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PROHLÁŠENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADY

A. Prohlášení Komise

Prohlášení k uplatnění podpory pro destilaci vedlejších výrobků podle článku 13b

Pokud jde o stanovení prováděcích pravidel týkajících se podpory na destilaci vedlejších výrobků 

podle článku 13b, ponechá Komise členským státům pružnost, aby přizpůsobily úrovně podpory 

jednotlivým druhům vína, aby tak zohlednily rozdíly v nákladech na sběr vedlejších výrobků.
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Prohlášení k poskytování podpory výrobcům na destilaci

konzumního alkoholu podle článku 13c

Komise uvádí, že ustanovení článku 13c nevylučují vyplácení podpory výrobcům vína ve smyslu 

článku 41 nařízení (ES) č. 1623/2000 ani v případě, že nejsou producenty hroznů. V takovém 

případě však musí být podpora poskytnutá ve formě podpory na hektar převedena v plné výši na 

producenty hroznů, kteří využívají plochy vinic, jež plodí víno způsobilé pro podporu.

Prohlášení k povolení enologických postupů podle čl. 23 odst. 1

Komise potvrzuje, že enologické postupy a omezení, o nichž se rozhodne postupem podle čl. 104 

odst. 2, zahrnují stávající pravidla stanovená v nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro slazení vín.

Prohlášení k některým tokajským vínům (čl. 23 odst. 1)

Při stanovení zvláštních pravidel výroby a enologických postupů pro výrobu těchto vín bude 

Komise vycházet ze všech stávajících pravidel, omezení a podmínek výroby vín s názvy Tokaji 

eszencia nebo Tokajská esencia, Tokaji fordítás nebo Tokajský fordítáš, Tokaji máslás nebo 

Tokajský mášláš, Tokaji aszú puttonyos nebo Tokajský výber putňový s čísly 3 až 6 a Tokaji 

szamorodni nebo Tokajské samorodné podle nařízení Rady č. 1493/1999.

Prohlášení ke schválení nových enologických postupů podle článku 24

Dříve, než povolí nové enologické postupy, použije Komise kritéria uvedená v článku 24. Využije 

přitom odborný posudek příslušné pracovní skupiny složené ze zástupců členských států v rámci 

přípravy jednání regulativního výboru pro víno.
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Prohlášení k povolení enologických postupů

podle čl. 23 odst. 1 a čl. 26 písm. b) a c)

Komise potvrzuje, že zvláštní enologické postupy a omezení týkající se výroby šumivých vín, 

jakostních šumivých vín, jakostních aromatických šumivých vín, likérových vín a souvisejících 

výrobků, o nichž se má rozhodnout postupem podle čl. 104 odst. 2 (regulativní výbor), zahrnují 

obohacování, přikyselování a odkyselování těchto výrobků. Komise uznává, že přídavek tirážního 

likéru a expedičního likéru není považován za obohacování ani za slazení. Má v úmyslu vycházet 

především z pravidel obsažených v příloze V bodech H, I a J a v příloze VI bodu K nařízení Rady 

č. 1493/1999. U některých jakostních šumivých vín s chráněným označením původu bude Komise 

rovněž vycházet z výrobních pravidel a omezení stanovených v příloze VIII bodu E odst. 6. Pokud 

jde o čl. 26 písm. b), je Komise toho názoru, že dotčené enologické postupy rovněž zahrnují 

podmínky pro použití a přidání tirážního likéru a expedičního likéru.

Prohlášení k některým tradičně užívaným názvům podle čl. 27 odst. 2.

V čl. 27 odst. 2 se stanoví, že „některé tradičně užívané názvy“ mohou sloužit k označení původu. 

Tyto názvy odkazují na zeměpisné názvy doplněné jinými výrazy, které mimo jiné odkazují na 

moštové odrůdy, a na tradiční výrazy, nebo jsou z těchto zeměpisných názvů a tradičních výrazů 

složeny, nebo se jedná o názvy přímo související se zeměpisným původem, pokud se tradičně 

používají na území členského státu nebo dané třetí země. Použitím čl. 27 odst. 2 vyjadřuje Komise 

svůj záměr považovat názvy běžných jakostních vín vyrobených ve stanovených pěstitelských 

oblastech, které jsou chráněné podle článku 54 a přílohy VI bodu A odst. 3 nařízení Rady (ES) 

č. 1493/1999, jako „cava“, „manzanilla“, „muscadet“, „blanquette“, „vinho verde“, „brunello di 

Montalcino“ atd., za tradičně užívané názvy.

Prohlášení k čl. 28 odst. 2 písm. h)

Komise potvrzuje, že povinnost plnění vín do láhví ve vymezené zeměpisné oblasti podle čl. 27 

odst. 1 písm. a) bodu iii) a písm. b) bodu iii) může představovat požadavek podle čl. 28 odst. 2 

písm. h).



8317/08 ADD 1 vc/ZC/hm 4
DG B - I CS

Prohlášení k povolení provádět některá ustanovení, pokud jde o jakostní vína vyrobená 

ve stanovených oblastech

Komise potvrzuje, že před uplatněním těchto ustanovení nařízení mohou členské státy použít 

systém kontrol nebo ověřování podle článků 40 a 41.

Prohlášení k některým chráněným označením původu podle čl. 45 písm. b) a c)

Komise bere na vědomí, že stávající jakostní likérová vína „Jerez-Xeres-Sherry“ a „Malaga“ mohou 

být vyráběna z hroznů pocházejících z vymezené oblasti „Montilla-Moriles“. Komise rovněž bere 

na vědomí, že stávající jakostní šumivé víno „cava“ je rovněž vyráběno velmi omezeným počtem 

společností usazených mimo vymezenou zeměpisnou oblast. V souvislosti s článkem 45 bude 

Komise vycházet ze stávajících odchylek stanovených v příloze VI nařízení Rady (ES) 

č. 1493/1999 pro výrobu těchto tří zvláštních vín.

Prohlášení k tradičním výrazům podle čl. 46a odst. 1

Komise poznamenává, že výrazy uvedené nyní v příloze III nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ve 

znění pozdějších předpisů, mohou být tradičními výrazy podle čl. 46a odst. 1 včetně těchto výrazů: 

„vin doux naturel“, „vin naturellement doux“, „vinho doce natural“, „vinho generoso“, „vino dolce

naturale“, „vino dolce natural“, „vino generoso“, „vino generoso de licor“ a „οίνος γλυκύς φυσικός“ 

uvedených na seznamu v příloze VI bodu L nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Komise uvádí, že politika jakosti upravená na vnitrostátní úrovni je zohledněna v hlavě III 

kapitolách IIIa a IIIb. Vnitrostátní výrazy označující jakost mohou být proto chráněny jako tradiční 

výrazy podle čl. 46a odst. 1.



8317/08 ADD 1 vc/ZC/hm 5
DG B - I CS

Prohlášení ke tvarům lahví

V čl. 117 odst. 3 se stanoví, že hlava V kapitola II nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 se bude i nadále 

používat až do dne, kdy se začne používat příslušná kapitola tohoto nařízení. Komise proto 

potvrzuje, že ochrana některých zvláštních tvarů lahví podle čl. 47 odst. 4 písm. a) nařízení (ES) 

č. 1493/1999 a článku 9 a přílohy I nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ve znění pozdějších předpisů 

se bude i nadále uplatňovat až do dne, kdy se začnou používat nová ustanovení týkající se 

označování potravin a jejich obchodní úpravy.

Poté Komise v případě potřeby potvrdí svůj záměr pokračovat v této ochraně na základě čl. 53 

písm. e) s náležitým ohledem na práva průmyslového vlastnictví.

Prohlášení k čl. 49 odst. 1 písm. d)

Komise prohlašuje, že postupy týkající se uvedení původu podle čl. 49 odst. 1 písm. d) budou 

vycházet zejména z přílohy VII bodu A nařízení Rady (ES) č. 1493/1993.

Prohlášení k čl. 53 písm. c)

Komise prohlašuje, že u vín bez chráněného označení původu a zeměpisného označení se postupy, 

kterými se řídí výroba a uvádění vín s údaji o ročníku sklizně a moštových odrůdách na trh a které 

mají vycházet z ustanovení podle čl. 50 odst. 2, budou vztahovat na míchání vín z různých 

členských států.
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Prohlášení k čl. 53 písm. d)

Komise prohlašuje, že:

- použití výrazu „sekt“ bude upraveno podle čl. 53 písm. d), přílohy IV bodu 5 a zohlední se 

přitom příloha VIII bod D a G nařízení Rady (ES) č. 1493/1999;

- použití výrazu „crémant“ u vín s chráněným označením původu bude upraveno v souladu 

s čl. 28 odst. 2 písm. h);

- použití výrazů „Winzersekt“ u německých a výrazu „Hauersekt“ u rakouských vín 

s chráněným označením původu bude upraveno v souladu s čl. 28 odst. 2 písm. h);

- použití výrazů „kvašeno v lahvích“, „kvašeno v lahvích tradiční metodou“, „tradiční 

metoda“, „klasická metoda“ nebo „klasické tradiční metody“ bude upraveno v souladu s čl. 

53 písm. d) s přihlédnutím k příloze VIII bodu E odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1493/1999.

Prohlášení k dovozním licencím podle článku 62

Komise si je vědoma významu dovozních licencí pro řízení zemědělských trhů, zejména pokud jde 

o produkty v odvětví vína, pro jejichž dovoz se nyní vyžaduje předložení dovozní licence v souladu 

s příslušným základním nařízením Rady. Komise tudíž hodlá posoudit potřebu požadavků na 

dovozní licenci s ohledem na citlivost dotyčných trhů a zvážit vyjmutí požadavků na licenci pouze 

tam, kde by mohl být použit rovnocenný mechanismus. V takových případech bude Komise pečlivě 

sledovat výsledky přijatých rozhodnutí a v přiměřené lhůtě informovat řídící výbor o výsledcích 

svého posouzení.

Prohlášení k informačním opatřením podle článku 112

Komise prohlašuje, že informační opatření týkající se odpovědné konzumace alkoholu a škodlivých 

účinků konzumace alkoholu v nebezpečné míře musí být v souladu s požadavky odpovědných 

orgánů v členských státech. Tento požadavek je zohledněn v prováděcích předpisech k nařízení 

Komise (ES) č. 1071/2005.
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Prohlášení k některým likérovým vínům s označením původu

podle přílohy IV bodu 3

Při stanovení zvláštních pravidel výroby a enologických postupů pro výrobu likérových vín podle 

čl. 26 písm. c) bude Komise vycházet ze všech stávajících pravidel, omezení a podmínek pro 

výrobu likérových vín s označením původu označených zvláštním tradičním názvem „vino dulce 

natural“, „vino generoso“, „vino generoso de licor“, „vin doux naturel“, „vinho doce natural“, 

„vinho generoso“, „vino dolce naturale“, „vino dolce natural“ a „οίνος γλυκύς φυσικός“ uvedených

v odstavcích 5, 6, 8, 10 a 11 přílohy VI bodu L nařízení Rady (ES) č.1493/1999.

Prohlášení k jakostním aromatickým šumivým vínům podle přílohy IV bodu 5a

Při stanovení všech dodatečných zvláštních pravidel, neuvedených v této definici, pro výrobu 

jakostních aromatických šumivých vín bude Komise vycházet ze stávajících pravidel, omezení 

a podmínek pro výrobu těchto vín. Tato pravidla mohou zejména zahrnovat použití vín, která jsou 

vyrobena z hroznů moštové odrůdy „Prosecco“ sklizených v některých regionech Itálie, pro složení 

kupáže.

Prohlášení ke druhé odrážce písmene b) „obohacování“ v bodě 3 „Enologické postupy“ 

kompromisního znění, která se týká výjimek z důvodu podnebných podmínek

Komise prohlašuje, že bude co nejrychleji usilovat o řešení žádostí o použití zvýšení procenta pro 

obohacování o 0,5 % v zónách A, B a C v důsledku výjimečných podnebných podmínek.
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Prohlášení k tokajským vínům (příloha IX, bod 3 písm. f))

Komise vyzývá Maďarsko a Slovensko, aby co nejdříve dosáhly dohody ohledně tokajských vín, 

aby bylo možné doplnit všechny body „dohodnutého protokolu“ podepsaného dne 14. června 2004. 

Komise tyto dva členské státy vyzývá, aby po dosažení dohody předložily formulaci týkající se 

definice vinařské zóny uvedené v bodu 3 písm. f) přílohy IX. Komise by poté byla v této souvislosti 

připravena případně předložit návrh na změnu nařízení. V případě, že tyto dva členské státy 

potřebují pomoc, je Komise připravena se zapojit jako zprostředkovatel.

B. Prohlášení členských států

Prohlášení Španělska k označování vína

S cílem přispět k cíli Evropské unie, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení právních předpisů, 

zachovat podmínky jednotného trhu, odstranit překážky volného oběhu zboží a splnit cíle v oblasti 

informovanosti spotřebitele se Komise žádá, aby předložila návrh na harmonizaci norem pro 

označování vína.

Společné prohlášení Maďarské republiky a Slovenské republiky

Maďarsko a Slovensko souhlasí, že budou pokračovat v jednáních vycházejících z trojstranného 

dohodnutého protokolu podepsaného dne 14. června 2004 s Evropskou komisí. Je v nejlepším 

zájmu obou stran dosáhnout konečné vzájemně přijatelné dohody.

Obě strany souhlasí s tím, že dohodnutý protokol by měl být proveden co nejdříve. Na základě 

vzájemného uznání dohodnutého protokolu se v lednu roku 2008 uskuteční další zasedání 

odborníků za účelem vyjasnění zbývajících technických otázek (body 1 až 3).
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Maďarsko a Slovensko souhlasí s tím, že na základě čl. 30 odst. 3 plánované reformy odvětví vína 

budou předkládat společné specifikace výrobků, pokud jde o zvláštnosti vína označovaného jako 

Tokaj nebo tokajské. Příprava společných specifikací výrobku bude v souladu s dohodnutým 

protokolem ze dne 14. června 2004.

Prohlášení Malty

Malta se domnívá, že politická dohoda, k níž dospěla Rada, představuje značné odchýlení od 

nutných a významných cílů stanovených pro reformu odvětví vína v EU, zejména od cíle odvětví 

vína založeného na jakosti a konkurenceschopnosti. V důsledku toho reforma nezlepšuje pověst 

jakostních vín Společenství. Kromě toho v důsledku této dohody nebudou splněna očekávání 

spotřebitele, pokud jde o výrobní metody a jakost.

S ohledem na tento vývoj Malta tento návrh nemůže podpořit.

Prohlášení Polska

Polsko hodnotí kladně cíle přijaté v rámci reformy v odvětví vína uvedené v politické dohodě 

a vyjadřuje očekávání, že všechny členské státy produkující vinnou révu a vyrábějící víno, které 

splňují kritéria pro přidělení prostředků na programy podpory, budou mít přístup k opatřením 

společné organizace trhu s vínem nejpozději od roku 2013.


