro ně v dané 
příloze.

Odůvodnění

Editorská změna, vychází ze začlenění přílohy II do článku 1.

Pozměňovací návrh 66
Čl. 7 odst 2

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

b) Pro lihoviny, které nesplňují 
specifikace pro produkty definované v čl. 
1 pododstavcích 2a a 2b, nemohou nést 
označení tam uvedené. Musí být označeny 
jako „lihovina“ nebo „alkoholický 
nápoj“. Aniž jsou dotčena ustanovení 
článku 5, nesmí být uvedené obchodní 
označení ničím doplněno ani pozměněno.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že navržená kategorizace se zamítá, je třeba rovněž zamítnout úpravu 
obchodního označení. Status quo je zde nutno zachovat.

Změna druhého odstavce slouží pouze pro ujasnění.

Pozměňovací návrh 67
Čl. 7 odst. 3

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

3. Jestliže lihovina odpovídá definici více 
než jednoho specifického druhu lihoviny, 
musí být prodávána pod jedním nebo více 
názvy uvedenými pro tyto specifické druhy 
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lihovin v příloze II. lihovin v čl. 1 pododstavcích 2a a 2b.

Odůvodnění
Editorská změna, vychází ze začlenění přílohy II do článku 1.

Pozměňovací návrh 68
Čl. 7. odst. 4

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

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

Odůvodnění

Editorská změna, vychází ze začlenění přílohy II do článku 1. 

Pozměňovací návrh 69
Čl. 7. odst. 8

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

8. Názvy uvedené v čl. pododstavcích 2a a 
2b mohou být zahrnuty na seznam složek, 
pokud jsou použity v souladu se směrnicí
2000/13/ES.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se všechny ostatní odkazy vztahují přímo na směrnici 2000/13/ES a 
nikoli na vnitrostátní prováděcí opatření, je třeba i zde za účelem dosažení koherence a 
srozumitelnosti použít přímý odkaz.

Pozměňovací návrh 70
Čl. 8 odst. 1

1. Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, 
zakazuje se používat jakýkoli výraz 
uvedený v kategorii A nebo B přílohy II 
nebo zeměpisné označení uvedené v 
příloze III ve složeném výrazu nebo 

1. Používání obchodního označení 
uvedeného v čl. 1 pododstavcích 2a a 2b 
nebo zeměpisného označení uvedeného
v příloze III nebo narážky na něj ve 
složeném označení je přípustné pouze 
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narážku na takový výraz nebo označení v 
obchodní úpravě potraviny, pokud alkohol 
nepochází výlučně z lihoviny, na niž se 
odkazuje.

tehdy, pokud alkohol ze 100 % pochází 
z lihoviny, na niž se odkazuje ve složeném 
označení.

Používání takových složených pojmů má 
být rovněž zakázáno tam, kde byla 
lihovina ředěna vodou, takže obsah 
alkoholu nedosahuje minima stanoveného 
v definici pro tuto lihovinu.

Odůvodnění

Mísení lihovin vyžaduje zvláštní úpravu. Ve smyslu inovace musí být používání známých 
označení přípustné také u směsí. Z důvodu jistoty spotřebitele musí však být zajištěn vysoký 
standard kvality. Odkaz na mísení s vodou bere nejnovější judikatura na zřetel.

Pozměňovací návrh 71
Čl. 8 odst. 3

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

3. Odchylně od odstavce 1 a v zájmu 
zohlednění tradičních výrobních metod 
mohou být složené výrazy uvedené v čl. 1 
pododstavci 2b bodu 31 použity 
v obchodní úpravě likérů vyráběných ve 
Společenství za podmínek stanovených 
v uvedeném bodu.

Odůvodnění

Editorská změna, vychází ze začlenění přílohy II do článku 1. 

Pozměňovací návrh 72
Čl. 9 odst. 1 úvodní část

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

1. Obchodní označení „lihovina“ musí být 
jasně a čitelně uvedeno na viditelném místě 
etikety, pokud je lihovina uvedená v čl. 1 
pododstavci 2a ve směsi:

Odůvodnění

Editorská změna, vychází ze začlenění přílohy II do článku 1. 
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Pozměňovací návrh 73
Čl. 9 odst. 1 pododstavec 2

Uvedené obchodní označení nesmí být 
ničím doplněno ani pozměněno.

Uvedené obchodní označení nesmí být 
ničím doplněno ani pozměněno.

Odůvodnění

Editorská změna, vychází ze začlenění přílohy II do článku 1. 

Pozměňovací návrh 74
Čl. 9 odst. 2

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

vypouští se

Odůvodnění

Editorská změna, vychází ze začlenění přílohy II do článku 1. 

Pozměňovací návrh 75
Čl. 9 odst. 3

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

3. Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, 
může být v označení, obchodní úpravě 
nebo na etiketě produktů ze směsí 
uvedených v odstavci 1 pouze uveden 
jeden z výrazů uvedených v čl. 1 
pododstavcích 2a nebo 2b tohoto nařízení, 
pokud není uvedený výraz součástí 
obchodního označení, ale je uveden ve 
stejném zorném poli se seznamem všech 
alkoholových složek obsažených ve směsi 
a předcházejí mu slova „směs lihovin“.

Odůvodnění

Editorská změna, vychází ze začlenění přílohy II do článku 1.

Pozměňovací návrh 76
Čl. 12 odst. 2
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2. Výrazy uvedené v příloze II a psané 
kurzívou a zeměpisná označení uvedená v 
příloze III se na etiketě nepřekládají.

2. Výrazy uvedené v čl. 1 pododstavcích 
2a a 2b psané kurzívou a zeměpisná 
označení uvedená v příloze III se na etiketě 
ani na obchodní úpravě nepřekládají.

Odůvodnění

Editorská změna, vychází ze začlenění přílohy II do článku 1. 

Pozměňovací návrh 77
Čl. 13 odst. 3

3. Názvy, které zdruhověly, nemohou být 
zapsány v příloze III.

3. Pokud zeměpisné označení zdruhovělo, 
ztrácí status zeměpisného označení a bude 
vyškrtnuto z přílohy III.

Zeměpisná označení uvedená v příloze III 
nesmí zdruhovět.

Zeměpisná označení uvedená v příloze III 
nesmí zdruhovět.

Názvem, který zdruhověl, se rozumí název 
alkoholického nápoje, který se sice 
vztahuje k místu nebo regionu, kde byl
tento produkt původně vyroben nebo 
uveden na trh, ale stal se pro produkt
běžným názvem.

Názvem, který zdruhověl, se rozumí název 
alkoholického nápoje, který se sice 
vztahuje k místu nebo regionu, kde byla 
tato lihovina původně vyrobena nebo 
uvedena na trh, ale stal se pro lihovinu ve 
Společenství běžným názvem.

Odůvodnění

Editorská změna, vychází ze začlenění přílohy II do článku 1. Mimoto je pojem lihovina 
přesnější než produkt.

Pozměňovací návrh 78
Čl. 14 odst. 1 úvodní část a písm. a)

Aniž je dotčen článek 8, jsou zeměpisná 
označení uvedená v příloze III chráněna 
proti:

Zeměpisná označení uvedená v příloze III 
jsou chráněna proti::

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

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

Editorská změna, vychází ze začlenění přílohy II do článku 1. 

Pozměňovací návrh 79
Čl. 15 odst. 1 pododstavec 2

Do tří měsíců ode dne zveřejnění může 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba s 
oprávněným zájmem podat proti zařazení 
do zeměpisného označení do přílohy III 
námitku z důvodu nedodržení podmínek 
stanovených tímto nařízením. Námitka 
musí být řádně odůvodněna.

Ohledně zeměpisného označení uvnitř 
Společenství musí být podána přihláška 
členským státem, ve kterém se lihovina 
vyrábí.

Ohledně zeměpisného označení v třetím 
státu musí být přihláška buď přímo 
zaslána Komisi, nebo musí být podána 
příslušnými orgány třetího státu. 
Přihláška musí obsahovat doklad o tom, 
že je název v zemi původu skutečně 
chráněn.

Odůvodnění

Formality při přihlašování zeměpisných údajů by měly být jasně upraveny v textu zákona.

Pozměňovací návrh 80
Čl. 15 odst. 2 písm. b)

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

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

Odůvodnění

Mikrobiologické vlastnosti nejsou pro popis lihoviny důležité.

Pozměňovací návrh 81
Čl. 15 odst. 3

3. Rozhodnutí zařadit zeměpisné označení 
do přílohy III se přijímá postupem podle čl. 

3. Rozhodnutí zařadit zeměpisné označení 
do přílohy III se přijímá Komisí postupem 
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19 odst. 2, přičemž se zohledňují všechny 
námitky podané podle odstavce 1 tohoto 
článku.

podle čl. 19 odst. 2, přičemž se zohledňují 
všechny námitky podané podle odstavce 5
tohoto článku.

Odůvodnění

Editorská změna, vychází ze začlenění přílohy II do článku 1.

Pozměňovací návrh 82
Čl. 15 odst. 5

5. Spory o zápis jednotlivých zeměpisných 
označení se podávají úřední cestou 
Komisi. Takové spory se řeší na základě 
ustanovení této kapitoly a tradičních práv 
postupem podle čl. 19 odst. 2.

5. Do šesti měsíců ode dne zveřejnění 
může jakákoli fyzická nebo právnická 
osoba s oprávněným zájmem podat proti 
zařazení do zeměpisného označení do 
přílohy III námitku z důvodu nedodržení 
podmínek stanovených tímto nařízením. 
Námitka musí být řádně odůvodněna.

Odůvodnění

Lhůta pro podání námitky proti zápisu zeměpisného označení by měla být prodloužena na 
šest měsíců po zveřejnění. 

Pozměňovací návrh 83
Čl. 15 odst. 5a (nový)

5a. Dospěje-li Komise k závěru, že 
podmínky pro zeměpisné označení již 
nejsou splněny, použije se postup podle čl. 
19 odst. 2a.

Odůvodnění

Musí existovat možnost řádným postupem ukončit zápis tradičních produktů. 

Pozměňovací návrh 84
Článek 16

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

Zeměpisná označení chráněná na základě 
nařízení (ES) č. 1576/89 platí nadále. 
Opakovaná žádost a prověrka se 
neprovádí. Členské státy musí prověřit, 
zda dosud chráněná zeměpisná označení 
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tohoto nařízení v platnost. podle nařízení (ES) č. 1576/89 podléhají 
podmínkám čl. 13 odst. 3.

Tato technická dokumentace se po 
přezkoumání Komisí zveřejňuje v řadě C 
Úředního věstníku Evropské unie.

Pokud existující zeměpisné označení 
neodpovídá předmětnému nařízení, je 
nutno buď vyškrtnout lihovinu uvedenou 
v příloze III, nebo je nutno provést postup 
zápisu podle článku 15.

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

Odůvodnění

Zeměpisná označení chráněná podle platného nařízení musí nadále platit. Opakovaná 
registrace by byla zbytečnou byrokracií. Přidanou hodnotu opakované přihlášky nelze nalézt. 
Viz také možnosti čl. 15 odst. 6.

Pozměňovací návrh 85
Čl. 17 odst. 2a (nový)

2a. Komise po konzultaci s členskými státy 
zajistí jednotné používání tohoto nařízení 
a bude-li to nezbytné, přijme opatření 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 19 
odst. 2a.

Pozměňovací návrh 86
Článek 18

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

vypouští se

Odůvodnění

Slouží jasnější normotvorbě.
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Pozměňovací návrh 87
Čl. 19 odst. 1

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

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

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 88
Čl. 19 odst. 2 pododstavec 1

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

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

Pozměňovací návrh 89
Čl. 19 odst. 2a (nový)

2a. Pokud je odkazováno na tento 
odstavec, použijí se články 5a a7 
rozhodnutí 1999/468/ES ve znění 
rozhodnutí 2006/512/ES.

Pozměňovací návrh 90
Článek 20

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

Přílohy lze změnit postupem podle čl. 19 
odst. 2a.
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Pozměňovací návrh 91
Článek 21

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se 
přijímají postupem podle čl. 19 odst. 2.

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení, jiná 
než pravidla obecné působnosti určená ke 
změně jeho nepodstatných prvků ve 
smyslu rozhodnutí 2006/512/ES, se 
přijímají postupem podle čl. 19 odst. 2.

Pozměňovací návrh 92
Článek 22, Pododstavec 2a (nový)

Lihoviny, které nesplňují požadavky 
tohoto nařízení, ale které jsou vyráběné 
v souladu s nařízením (EHS) č. 1576/89, 
smějí být uváděny na trh ještě v průběhu 
tříletého přechodného období po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Slouží k vyloučení případů tvrdosti předpisu. 

Pozměňovací návrh 93
Článek 23

Zrušuje se nařízení (EHS) č. 1576/89. Zrušují se nařízení (EHS) č. 1576/89 a 
(EHS) č. 1014/90.

Odůvodnění

Předmětné nařízení nahrazuje obě existující nařízení. 

Pozměňovací návrh 94
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Příloha I bod 1 písm. g)

g) sladidla definovaná ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
94/35/ES[12].

g) V souladu s článkem 19 tohoto nařízení 
je stanoveno nejvyšší množství produktů, 
uvedených pod písm. a) až f), používaných 
k dotvoření 

Odůvodnění

Přidání sladidel by mělo být uvedeno na etiketě za účelem lepší informovanosti spotřebitele. 
Mimoto jsou žádoucí opatření, která stanoví omezení přidávání cukru. Je nutno zabránit 
vyrovnávání špatné kvality zesíleným přislazováním.

Pozměňovací návrh 95
Příloha I bod 1 písm. ga) (nový)

ga) Provedené přislazení je nutno vyznačit 
na etiketě uvedením produktu, kterého 
bylo k přislazení použito. 

Odůvodnění

viz pozměňovací návrh k bodu 1 písm. g)

Pozměňovací návrh 96
Příloha I bod 4 "PŘIDÁNÍ VODY" pododstavec 1

Při přípravě lihovin je povoleno přidání 
vody, případně destilované nebo 
demineralizované, pokud jakost vody 
vyhovuje vnitrostátním předpisům přijatým 
k provedení směrnic 80/777/EHS[13] a 
80/778/EHS[14] a přidaná voda nemění 
vlastnosti produktu.Tato voda může být 
destilovaná, demineralizovaná, 
deionizovaná nebo změkčená.

Při přípravě lihovin je povoleno přidání 
vody, případně destilované nebo 
demineralizované, pokud jakost vody 
vyhovuje vnitrostátním předpisům přijatým 
k provedení směrnic 80/777/EHS[13] a 
98/83/EHS[14] a přidaná voda nemění 
vlastnosti produktu.Tato voda může být 
destilovaná, demineralizovaná, 
deionizovaná nebo změkčená.

1 Úř. věst. L 229 ze dne 30.srpna 1980, s. 1.
2 Úř. věst.. L 229 ze dne 30. srpna 1980,
s. 11.

1 Úř. věst. L 229 ze dne 30. srpna 1980, s. 1.

Odůvodnění

viz pozměňovací návrh k bodu 1 písm. g)
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Pozměňovací návrh 97
Příloha I bod 16a (nový)

16a. Indikátory autentičnosti:
Lihoviny mohou obsahovat stopy 
indikátorů autentičnosti, pokud se jedná o 
látky, které jsou v produktu původně 
obsaženy.

Odůvodnění

Za účelem potlačení padělků a napodobenin musí existovat možnost použít indikátory. 

Pozměňovací návrh 98
Příloha III kategorie A bod 2 tabulka položka 2

Irish Whisky vypouští se

Pozměňovací návrh 99
Příloha III kategorie A bod 3

Znění navržené Komisí

Obilné destiláty
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Lucembursko

Korn / Kornbrand Rakousko, Německo

Pozměňovací návrh Parlamentu

Obilné lihoviny
Obilný destilát, Eau-de-vie de seigle de 
marque nationale luxembourgeoise

Lucembursko

Korn / Kornbrand aus Österreich Rakousko
Korn / Kornbrand aus Deutschland Německo
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Odůvodnění

Korn a Kornbrand patří k obilným lihovinám a měl by být také veden v této kategorii 
produktů. Korn splňuje tradičně podmínky destilace obilné lihoviny a neměl by proto být 
veden pod kategorií obilných destilátů.

Pozměňovací návrh 100
Příloha III kategorie A bod 5 nadpis

5. Brandy 5. Brandy / Weinbrand

Pozměňovací návrh 101
Příloha III kategorie A bod 14 (nový)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist

Odůvodnění

Produkt Schwarzwälder Himbeergeist je zeměpisné označení a měl by být veden také v příloze 
III. 


