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PR_COD_1am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
  väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, popise, prezentácii 
a označovaní liehovín
(KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0125)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0440/2005),

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru 
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1

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

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

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Samotný návrh nariadenia zdôrazňuje význam poľnohospodárskych výrobkov. Tento význam 
sa musí zohľadniť aj v novom nariadení prostredníctvom dvojakého právneho základu. Okrem 
toho vychádzalo platné nariadenie z dvojakého právneho základu (vnútorný trh 
a poľnohospodárstvo).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
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, 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. Nariadenia č. 
1576/89 a nariadenie (EHS) 1014/90 by 
preto mali byť zrušené a nahradené novým 
nariadením so zreteľom na tradičné 
spôsoby výroby liehovín.

Odôvodnenie

Zohľadnenie tradičných spôsobov výroby liehovín je základný prvok nového nariadenia 
a musí byť uvedený v odôvodnení. Okrem toho nahrádza nové nariadenie obe platné 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 2

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

2) Odvetvie liehovín je dôležité 
poľnohospodárskych výrobcov, výrobcov 
a spotrebiteľov v Spoločenstve. 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 
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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.

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.

Odôvodnenie

Samotný návrh nariadenia zdôrazňuje význam poľnohospodárskych výrobkov. Tento význam 
sa musí zohľadniť aj v novom nariadení. Okrem toho vychádzalo platné nariadenie 
z dvojakého právneho základu (vnútorný trh a poľnohospodárstvo).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
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.

(3) Príslušné právne predpisy by mali 
obsahovať presne definované kritéria 
týkajúce sa výroby a označovania týchto 
nápojov.

Odôvodnenie

Hlavnou myšlienkou nariadenia je zachovanie vysokej kvality všetkých liehovín. Navrhovaná 
kategorizácia zaraďuje do prvej kategórie „najčistejšiu formu produktu“. Takáto 
kategorizácia vyvoláva dojem, že ostatné dve kategórie majú nižšiu kvalitu a preto ju treba 
zamietnuť.(3)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 7

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

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



PR\634038SK.doc PE 374.473v02-008/53 PR\634038SK.doc

SK

pokiaľ tieto pravidlá uskutočňujú určitú 
politiku v oblasti kvality, sú zlučiteľné 
s právnymi predpismi Spoločenstva 
a vzťahujú sa na liehoviny s označením 
geografického pôvodu.

Odôvodnenie

Ak by bolo možné ľubovoľne stanoviť prísnejšie právne predpisy, bolo by základná myšlienka 
nariadenia, aproximácia práva, zjavne v rozpore s právnym základom, ktorým je článok 95 
Zmluvy o ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 12

(12) Opatrenia potrebné na vykonanie 
tohto nariadenia by mali byť prijaté v 
súlade s Rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 
28. júna 1999, ktorým sa stanovujú 
postupy na výkon vykonávacích právomocí 
zverených Komisii.

(12) Opatrenia potrebné na vykonanie 
tohto nariadenia by mali byť prijaté 
v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES 
z 28. júna 1999 zmeneným a doplneným 
rozhodnutím Rady 2006/512/ES zo 17. 
júla 2006, ktorým sa stanovujú postupy na 
výkon vykonávacích právomocí zverených 
Komisii.

Odôvodnenie

Nové pravidlá pre postup vo výbore boli schválené 17. júla 2006 a musia byť zodpovedajúcim 
spôsobom zohľadnené.

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

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

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

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu liehoviny by sa nemalo vzťahovať iba na toto nariadenie, ale malo by sa 
uplatňovať vo všeobecnosti na všetky potraviny. Okrem toho by navrhovaná horná hranica 
na úrovni 80 % vylúčila mnohé liehoviny (napríklad whisky a rum).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha II



PR\634038SK.doc PE 374.473v02-009/53 PR\634038SK.doc

SK

PRÍLOHA II Príloha II sa začlení do článku 1 v týchto 
bodoch:

Kategória A: Destiláty Článok 1, odsek 2a, body 1 – 12a
Kategória B: Špecifické liehoviny Článok 1, odsek 2b, body 13 – 45b
Kategória C: Iné liehoviny

Odôvodnenie

Príloha II sa začlení do článku 1. O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej 
rozhodovať v rámci spolurozhodovacieho postupu a preto patria do textu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 1 odsek 2 a (nový)

KATEGÓRIE LIEHOVÍN
Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre produkty uvedené 
v článku 1 odseku 2a bodoch 1 až 13 
„liehoviny“:
a) sa vyrábajú alkoholovou fermentáciou 
a destiláciou získanou výlučne zo suroviny 
podľa definícií v článku 1 odseku 2 
bodoch 1 až 13,
b) neobsahujú pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo 
destilát (poľnohospodárskeho pôvodu),
c) neobsahujú aromatické látky,
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.

Odôvodnenie

O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej rozhodovať v rámci 
spolurozhodovacieho postupu a preto patria do textu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 1 body a) až d)
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a) Rum je a) Na účely tohto nariadenia „rum“ 
znamená

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.

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 alebo iný destilát
poľnohospodárskeho pôvodu.

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 nesmie byť aromatizovaný.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 1, písmená a) až d))

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Je preto potrebné 
zamietnuť všeobecné povolenie pridávania etylalkoholu alebo pridávania aromatických látok 
bez ohľadu na otázku, či sa na aromatizáciu používajú prírodné alebo prírodne identické 
aromatické látky. Platný zákaz pridávania destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz 
osvedčil a mal by ostať zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 1 odsek 2 a bod 2 bod a) úvod

a) Whisky alebo whiskey je liehovina, a) Na účely tohto nariadenia „whisky“
alebo „whiskey“ znamená:
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(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 1)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Je preto v tejto 
súvislosti potrebné zamietnuť všeobecné povolenie pridávania etylalkoholu alebo novo 
zavedený postup dotvárania konečnej chuti. Platný zákaz pridávania destilátov 
poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať zachovaný v záujme 
zaručenia prvotriedneho výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 1 odsek 2 a bod 2 body c) a d)

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

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

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

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

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 2)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. preto v tejto 
súvislosti potrebné zamietnuť všeobecné povolenie pridávania etylalkoholu alebo novo 
zavedený postup dotvárania konečnej chuti. Platný zákaz pridávania destilátov 
poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať zachovaný v záujme 
zaručenia prvotriedneho výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 3

Na účely tohto nariadenia „obilný 
destilát“ znamená liehovina,

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

a) ktorá sa vyrába z destilátu získaného 
destiláciou fermentovanej zápary z celého 
zrna obilnín a ktorej organoleptické 
vlastnosti pochádzajú len z použitých 
surovín.

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

b) Minimálny obsah alkoholu vínneho 
destilátu udávaný objemom musí byť 35 % 
s výnimkou nápoja korn.
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c) Obilný destilát nesmie obsahovať 
pridaný etylalkohol poľnohospodárskeho 
pôvodu.

c) Obilný destilát nesmie obsahovať 
pridaný etylalkohol alebo iný destilát
poľnohospodárskeho pôvodu.

d) Pri príprave obilného destilátu 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.
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 organoleptické vlastnosti 
odvodené od použitých surovín.

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 organoleptické vlastnosti 
odvodené od použitých surovín.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 3)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Obmedzením na 
destiláciu prekvasenej zápary z celých zŕn obilnín by sa malo zabrániť používaniu zvyškových 
látok obilia či škrobu. Zvýšením obsahu alkoholu na 35 % by sa očakávania zákazníkov mohli 
sklamať. Chuť by bola úplne iná. Platný zákaz pridávania destilátov poľnohospodárskeho 
pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho 
výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 4

a) Vínny destilát je liehovina, Na účely tohto nariadenia „vínny destilát“ 
znamená liehovina:

1. vyrábaná z destilátu získaného len 
destiláciou vína alebo vína obohateného 
destilátom z vína na menej ako 86 % 
objemového percenta na menej ako 
86 % objemového percenta etanolu alebo 
tiež opakovanou destiláciou destilátu z vína 
na menej ako 86 objemových percent 
etanolu opakovanou destiláciou,

1. vyrábaná výlučne z destilátu získaného 
len destiláciou vína alebo vína 
obohateného destilátom z vína na menej 
ako 86 % objemového percenta etanolu
alebo tiež opakovanou destiláciou destilátu 
z vína na menej ako 86 objemových 
percent etanolu opakovanou destiláciou.

2. musí obsahovať prchavé látky v 
množstve najmenej alebo prevyšujúce 
125 gramov na hektoliter 100-percentného 
etanolu,

2. musí obsahovať prchavé látky 
v množstve najmenej alebo prevyšujúce 
125 gramov na hektoliter 100-percentného 
etanolu,
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3. ktorá má maximálny obsah metanolu 
200 gramov na hektoliter 100-percentného 
etanolu .

3. ktorá má maximálny obsah metanolu 
200 gramov na hektoliter 100-percentného 
etanolu.

b) Minimálny obsah alkoholu vínneho 
destilátu udávaný objemom musí byť 
37,5 %.

b) Minimálny obsah alkoholu vínneho 
destilátu udávaný objemom musí byť 
37,5 %.

c) Vínny destilát nesmie obsahovať 
pridaný etylalkohol poľnohospodárskeho 
pôvodu.

c) Vínny destilát alebo iný destilát nesmie 
obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu.

d) Pri príprave vínneho destilátu 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.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 4)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Platný zákaz 
pridávania destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať 
zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 5 bod a) úvod

a) Brandy alebo Weinbrand je liehovina, Na účely tohto nariadenia „brandy“ alebo 
„weinbrand“ znamená liehovina

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 5)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Súčasťou 
tradičných postupov výroby je , že sa v prípade týchto produktov pridávajú aromatické látky.
Druh aromatických látok a ich výroba sú presne vymedzené.
Platný zákaz pridávania destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by 
ostať zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 5 body c) a d)

c) Brandy alebo Weinbrand nesmie 
obsahovať pridaný etylalkohol 

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

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.

d) Na dotvorenie charakteristického 
zápachu a chuti sa môžu použiť iba 
výťažky, ktoré sa získali

– skladovaním vínneho destilátu 
na dubovom dreve alebo holbinách
– skladovaním vínneho destilátu 
na vysušených slivkách, zelených 
(nezrelých) vlašských orechoch, ktoré 
môžu byť vysušené, alebo na vysušených 
šupkách jadier mandlí, ktoré môžu byť 
opražené.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 5)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Súčasťou 
tradičných postupov výroby je , že sa v prípade týchto produktov pridávajú aromatické látky.
Druh aromatických látok a ich výroba sú presne vymedzené.
Platný zákaz pridávania destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by 
ostať zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 6 bod a) úvod

a) Destilát z hroznových výliskov alebo 
matolinovica je liehovina, ktorá spĺňa tieto 
podmienky:

a) Na účely tohto nariadenia „destilát 
z hroznových výliskov“ alebo 
„matolinovica“ znamená liehovina

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 6)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Platný zákaz 
pridávania destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať 
zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 6 body c) a d)
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c) Destilát z hroznových výliskov alebo 
matolinovica nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Destilát z ovocných výliskov nesmie 
obsahovať pridaný etylalkohol alebo iný 
destilát poľnohospodárskeho pôvodu.

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.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 6)

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k bodu 6 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 7

a) Destilát z ovocných výliskov je 
liehovina, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a) Na účely tohto nariadenia „destilát 
z ovocných výliskov“ znamená liehovina, 
ktorá

1. je získavaná výlučne kvasením a 
destiláciou na menej ako 86 % objemového 
percenta ovocných výliskov okrem 
hroznových výliskov;

1. je získavaná výlučne kvasením a 
destiláciou na menej ako 86 % objemového 
percenta ovocných výliskov okrem 
hroznových výliskov;

2. obsahuje minimálne množstvo 
prchavých látok 200 g na hektoliter 
alkoholu pri 100 % objemového percenta;

2. obsahuje minimálne množstvo 
prchavých látok 200 g na hektoliter 
alkoholu pri 100 % objemového percenta;

3. maximálny obsah metanolu je 1 500 g na 
hektoliter 100 percentného etanolu;

3. maximálny obsah metanolu je 1 500 g na 
hektoliter 100 percentného etanolu;

4. maximálny obsah kyseliny 
kyanovodíkovej je 10 g na hektoliter 
alkoholu 100 percentného etanolu v 
prípade výliskov z kôstkového ovocia;

4. Maximálny obsah kyseliny 
kyanovodíkovej je 7 g na hektoliter 
alkoholu 100 percentného etanolu v 
prípade výliskov z kôstkového ovocia;

5. je povolená opakovená destilácia na 
rovnaký obsah alkoholu.

5. je povolená opakovená destilácia na 
rovnaký obsah alkoholu.

b) Minimálny obsah alkoholu destilátov 
z ovocných výliskov udávaný objemom je 
37,5 %.

b) Minimálny obsah alkoholu destilátov 
z ovocných výliskov udávaný objemom je 
37,5 %.

c) Destiláty z ovocných výliskov nesmú 
obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Destiláty z ovocných výliskov nesmú 
obsahovať pridaný etylalkohol alebo iný 
destilát poľnohospodárskeho pôvodu.
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d) Pri príprave destilátov z ovocných 
výliskov 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.
e) Názov, pod ktorým sa destilát 
z ovocných výliskov predáva, musí byť 
doplnený názvom použitého ovocia, za 
ktorým nasleduje výraz „destilát 
z výliskov“. Ak sa liehovina vyrába z 
výliskov z viacerých druhov ovocia, 
predajný názov musí byť „destilát 
z ovocných výliskov“.

e) Názov, pod ktorým sa destilát 
z ovocných výliskov predáva, musí byť 
doplnený názvom použitého ovocia, za 
ktorým nasleduje výraz „destilát 
z výliskov“. Ak sa liehovina vyrába z 
výliskov z viacerých druhov ovocia, 
predajný názov musí byť „destilát 
z ovocných výliskov“.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 7)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Platný zákaz 
pridávania destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať 
zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 8

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

a) Na účely tohto nariadenia znamená
„hrozienkový destilát“ alebo “hrozienkové
brandy“ liehovina, ktorá sa vyrába 
z destilátu získaného destiláciou zápary 
pripravenej alkoholovou fermentáciou 
extraktu sušených hroznových bobúľ 
odrody „Corinth Black“ alebo „Moscatel 
of Alexandria“ na menej ako 94,5 
objemových percent etanolu tak, že vôňa 
a chuť liehoviny pochádza len zo surovín 
použitých na destiláciu.

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

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

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

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

d) Pri príprave hrozienkového destilátu 
alebo hrozienkového brandy sa môžu 



PR\634038SK.doc PE 374.473v02-0017/53 PR\634038SK.doc

SK

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.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 8)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Platný zákaz 
pridávania destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať 
zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 9 bod a)

a) Ovocný destilát je, a) Na účely tohto nariadenia „ovocný 
destilát“ znamená liehovina,

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

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

2. destilované na menej ako 86 
objemového percenta etanolu tak, že 
destilát získa vôňu a chuť odvodenú od 
destilovaného ovocia,

2. ktorá je destilovaná na menej ako 86 
objemového percenta etanolu tak, že 
destilát získa vôňu a chuť odvodenú od 
destilovaného ovocia,

3. ktoré majú množstvo prchavých látok 
rovné alebo vyššie ako 200 gramov na 
hektoliter 100 % percentného alkoholu,

3. ktorá má množstvo prchavých látok 
rovné alebo vyššie ako 200 gramov na 
hektoliter 100 % percentného alkoholu,

4. v prípade destilátov z kôstkovín, ktoré 
majú obsah kyseliny kyanovodíkovej, 
ktorý neprevyšuje 10 gramov na hektoliter 
100-percentného etanolu.

4. v prípade destilátov z kôstkovín, ktoré 
majú obsah kyseliny kyanovodíkovej, 
ktorý neprevyšuje 7 gramov na hektoliter 
100-percentného etanolu.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 9)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Aromatizácia 
alebo osladzovanie ovocnej zápery sa musí výslovne vylúčiť. Platný zákaz pridávania 
destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať zachovaný 
v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku. Zahrnutie marhúľ a broskýň vyplýva z praktickej 
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skúsenosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 9 bod b)

b) Ovocné destiláty musia obsahovať 
najviac 1 000 gramov na hektoliter 
100-percentného etanolu metanolu.

b) Ovocné destiláty musia obsahovať 
najviac 1 000 gramov na hektoliter 
100-percentného etanolu metanolu.

Maximálny obsah metanolu však je V prípade týchto ovocných destilátov je 
však maximálny obsah metanolu

i) 1 200 gramov na hektoliter 
alkoholu pri 100 % objemového percenta 
získaného z týchto druhov ovocia:

i) 1 200 gramov na hektoliter 
alkoholu pri 100 % objemového percenta 
získaného z týchto druhov ovocia:

– sliviek (Prunus domestica L.), – sliviek (Prunus domestica L.),
– mirabeliek (Prunus domestica L. 
var syriaca),

– mirabeliek (Prunus domestica L. 
var syriaca),

– bystrických sliviek (Prunus 
domestica L.),

– bystrických sliviek (Prunus 
domestica L.),

– jabĺk (Malus domestica Borkh.), – jabĺk (Malus domestica Borkh.),
– hrušiek (Pyrus communis L.) okrem 
hrušiek odrody Williams (Pyrus communis 
Williams),

– hrušiek (Pyrus communis L.) okrem 
hrušiek odrody Williams (Pyrus communis 
Williams),

– malín (Rubus idaeus L.), – malín (Rubus idaeus L.),

– černíc (Rubus fruticosus L.); – černíc (Rubus fruticosus L.),

– broskýň (Prunus persica L),
– marhúľ (Prunus armeniaca L);

ii) 1 350 gramov na hektoliter 
alkoholu pri 100 % objemového percenta 
získaného z týchto druhov ovocia:

ii) 1 350 gramov na hektoliter 
alkoholu pri 100 % objemového percenta 
získaného z týchto druhov ovocia alebo 
bobuľovitých plodov:

– hrušiek Williams (Pyrus communis
Williams),

– hrušiek Williams (Pyrus communis
Williams),

– červených ríbezlí a čiernych ríbezlí 
(Ribes species),

– červených ríbezlí a čiernych ríbezlí 
(Ribes species),

– jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia), – jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia),

– bazy čiernej (Sambucus nigra). – bazy čiernej (Sambucus nigra),
– duly podlhovastej (Cydonia 
oblonga).
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(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 10)

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k bodu 9 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 9 bod d)

d) Ovocné destiláty nesmú obsahovať 
pridaný etylalkohol poľnohospodárskeho 
pôvodu.

d) Ovocné destiláty nesmú obsahovať 
pridaný etylalkohol alebo iný destilát
poľnohospodárskeho pôvodu.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 9)

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k bodu 9 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 9 bod e)

e) Pri príprave ovocných destilátov 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

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 9)

Odôvodnenie

Viď odôvodnenie k bodu 9 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 10

a) Destiláty z jablčného vína, brandy 
z jablčného vína alebo destiláty 
z hruškového vína sú liehoviny,

a) Na účely tohto nariadenia „destiláty z 
jablčného vína“, „brandy z jablčného 
vína“ alebo „destiláty z hruškového vína“ 
znamenajú liehoviny,

1. vyrábané výlučne destiláciou jablkového 
vína alebo hruškového vína destilovaného 
na menej ako 86 % objemového percenta 

1. ktoré sú vyrábané výlučne destiláciou 
jablkového vína alebo hruškového vína 
destilovaného na menej ako 
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etanolu tak, že destilát získa vôňu a chuť 
pochádza z destilovaného ovocia,

86 % objemového percenta etanolu tak, že 
destilát získa vôňu a chuť pochádza z 
destilovaného ovocia,

2. ktoré majú množstvo prchavých látok 
rovné alebo prevyšujúce 200 gramov na 
hektoliter 100-percentného etanolu,

2. ktoré majú množstvo prchavých látok 
rovné alebo prevyšujúce 200 gramov na 
hektoliter 100-percentného etanolu,

3. ktoré majú maximálny obsah metanolu 
1 000 gramov na hektoliter 
100-percentného etanolu.

3. ktoré majú maximálny obsah metanolu 
1 000 gramov na hektoliter 
100-percentného etanolu.

b) Minimálny obsah alkoholu destilátu z 
jablčného vína, brandy z jablčného vína 
alebo destilátu z hruškového vína je 
37,5 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu destilátu z 
jablčného vína, brandy z jablčného vína 
alebo destilátu z hruškového vína je 
37,5 obj. %.

c) Destilát z jablčného vína, brandy 
z jablčného vína alebo destilát 
z hruškového vína nesmú obsahovať 
pridaný etylalkohol poľnohospodárskeho 
pôvodu.

c) Destilát z jablčného vína, brandy 
z jablčného vína alebo destilát 
z hruškového vína nesmú obsahovať 
pridaný etylalkohol alebo iný destilát
poľnohospodárskeho pôvodu.

d) Pri príprave destilátu z jablčného vína, 
brandy z jablčného vína alebo destilátu 
z hruškového vína 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.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 10)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Platný zákaz 
pridávania destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať 
zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 11

a) Hefebrand je liehovina vyrábaná 
z vínnych kalov alebo kalov z kvaseného 
ovocia.

a) Na účely tohto nariadenia „Hefebrand“
znamená liehovina vyrábaná výlučne 
destiláciou z vínnych kalov alebo kalov z 
kvaseného ovocia.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny 
Hefebrand je 38 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny 
Hefebrand je 38 obj. %.

c) Hefebrand nesmie obsahovať pridaný c) Hefebrand nesmie obsahovať pridaný 
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etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu. etylalkohol alebo iný destilát
poľnohospodárskeho pôvodu.

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

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

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 11)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Platný zákaz 
pridávania destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať 
zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 1 odsek 2 a (nový) bod 12

a) Bierbrand alebo eau de vie de bière je 
liehovina získaná výlučne priamou 
destiláciou čerstvého piva s obsahom 
alkoholu menej ako 86 obj. % tak, že 
získaný destilát má organoleptické 
vlastnosti pochádzajúce z piva.

a) Na účely tohto nariadenia „Bierbrand“ 
alebo „eau de vie de bière“ znamená
liehovina získaná výlučne priamou 
destiláciou čerstvého piva s obsahom 
alkoholu menej ako 86 obj. % tak, že 
získaný destilát má organoleptické 
vlastnosti pochádzajúce z piva.

b) Minimálny obsah etylalkoholu liehoviny 
Bierbrand alebo eau de vie de bière je 
38 obj. %.

b) Minimálny obsah etylalkoholu liehoviny 
Bierbrand alebo eau de vie de bière je 
38 obj. %.

c) Bierbrand nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

c) Bierbrand nesmie obsahovať pridaný 
etylalkohol alebo iný destilát
poľnohospodárskeho pôvodu.

d) Pri príprave liehoviny Bierbrand alebo 
eau de vie de bière 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.
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(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória A, bod 12)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Platný zákaz 
pridávania destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať 
zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 1 odsek 2 b (nový) bod 12 a (nový)

45. Topinambur 12a. Topinambur
a) Topinambur je liehovina vyrábaná 
výlučne kvasením hľúz jeruzalemských 
artičokov (Helianthus tuberosus L.).

a) Na účely tohto nariadenia
„Topinambur“ znamená liehovina výlučne 
kvasením hľúz jeruzalemských artičokov 
(Helianthus tuberosus L.).

b) Minimálny obsah alkoholu 
liehoviny Topinambur je 38 obj. %.

b.) Minimálny obsah alkoholu 
liehoviny Topinambur je 38 obj. %.

c) Pri príprave liehoviny Topinambur
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.) Tipinambur nesmie obsahovať 
pridaný etylalkohol alebo iný destilát 
poľnohospodárskeho pôvodu.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 45)

Odôvodnenie

Tipinambur bol zle zaradený. Patrí do skupiny liehovín uvedenej v článku 1 odseku 2a bodoch 
1 až 12a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 1 odsek 2 b (nový)

1. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre produkty uvedené 
v článku 1 odseku 2b bodoch 13 až 45b 
(nový), takéto produkty môžu:
a) byť získané z každého 
poľnohospodárskeho produktu 
uvedeného v prílohe I Zmluvy o ES,
b) obsahovať pridaný etylalkohol 
poľnohospodárskeho pôvodu alebo 
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destilát (poľnohospodárskeho pôvodu),
c) obsahovať prírodné aromatické látky a 
prípravky podľa definície v článku 1 ods. 
2 písm. b) body 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.

Odôvodnenie

O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej rozhodovať v rámci 
spolurozhodovacieho postupu a preto patria do textu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 1 odsek 2 b (nový) bod 13 Destiláty bod a) číslo 2

2. zahŕňa liehoviny získané z týchto druhov 
ovocia:

2. zahŕňa liehoviny získané z týchto druhov 
ovocia:

– černice (Rubus fruticosus L.), – černice (Rubus fruticosus L.),
– jahody (Fragaria L.), – jahody (Fragaria L.),

– čučoriedky (Vaccinium myrtillus
L.),

– čučoriedky (Vaccinium myrtillus
L.),

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

– červené ríbezle (Ribes vulgare
Lam.),

– trnky (Prunus spinosa L.), – trnky (Prunus spinosa L.),

– jarabiny oskorušovej (Sorbus 
domestica L.),

– jarabiny oskorušovej (Sorbus 
domestica L.),

– jarabiny pravej (Sorbus domestica
L.),

– jarabiny pravej (Sorbus domestica
L.),

– cezmíny (Ilex cassine L.), – cezmíny (Ilex cassine L.),
– jarabiny oskoruše (Sorbus 
turminalis L.),

– jarabiny oskoruše  (Sorbus 
turminalis L.),

– jarabiny brekyňovej (Fragaria L.),
– jarabina domácej (Fragaria L.),

– bazy čiernej (Sambucus nigra L.), – bazy čiernej (Sambucus nigra L.),
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– ruže šípkovej (Rosa canina L.), – ruže šípkovej (Rosa canina L.),
– čiernej ríbezle (Ribes nigrum L.). – čiernej ríbezle (Ribes nigrum L.).

– banánu (Musa paradisiaca), – banánu (Musa paradisiaca),
– mučenky jedlej (Passiflora edulis), – mučenky jedlej (Passiflora edulis),

– mombinu sladkého (Spondias 
dulcis),

– mombinu sladkého (Spondias 
dulcis),

– mombinu žltého (Spondias 
mombin).

– mombinu žltého (Spondias 
mombin).

– marhúľ (Prunus armeniaca),
– broskýň (Prunus Persica).

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 13)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Platný zákaz 
pridávania destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať 
zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku. Zahrnutie marhúľ a broskýň vyplýva 
z doterajšej tradície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 1 odsek 2 b (nový) bod 13 bod c)

c) Aromatizovanie destilátov (pred 
ktorými je uvedený názov ovocia) 
vyrábaných macerovaním a destiláciou 
môže byť doplnená aromatickými látkami 
a/alebo aromatickými prípravkami inými, 
ako sú tie, ktoré pochádzajú z použitého 
ovocia. Pri príprave destilátov (pred 
ktorými je uvedený názov ovocia) 
vyrábaných macerovaním a destiláciou 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.
Charakteristická chuť nápoja a jeho 
farba však musí pochádzať výlučne z 
použitého ovocia.

c) Destilát vyrábaný macerovaním 
a destiláciou (pred ktorým je uvedený 
názov ovocia) nesmie byť aromatizovaný.
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(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 13)

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k bodu 13 písm. a) bod 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 1 odsek 2 b (nový) bod 14

a) Geist (s použitím názvu ovocia) je 
liehovina, ktorá sa získava macerovaním 
nekvasených bobuľovitých plodov, ako sú 
maliny, černice, čučoriedky a iné, 
v etylalkohole poľnohospodárskeho 
pôvodu, po ktorej nasleduje destilácia.

a) Geist (s použitím názvu ovocia) je 
liehovina, ktorá sa získava macerovaním 
nekvasených bobuľovitých plodov, ovocia 
a/alebo zeleniny, orechov alebo iných 
rastlinných látok, ako sú byliny alebo 
lupene ruží, v etylalkohole 
poľnohospodárskeho pôvodu, po ktorej 
nasleduje destilácia na menej ako 86 
objemových percent etanolu.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny 
„Geist", (s názvom ovocia) je 37,5 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny 
Geist (s názvom ovocia) je 37,5 obj. %.

c) Aromatizovanie liehoviny Geist (s 
názvom ovocia) môže byť doplnená 
aromatickými látkami a/alebo 
aromatickými prípravkami inými, ako sú 
tie, ktoré pochádzajú z použitého ovocia.
Pri príprave liehoviny Geist (s názvom 
ovocia) 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. Charakteristická chuť 
nápoja a jeho farba však musí pochádzať 
výlučne z použitého ovocia.

c) Liehovina Geist (s názvom ovocia) 
nesmie byť aromatizovaná.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 14)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Platný zákaz 
pridávania destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať 
zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku. Ovocie, ktoré sa používa pri výrobe 
nápoja Brand, sa tradične používa aj pri výrobe nápoja Geist.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 1 odsek 2 b (nový) bod 16 bod c)
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c) Pri príprave liehoviny z horca 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) Liehovina z horca nesmie byť 
aromatizovaná.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7, príloha II, kategória B, bod 16)

Odôvodnenie

Ochranou tradičných postupov sa zabezpečí zachovanie kvality produktov. Platný zákaz 
pridávania destilátov poľnohospodárskeho pôvodu sa doteraz osvedčil a mal by ostať 
zachovaný v záujme zaručenia prvotriedneho výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 1 odsek 2 b (nový) bod 17

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 látkami 
získanými z bobúľ borievky obyčajnej 
(Juniperus communis a/alebo Juniperus 
oxicedris).

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny 
aromatizovanej borievkami je 15 obj. %.

b) Minimálny obsah alkoholu liehoviny 
aromatizovanej borievkami je 30 obj. %.

c) Navyše sa môžu použiť iné prírodné 
alebo prírodne identické aromatické látky 
podľa definície v článku 1 ods. 2 písm. b) 
bod i) a ii) Smernice 88/388/EHS, a/alebo 
aromatické prípravky podľa definície v 
článku 1 ods. 2 písm. c) tejto smernice, 
a/alebo aromatické rastliny alebo časti 
aromatických rastlín, organoleptické 
vlastnosti borievky však musia byť 
rozpoznateľné, dokonca aj keď sú niekedy 
stlmené.

c) Navyše sa môžu použiť iné prírodné 
alebo prírodne identické aromatické látky 
podľa definície v článku 1 ods. 2 písm. b) 
body i) a ii) smernice 88/388/EHS, a/alebo 
aromatické prípravky podľa definície v 
článku 1 ods. 2 písm. c) tejto smernice, 
a/alebo aromatické rastliny alebo časti 
aromatických rastlín, organoleptické 
vlastnosti borievky však musia byť 
rozpoznateľné, dokonca aj keď sú niekedy 
stlmené.

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

d) Liehoviny aromatizované borievkami sa 
môžu predávať pod názvami „Wacholder“, 
„ginebra“, „Genevere“ alebo „genebra“.
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(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 17)

Odôvodnenie

Výraz „Genevere“ bol doposiaľ vedený ako predajný názov a tento status by mal získať aj 
v nom právnom predpise.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 1 odsek 2 b (nový) bod 22 bod c)

c) Navyše sa môžu použiť iné aromatické 
látky, ale vôňa týchto nápojov musí do 
značnej miery pochádzať z destilátov 
semien rasce a/alebo kôpru (Anethum 
graveolens L.), pričom používanie 
éterických olejov je zakázané.

c) Navyše sa môžu použiť iné aromatické 
látky, ale vôňa týchto nápojov musí do 
značnej miery pochádzať z destilátov 
semien rasce (Carum carvi L.) a/alebo 
kôpru (Anethum graveolens L.), pričom 
používanie éterických olejov je zakázané.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7, príloha II, kategória B, bod 22)

Odôvodnenie

O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej rozhodovať v rámci 
spolurozhodovacieho postupu a preto patria do textu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 1 odsek 2 b (nový) bod 23 bod a) úvod

a) Liehoviny aromatizovaná anízom sú 
liehoviny vyrábané aromatizáciou 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu 
prírodnými výťažkami badiánu (Illicium 
verum), anízu (Pimpinella anisum), feniklu 
(Foeniculum vulgare) alebo inej rastliny, 
ktorá obsahuje rovnakú základnú 
aromatickú zložku, jedným z nasledujúcich 
postupov alebo ich kombináciou:

a) Na účely tohto nariadenia „liehoviny 
aromatizované anízom“ znamenajú 
liehoviny vyrábané aromatizáciou 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu 
prírodnými výťažkami badiánu (Illicium 
verum), anízu (Pimpinella anisum), feniklu 
(Foeniculum vulgare) alebo inej rastliny, 
ktorá obsahuje rovnakú základnú 
aromatickú zložku, jedným z nasledujúcich 
postupov alebo ich kombináciou.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 23)

Odôvodnenie

O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej rozhodovať v rámci 
spolurozhodovacieho postupu a preto patria do textu právneho predpisu.



PR\634038SK.doc PE 374.473v02-0028/53 PR\634038SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 1 odsek 2 b (nový) bod 23 bod c)

c) Pri príprave liehovín aromatizovaných 
anízom 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

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7, príloha II, kategória B, bod 23)

Odôvodnenie

Viď odôvodnenie k bodu 23 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 1 odsek 2 b (nový) bod 24 bod c)

c) Pri príprave liehoviny pastis 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

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7, príloha II, kategória B, bod 24)

Odôvodnenie

O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej rozhodovať v rámci 
spolurozhodovacieho postupu a preto patria do textu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 1 odsek 2 b (nový) bod 27 bod c)

c) Pri príprave liehoviny destilovaný anis 
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
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(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 27)

Odôvodnenie

O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej rozhodovať v rámci 
spolurozhodovacieho postupu a preto patria do textu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 29 Vodka bod d) a bod da) (nový)

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 pri popise, uvádzaní na trh 
alebo označovaní vodky, ktorá nebola 
vyrobená zo zemiakov, obilia alebo melasy 
z cukrovej repy, uvedie v zornom poli ako 
súčasť predajného názvu poznámka 
„vyrobené z ...“, ktorá sa doplní názvom 
suroviny použitej na výrobu etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu.
Označovanie vychádza zo smernice 
2000/13/ES. Písmená nesmú byť menšie 
ako dve tretiny veľkosti písmen použitých 
pre predajný názov.

da) Ak sa liehovina vodka vyrobená 
z etylalkoholu skladá z dvoch alebo 
viacerých produktov poľnohospodárskeho 
pôvodu, má názov „vodka blended“ bez 
toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 1 ods. 2a bod 5.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 29)

Odôvodnenie

Wodka aus Getreide, Kartoffeln und Melasse aus Zuckerrüben kann als traditionell 
hergestelltes Produkt bezeichnet werden. Deshalb sollte dieses Produkt Wodka ohne weitere 
Zusätze tragen. Da Ethylalkohol von Wodka auch aus anderen landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen hergestellt werden kann, ist die Angabe des landwirtschaftlichen Produktes zur 
besseren Unterscheidung erforderlich. Viele spezielle Wodkasorten bestehen aus Ethylalkohol 
verschiedener landwirtschaftlicher Produkte. Aufgrund der Differenzierung des so genannten 
traditionell hergestellten Wodkas ist eine Mischung kenntlich zu machen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 31 Likér bod c) bod 1 tabuľka (nové položky)
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– ananásový,
– černicový,
– banánový,

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 31)

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 31 bod d)

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 musia v prípade použitia 
etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu 
použiť na vyjadrenie tradičných výrobných 
metód tieto zložené výrazy:

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 31)

Odôvodnenie

O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej rozhodovať prostredníctvom postupu 
spolurozhodovania a preto patria do textu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 32 bod c) a bod ca) (nový)

c) Na tento produkt sa vzťahujú pravidlá o 
aromatických látkach a prípravkoch pre 
likéry uvedené v bode 31.

c) Na tento produkt sa vzťahujú pravidlá o 
aromatických látkach a prípravkoch pre 
likéry uvedené v článku 1 ods. 2b bod 31.

ca) Predajný názov je možné doplniť 
názvom likér.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7, príloha II, kategória B, bod 32)

Odôvodnenie

O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej rozhodovať prostredníctvom postupu 
spolurozhodovania a preto patria do textu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 33 bod c) a bod c a) (nový)
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c) Na liehovinu crème de cassis sa 
vzťahujú pravidlá o aromatických látkach a 
prípravkoch pre likéry uvedené v bode 31.

c) Na liehovinu crème de cassis sa 
vzťahujú pravidlá o aromatických látkach a 
prípravkoch pre likéry uvedené v článku 1 
ods. 2b bod 31.

ca) Predajný názov je možné doplniť 
názvom likér.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 33)

Odôvodnenie

O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej rozhodovať prostredníctvom postupu 
spolurozhodovania a preto patria do textu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 34 bod c) a bod c a) (nový)

c) Na liehovinu Guignolet sa vzťahujú 
pravidlá o aromatických látkach a 
prípravkoch pre likéry uvedené v bode 31.

c) Na liehovinu Guignolet sa vzťahujú 
pravidlá o aromatických látkach a 
prípravkoch pre likéry uvedené v článku 1 
ods. 2b bod 31.

ca) Predajný názov je možné doplniť 
názvom likér.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 34)

Odôvodnenie

O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej rozhodovať prostredníctvom postupu 
spolurozhodovania a preto patria do textu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 35 bod c) a bod c a) (nový)

c) Na liehovinu punch au rhum sa vzťahujú 
pravidlá o aromatických látkach a 
prípravkoch pre likéry uvedené v bode 31.

c) Na liehovinu punch au rhum sa vzťahujú 
pravidlá o aromatických látkach a 
prípravkoch pre likéry uvedené v článku 1 
ods. 2b bode 31.

ca) Predajný názov je možné doplniť 
názvom likér.
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(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 35)

Odôvodnenie

Dodatok o likéri je bežným postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 36 bod c) a bod c a) (nový)

c) Pri príprave liehoviny trnkový gin 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

ca) Predajný názov je možné doplniť 
názvom likér.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 36)

Odôvodnenie

Dodatok o likéri je bežným postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 37 bod c) a bod ca) (nový)

c) Na liehovinu Sambuca sa vzťahujú 
pravidlá o aromatických látkach a 
prípravkoch pre likéry uvedené v bode 31.

c) Na liehovinu Sambuca sa vzťahujú 
pravidlá o aromatických látkach a 
prípravkoch pre likéry uvedené v článku 1 
ods. 2b bod 31.

ca) Predajný názov je možné doplniť 
názvom likér.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 37)

Odôvodnenie

Dodatok o likéri je bežným postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 38 bod c) a bod ca) (nový)

c) Na liehovinu Mistrà sa vzťahujú 
pravidlá o aromatických látkach a 

vypúšťa sa
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prípravkoch pre likéry uvedené v bode 31.
ca) Pri príprave liehoviny Mistrá 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.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 38)

Odôvodnenie

Všeobecná zásada zákazu alebo zníženia používania aromatických látok by mala platiť aj pre 
liehovinu Mistrá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 39 bod c) a bod ca) (nový)

c) Na liehovinu Maraschino alebo
Marrasquino sa vzťahujú pravidlá o 
aromatických látkach a prípravkoch pre 
likéry uvedené v bode 31.

c) Na liehovinu Maraschino alebo
Marrasquino sa vzťahujú pravidlá o 
aromatických látkach a prípravkoch pre 
likéry uvedené v článku 1 ods. 2b bod 31.

ca) Predajný názov je možné doplniť 
názvom likér.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 39)

Odôvodnenie

Dodatok o likéri je bežným postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 40 bod c) a bod ca) (nový)

c) Na liehovinu Nocino sa vzťahujú 
pravidlá o aromatických látkach a 
prípravkoch pre likéry uvedené v bode 31.

c) Na liehovinu Nocino sa vzťahujú 
pravidlá o aromatických látkach a 
prípravkoch pre likéry uvedené v článku 1 
ods. 2b bod 31.

ca) Predajný názov je možné doplniť 
názvom likér.
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(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 40)

Odôvodnenie

Dodatok o likéri je bežným postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 41 bod 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 použiť sušené vaječné 
hmoty.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 41)

Odôvodnenie

Aby sa predišlo právnej neistote, musí sa presne definovať, čo sa rozumie pod pojmom 
kvalitný vaječný žĺtok. Aby sa zaručilo prijímanie jednotných právnych predpisov riadime sa 
platnými ustanoveniami EÚ.

Pre výrobky vysokej kvality a v súlade s tradičnými výrobnými postupmi sa musí zakázať 
používanie sušených vaječných hmôt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 42 bod c)

c) Pri príprave likéru s vajcom 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

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 42)

Odôvodnenie

O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej rozhodovať prostredníctvom postupu 
spolurozhodovania a preto patria do textu právneho predpisu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 43 bod d)

d) Obsah vína alebo vínnych produktov 
nesmie prekročiť 50 %.

d) Obsah vína alebo vínnych produktov 
nesmie prekročiť 50 % hotového výrobku.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 43)

Odôvodnenie

O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej rozhodovať prostredníctvom postupu 
spolurozhodovania a preto patria do textu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 44 bod c)

c) Pri príprave liehoviny Berenburg alebo 
Beerenburg 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

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, príloha II, kategória B, bod 44)

Odôvodnenie

O definíciách jednotlivých liehovín sa musí aj naďalej rozhodovať prostredníctvom postupu 
spolurozhodovania a preto patria do textu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 45a (nový)

a) Rum-Verschnitt je liehovina, ktorá sa
1. vyrába v Nemecku,
2. získala zmiešaním rumu a alkoholu.
b) Rum-Verschnitt sa môže vyrábať z 
každého poľnohospodárskeho produktu v 
súlade s prílohou I Zmluvy o ES a/alebo 
potraviny.
c) Minimálne 5 % alkoholu obsiahnutého 
v hotovom výrobku musí pochádzať z 
rumu.
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d) Rum-Verschnitt môže obsahovať 
aromatické látky a prípravky v súlade so 
smernicou 88/388/EHS.
e) Ak ide o označovanie a uvádzanie na 
trh produktu Rum-Verschnitt, slovo 
Verschnitt musí byť uvedené na popise, 
prezentácii a označení písmenami 
patriacimi do tej istej kategórie, veľkosti a 
farby ako slovo „Rum“. Slovo Verschnitt 
musí byť v tom istom riadku ako slovo 
Rum a v prípade fliaš na prednej etikete.
f) V prípade, že sa tento produkt predáva 
mimo nemeckého trhu, na etikete musí 
byť uvedené jeho alkoholické zloženie.

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8)

Odôvodnenie

Rum-Verschnitt musí zostať aj naďalej jedinečným predajným názvom. Platné nariadenie 
uznalo Rum-Verschnitt za predajný názov. Upretie predajného názvu by bolo bezdôvodným 
porušením nariadenia (ES) č. 1576/89.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 1 odsek 2b (nový) bod 45b (nový)

a) Slivovice je liehovina, ktorá sa
1. vyrába v Českej republike,
2. získava pridaním maximálne 30 %-
ného objemového percenta etylalkoholu 
poľnohospodárskeho pôvodu do 
slivkového destilátu pred konečnou 
destiláciou.
b) Tento produkt musí byť popísaný ako 
„liehovina“ a môže tiež používať názov 
Slivovice v rovnakom zornom poli na 
prednej etikete.
c) Slivovice môže obsahovať aromatické 
látky a prípravky v súlade so smernicou 
88/388/EHS.
d) Ak sa česká Slivovice predáva na trhu 
Spoločenstva, na etikete musí byť uvedené 
jej alkoholické zloženie.
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(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8)

Odôvodnenie

Slivovice musí zostať aj naďalej jedinečným predajným názvom. Platné nariadenie uznalo 
Slivovice za predajný názov. Upretie predajného názvu by bolo bezdôvodným porušením 
nariadenia (ES) č. 1576/89.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 2 odsek 1

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

Etylalkohol, ktorý sa používa pri príprave 
liehovín a všetkých ich zložiek, nesmie byť 
iného ako poľnohospodárskeho pôvodu 
a musí byť vyrobený v zmysle prílohy 
I Zmluvy o ES.

Odôvodnenie

Nestačí sa obmedziť len na etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu. Je potrebné presne 
vymedziť pojem, aby sa zabránilo napríklad používaniu pivného destilátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 2 odsek 2

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

Etylalkohol, ktorý sa používa na zriedenie 
alebo rozpustenie farbív, látok učených na 
aromatizáciu alebo akýchkoľvek iných 
povolených esencií, ktoré sa používajú pri 
príprave liehovín, musí byť etylalkohol 
vyrobený z poľnohospodárskych surovín 
v zmysle prílohy I Zmluvy o ES.

Odôvodnenie

Nestačí sa obmedziť len na etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu. Je potrebné presne 
vymedziť pojem, aby sa zabránilo napríklad používaniu pivného destilátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 2 odsek 3

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

špecifické produkty v článku 1 ods. 2a 
a odsek 2b tohto nariadenia musí byť 
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu 
v súlade s kritériami uvedenými 
v prílohe I Zmluvy o ES.

Odôvodnenie

Nestačí sa obmedziť len na etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu. Zákaz treba, aby sa už 
na začiatku zabránilo podobným postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 2 odsek 3 a (nový)

Alkoholické nápoje nesmú obsahovať 
syntetický lieh.

Odôvodnenie

Nestačí sa obmedziť len na etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu. Zákaz treba, aby sa už 
na začiatku zabránilo podobným postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 3

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.

Odôvodnenie

Hlavná myšlienka nariadenia je vysoká kvalita všetkých liehovín. Navrhovaná kategorizácia 
zaraďuje do prvej kategórie „najčistejšiu formu produktu“. Takáto kategorizácia nanucuje 
mienku, že ostatné dve kategórie majú nižšiu kvalitu a preto je ju treba zamietnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 4
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1. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické 
pravidlá stanovené pre každý z produktov 
uvedených v kategórii A prílohy II, 
„liehoviny”:

vypúšťa sa

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

Odôvodnenie

Na základe novej systematiky týkajúcej sa toho, že príloha II bola preložená do článku I, 
treba priradiť do článku 1 aj článok 4. Tým si znenie právneho predpisu zachová 
zrozumiteľnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
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.

S cieľom realizovať určitú politiku v 
oblasti kvality môžu členské štáty stanoviť 
pravidlá prísnejšie ako tie, ktoré sú 
stanovené v článku 1 ods. 2a a ods. 2b, 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.

Odôvodnenie

Všeobecná možnosť prijímať právne predpisy v oblasti liehovín, ktorú majú členské štáty, sa 
musí obmedziť v záujme fungovania vnútorného trhu a môže sa vzťahovať len na otázky 
kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 7 odsek 1
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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.

a) Liehoviny, ktoré spĺňajú podmienky pre 
produkty definované v článku 1 ods. 2a 
a ods. 2b, nesú predajný názov, ktorý je 
týmto produktom v tejto prílohe pridelený.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na úpravu textu, ktorá vyplýva z presunu prílohy II 
do článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
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.

b) Liehoviny, ktoré nezodpovedajú 
špecifikáciám produktov definovaných 
v článku 1 ods. 2a a ods. 2b, nesmú mať 
názov uvedený v týchto odsekoch. Musia 
byť označené ako liehovina alebo ako 
alkoholický nápoj. Bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia článku 5, tento
predajný názov nesmie byť doplnený alebo 
zmenený.

Odôvodnenie

Keďže sa navrhovaná kategorizácia zamieta, treba zamietnuť aj ustanovenia o predajných 
názvoch. Treba zachovať doterajší stav.

Zmena a doplnenie odseku 2 slúži len na objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
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.

3. V prípade, že liehovina vyhovuje 
definícii viac ako jedného špecifického 
typu liehoviny, musí sa predávať pod 
jedným alebo viacerými názvami, ktoré sú 
pre tieto špecifické typy liehoviny uvedené 
v článku 1 ods. 2a a ods. 2b.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na úpravu textu, ktorá vyplýva z presunu prílohy II 
do článku 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 7 odsek 4

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

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

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na úpravu textu, ktorá vyplýva z presunu prílohy II 
do článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
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 článku 1 ods. 2a 
a ods. 2b môžu byť zahrnuté do zoznamu 
zložiek, ak sa používajú v súlade so
smernicou 2000/13/ES.

Odôvodnenie

Keďže sa všetky ostatné odkazy na smernicu 2000/13/ES priamo vzťahujú na túto smernicu 
a netýkajú sa vnútroštátnych vykonávacích opatrení, treba aj v tomto prípade použiť priamy 
odkaz kvôli súdržnosti a zrozumiteľnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
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 v súlade 
s článkom 1 ods. 2a a ods. 2b alebo 
zemepisného označenia uvedeného v 
prílohe III alebo narážky na ne v zloženom 
názve je dovolené len v prípade, ak 
alkohol pochádza na 100 % z uvedenej 
liehoviny, na ktorú sa v zloženom názve 
odkazuje.

Používanie takýchto zložených spojení je 
zakázané aj v prípade, ak bola liehovina 
zriedená vodou tak, že obsah alkoholu sa 
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nachádza pod minimálnou hranicou 
uvedenou v definícii tejto liehoviny.

Odôvodnenie

Pre miešanie liehovín treba prijať osobitné ustanovenie. V zmysle inovácie musí byť dovolené 
použitie známych názvov aj v rámci zmiešavania. Pritom však musí byť kvôli bezpečnosti 
spotrebiteľov zabezpečená vysoká kvalita. Odkaz na zmiešanie s vodou vyhovuje najnovším 
rozhodnutiam súdu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 8 odsek 3

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.

3. Na základe odchýlky od odseku 1 a s 
cieľom zohľadniť tradičné výrobné metódy 
sa môžu zložené výrazy uvedené v článku 
1 ods. 2b bod 31 používať pri prezentácii 
likérov, ktoré boli vyrobené v 
Spoločenstve za podmienok, ktoré sú v 
tomto bode uvedené.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na úpravu textu, ktorá vyplýva z presunu prílohy II 
do článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 9 odsek 1 úvod

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 článku 1 ods. 2a zmiešaná s:

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na úpravu textu, ktorá vyplýva z presunu prílohy II 
do článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 9 odsek 1 pododsek 2

Tento predajný názov nesmie byť dopĺňaný Tento predajný názov nesmie byť 
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ani menený. nahradený, dopĺňaný ani menený.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na úpravu textu, ktorá vyplýva z presunu prílohy II 
do článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 9 odsek 2

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na úpravu textu, ktorá vyplýva z presunu prílohy II 
do článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
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. 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 článku 1 
ods. 2a a ods. 2b 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“.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na úpravu textu, ktorá vyplýva z presunu prílohy II 
do článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 12 odsek 2
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2. Výrazy napísané kurzívou v prílohe II a 
zemepisné označenia uvedené v prílohe III 
sa na etikete neprekladajú.

2. Výrazy napísané kurzívou v článku 1 
ods. 2a a ods. 2b a zemepisné označenia 
uvedené v prílohe III sa ani na etikete, ani 
na prezentácii neprekladajú.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na úpravu textu, ktorá vyplýva z presunu prílohy II 
do článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 13 odsek 3

3. Názvy, ktoré sa stali druhovými, 
nemôžu byť registrované v prílohe III.

3. V prípade, že sa zemepisné označenie 
stane druhovým názvom, prestáva byť 
zemepisným označením a jeho zápis v 
prílohe III sa zruší.

Zemepisné označenia uvedené v prílohe III 
sa nesmú stať druhovými.

Zemepisné označenia uvedené v prílohe III 
sa nesmú stať druhovými.

Za názov, ktorý sa stal druhovým sa 
považuje názov liehového produktu, ktorý, 
hoci sa týka miesta alebo regiónu, kde bol 
tento produkt pôvodne vyrábaný alebo 
predávaný, sa stal všeobecným názvom 
produktu.

Za názov, ktorý sa stal druhovým sa 
považuje názov liehového produktu, ktorý, 
hoci sa týka miesta alebo regiónu, kde bola 
táto liehovina pôvodne vyrábaná alebo 
predávaná, sa stal všeobecným názvom 
liehoviny v rámci Spoločenstva.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na úpravu textu, ktorá vyplýva z presunu prílohy II 
do článku 1.  Pojem liehovina je navyše presnejší ako produkt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 14 odsek 1 úvod a bod a)

Bez toho, aby bol dotknutý článok 8, sú 
zemepisné označenia uvedené v prílohe III 
chránené pred:

Zemepisné označenia uvedené v prílohe III 
sú chránené pred:

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 

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

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na úpravu textu, ktorá vyplýva z presunu prílohy II 
do článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 15 odsek 1 pododsek 2

Do troch mesiacov odo dňa tohto 
uverejnenia môže fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá má oprávnený záujem, 
namietať proti zahrnutiu zemepisného 
označenia do prílohy III z dôvodu, že nie 
sú splnené podmienky stanovené v tomto 
nariadení. Námietka musí byť náležite 
odôvodnená.

Pokiaľ ide o zemepisné označenie v rámci 
Spoločenstva, predkladá žiadosť členský 
štát, v ktorom sa liehovina vyrába.

Pokiaľ ide o zemepisné označenie 
v treťom štáte, žiadosť sa zasiela priamo 
Komisii, alebo ju podávajú príslušné 
úrady tretích štátov. Žiadosť musí 
obsahovať dôkaz o tom, že je daný názov 
v krajine pôvodu naozaj chránený.

Odôvodnenie

Znenie právneho predpisu by malo jasne upravovať formality týkajúce sa podávania žiadosti 
o zahrnutie zemepisného označenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 15 odsek 2 bod b)

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

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

Odôvodnenie

Mikrobiologické vlastnosti nemajú pre popis liehoviny žiaden význam.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 15 odsek 3

3. Rozhodnutie o zahrnutí zemepisného 
označenia do prílohy III bude prijaté v 
súlade s postupom uvedeným v článku 19 
ods. 2 pri zohľadnení každej námietky 
vznesenej v súlade s odsekom 1 tohto 
článku.

3. Rozhodnutie o zahrnutí zemepisného 
označenia do prílohy III bude prijaté 
Komisiou v súlade s postupom uvedeným 
v článku 19 ods. 2 pri zohľadnení každej 
námietky vznesenej v súlade s odsekom 5
tohto článku.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na úpravu textu, ktorá vyplýva z presunu prílohy II 
do článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 15 odsek 5

5. Spory, ktoré sa týkajú registrácie 
konkrétneho zemepisného označenia, 
musia byť formálne adresované Komisii.
Tieto spory budú riešené na základe 
ustanovení tejto kapitoly a tradičných 
práv v súlade s postupom uvedeným v 
článku 19 ods. 2.

5. Do šiestich mesiacov odo dňa tohto 
uverejnenia môže každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá má oprávnený 
záujem, namietať proti zamýšľanému 
zahrnutiu zemepisného označenia do 
prílohy III z dôvodu, že nie sú splnené 
podmienky stanovené v tomto nariadení.
Námietka musí byť náležite odôvodnená.

Odôvodnenie

Mala by sa predĺžiť lehota na predloženie námietky proti zahrnutiu zemepisného označenia 
odo dňa uverejnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 15 odsek 5a (nový)

5 a. Ak dospeje Komisia k názoru, že už 
nie sú splnené podmienky stanovené pre 
zemepisné označenie, použije sa postup 
v súlade s článkom 19 ods. 2a.

Odôvodnenie

Musí existovať možnosť ukončiť zahŕňanie tradičných výrobkov náležitým postupom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Článok 16

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

Zemepisné označenia chránené  podľa 
nariadenia (ES) č. 1576/89 stále platia.
Nepodáva sa nová žiadosť ani sa 
nevykonáva nové preskúmanie. Členské 
štáty preskúmajú, či doposiaľ chránené 
zemepisné označenia podliehajú podľa 
nariadenia (ES) 1576/89 podmienkam 
stanoveným v článku 13 ods. 3.

Technická dokumentácia Technická 
dokumentácia sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej Únie, sérii C po 
preskúmaní Komisiou.

V prípade, že existujúce zemepisné 
označenia nezodpovedajú predloženému 
nariadeniu, treba liehovinu z prílohy III 
vypustiť, alebo treba podať žiadosť 
v súlade s článkom 15.

V prípade, že sa do siedmich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
neuverejní technická dokumentácia, 
zemepisné označenie prestane byť 
chránené.

Odôvodnenie

Zemepisné označenia chránené podľa platného nariadenia musia platiť aj naďalej.
Opakovaná registrácia by bola zbytočnou byrokraciou. Prínos opakovaného podávania 
žiadosti sa nedá zistiť. viď k tomu možnosti uvedené v článku 15 ods. 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 17 odsek 2a (nový)

2a. Komisia zabezpečí po dohovore 
s členskými štátmi jednotné uplatňovanie 
tohto nariadenia a v prípade potreby 
prijme opatrenia v súlade s postupom 
podľa článku 19 ods. 2a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 18

Liehoviny vyvážané zo Spoločenstva 
musia spĺňať ustanovenia tohto 
nariadenia, okrem prípadu, keď boli 
prijaté odchýlky v súlade s postupom 

vypúšťa sa
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uvedeným v článku 19 ods. 2 na základe 
náležite odôvodnených žiadostí.

Odôvodnenie

Slúži na tvorbu zrozumiteľnejších právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 19 odsek 1

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Článok 19 odsek 2a (nový)

2a. V prípade odkazu na tento odsek sa 
uplatňujú články 5a a 7 
rozhodnutia 1999/468/ES, ktoré bolo 
zmenené a doplnené rozhodnutím 
2006/512/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Článok 20

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 21
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Podrobné pravidlá pre výkon tohto 
nariadenia budú prijaté v súlade s 
postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

Podrobné pravidlá pre výkon tohto 
nariadenia, okrem tých, ktoré sa týkajú 
všeobecného rozsahu pôsobnosti a sú 
určené na zmenu a doplnenie jeho 
vedľajších prvkov v zmysle rozhodnutia 
2006/512/ES, budú prijaté v súlade s 
postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 22 odsek 2a (nový)

Liehoviny, ktoré nespĺňajú požiadavky 
tohto nariadenia a ktoré sú vyrobené 
v súlade s nariadením (EHS) č. 1576/89, 
sa môžu ešte predávať počas prechodného 
obdobia troch rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Slúži na zmiernenie následkov prijatia právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 23

Týmto sa zrušuje nariadenie (EHS) 
č. 1576/89.

Týmto sa zrušuje nariadenia (EHS) 
č. 1576/89 a (EHS) č. 1014/90.

Odôvodnenie

Predložené nariadenie nahrádza obe platné nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Príloha I bod 1 bod g)

g) sladidlá podľa definície v Smernici 
94/35/ES Európskeho parlamentu a Rady.

g) maximálne množstvo výrobkov 
uvedených v písmenách a) až  f), ktoré sa 
používajú na dotvorenie konečnej chuti, 
sa stanoví podľa článku 19 tohto 
nariadenia.
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Odôvodnenie

Aby bol spotrebiteľ lepšie informovaný, malo by sa pridanie sladidiel uvádzať na označení.
Okrem toho treba prijať opatrenia, ktoré podmienia obmedzenie pridania cukru. Musí sa 
zabrániť tomu, aby nedochádzalo ku kompenzácii zlej kvality silnejším sladením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Príloha I bod 1 bod ga) (nový)

ga) sladenie treba zreteľne uviesť na 
označení prostredníctvom informácie 
o výrobku, ktorý naň bol použitý.

Odôvodnenie

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh k bodu 1 písm. g).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Príloha I bod 4 Pridanie vody odsek 1

Pri príprave liehovín je povolené pridanie 
vody, ak možno destilovanej alebo 
demineralizovanej, za predpokladu, že 
kvalita vody zodpovedá národným 
ustanoveniam prijatým na vykonanie 
Smernice Rady 80/777/EHS1 a Smernice 
Rady 80/778/EHS2 a že pridaná voda 
nezmení povahu produktu.

Pri príprave liehovín je povolené pridanie 
vody, ak možno destilovanej alebo 
demineralizovanej, za predpokladu, že 
kvalita vody zodpovedá národným 
ustanoveniam prijatým na vykonanie 
Smernice Rady 80/777/EHS1 a Smernice 
Rady 98/83/EHS2 a že pridaná voda 
nezmení povahu produktu.

1 Ú. v. ES L 229, 30.8.1980, s. 1.
2 Ú. v. ES L 229, 30.8.1980, s. 11.

1 Ú. v. ES L 229, 30.8.1980, s. 1.

Odôvodnenie

(viď pozmeňujúci a doplňujúci návrh k bodu 1 písm. g).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Príloha I bod 16 a (nový)

16a. Ukazovatele autentickosti:
Liehoviny môžu obsahovať stopy 
ukazovateľov autentickosti, ak pritom ide 
o látky, ktoré sa pôvodne nachádzajú 
v produkte.
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Odôvodnenie

Aby sa zabránilo falšovaniu a výrobe nepovolených napodobenín, musí byť umožnené použitie 
uvedených ukazovateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Príloha III kategória A bod 2 tabuľka riadok 2

Irish Whisky vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Príloha III kategória A bod 3

Návrh Komisie

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

Luxembursko

Korn / Kornbrand Rakúsko, Nemecko

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

Luxembursko

Korn / Kornbrand z Rakúska Rakúsko
Korn / Kornbrand z Nemecka Nemecko

Odôvodnenie

Korn a Kornbrand patria medzi obilné destiláty a mali by spadať do tejto kategórie výrobkov.
Korn tradične spĺňa podmienky destilácie obilného destilátu a nemal by spadať do kategórie 
obilné brandy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Príloha III kategória A bod 5 názov

5. Brandy 5. Brandy/Weinbrand
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Príloha III kategória A bod 14 (nový)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist

Odôvodnenie

Schwarzwälder Himbeergeist je zemepisným označením mal by byť tiež uvedený v prílohe III.


