PROTOKOL 2
O VZÁJOMNÝCH PREFERENČNÝCH ÚĽAVÁCH
PRE URČITÉ VÍNA A O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ,
OCHRANE A KONTROLE NÁZVOV VÍN, LIEHOVÍN
A AROMATIZOVANÝCH VÍN
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ČLÁNOK 1
Tento protokol obsahuje:

(1)

Dohodu o vzájomných preferenčných obchodných úľavách pre určité vína (príloha I k tomuto
protokolu).

(2)

Dohodu o vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole názvov vín, liehovín a aromatizovaných
vín (príloha II k tomuto protokolu).
ČLÁNOK 2

Dohody uvedené v článku 1 sa vzťahujú na:
(1)

vína, ktoré spadajú pod položku 22.04 harmonizovaného systému Medzinárodného dohovoru
o harmonizovanom systéme opisu a kódovania tovaru podpísaného v Bruseli 14. júna 1983,
ktoré boli vyrobené z čerstvého hrozna,
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a)

pochádzajúce zo Spoločenstva, ktoré boli vyrobené v súlade s pravidlami, ktoré
upravujú enologické postupy a procesy uvedené v hlave V nariadenia Rady (ES) č.
1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom1 a nariadenia Komisie
(ES) č. 1622/2000 z 24. júla 2000, ustanovujúcim niektoré podrobné pravidlá na
uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a
ustanovujúcim Zákonník spoločenstva pre vinárske (enologické) postupy a procesy2 ;

alebo

b)

pochádzajúce z Čiernej Hory a vyrobené v súlade s pravidlami, ktoré upravujú
enologické postupy a procesy v zhode s právnymi predpismi Čiernej Hory. Uvedené
pravidlá, ktorými sa spravujú enologické postupy a procesy, budú v súlade s právnymi
predpismi Spoločenstva.

1

2

Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady
(ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska
a Rumunska upravujú určité nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru,
slobody pohybu osôb, práva obchodných spoločností, politiky hospodárskej súťaže,
poľnohospodárstva (vrátane veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov), dopravnej
politiky, daní, štatistiky, energetiky, životného prostredia, spolupráce v oblasti spravodlivosti
a vnútorných vecí, colnej únie, vonkajších vzťahov, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky a inštitúcií (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).
Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením
Komisie (ES) č. 556/2007 (Ú. v. EÚ L 132, 24.5.2007, s. 3).
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(2)

liehoviny, ktoré spadajú pod položku 22.08 Dohovoru uvedeného v odseku 1, ktoré:

a)

pochádzajú zo Spoločenstva a sú v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 1576/89 z 29.
mája 1989, stanovujúcim všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín
na trh1, a nariadením Komisie (EHS) č. 1014/90 z 24. apríla 1990, stanovujúcim
podrobné vykonávacie pravidlá pre definovanie, popis a prezentáciu liehovín2 ;

alebo

b)

pochádzajú z Čiernej Hory a boli vyrobené v súlade s právnym poriadkom Čiernej
Hory, ktorý bude v súlade s právom Spoločenstva.

1

2

Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené aktom o pristúpení
z roku 2005.
Ú. v. ES L 105, 25.4.1990, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením
Komisie (ES) č. 2140/98 (Ú. v. ES L 270, 7.10.1998, s. 9).
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(3)

aromatizované vína, ktoré spadajú pod položku 22.05 Dohovoru uvedeného v odseku 1, ktoré:

a)

pochádzajú zo Spoločenstva a sú v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 1601/91 z 10.
júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá definície, opisu a ponuky
aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných
kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov1, ;

alebo

b)

pochádzajú z Čiernej Hory a boli vyrobené v súlade s právnym poriadkom Čiernej
Hory, ktorý bude v súlade s právom Spoločenstva.

1

Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené aktom o pristúpení
z roku 2005.
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