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RÖVID INDOKOLÁS 

A földrajzi árujelzők oltalmának rendszere az Európai Unió kereskedelempolitikájának egyik 

fontos eleme. Segítségével az Unió nem csupán arra képes, hogy a külső piacokon megvédje 

minőségjelzéssel ellátott termékeit, hanem arra is, hogy a harmadik országokat hasonló 

rendszerek kialakítására ösztönözze. 
 

A szeszes italok már régóta az európai kivitel fontos részét képezik, éves szinten körülbelül 

10 milliárd euró kereskedelmi többletet termelnek, és az ágazat több mint egymillió embernek 

ad munkát. A szeszes italok azon termékek közé tartoznak, amelyek elsőként élvezhették a 

minőségjelzés oltalmát. A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, 

címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK rendelet 2008. január 

15-i elfogadásával az Unió olyan jogi keretet vezetett be a szeszesital-ágazat fejlesztése 

érdekében, amely lehetővé teszi a szeszes italok kereskedelmi forgalomba hozatalára 

vonatkozó szabályok egész Unión belüli harmonizálásának biztosítását. A rendelet hatálya 

minden szeszes italra kiterjed, akár uniós, akár harmadik országban készül. 

 

A Lisszaboni Szerződés 2009-es hatálybalépését követően a Bizottság megkezdte a 

mezőgazdasággal kapcsolatos szövegek kiigazítását. A 110/2008/EK rendelet az utolsó, 

amelyet még nem hangoltak össze a Lisszaboni Szerződéssel. A Bizottság 2016. december 1-

jén tehát új rendeletre irányuló javaslatot terjesztett a Tanács és a Parlament elé a 

110/2008/EK rendelet módosításáról. 

 

A 2008-as rendeletet az ágazatban dolgozó szakemberek jól fogadták. A javasolt szövegben a 

Bizottság átfogó korszerűsítést irányoz elő, ami üdvözlendő. Ezenkívül végrehajtási jogi 

aktusok révén új előjogokat biztosít magának, és alapvető módosításokat eszközöl. 

 

Az előadó úgy véli, hogy a bizottsági javaslatot a 2008-as szöveg korszerűsítésére, a földrajzi 

árujelzők oltalmának megerősítésére irányuló új rendelkezések beillesztésére, valamint a 

2008-as szöveg lehető legkisebb mértékű módosítására kellene korlátozni. Az előadó ezen 

logika mentén terjeszti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság elé a szövegről 

kialakított álláspontját. 

 

Az előadó emlékeztetni kívánja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság tagjait arra, 

hogy a rendelet a szeszes italok címkézésének technikai és kereskedelmi vonatkozásairól szól, 

nem pedig az egészségről és a fogyasztóknak a túlzott alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó 

veszélyekkel szembeni védelméről. Az előadó felkéri tehát képviselőtársait, hogy 

módosításaikat a lehető legnagyobb mértékben igazítsák a rendelet tárgyához és hatályához. 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 

és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 

alábbi módosításokat: 
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Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A szeszes italokra alkalmazandó 

intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a 

fogyasztóvédelem magas szintjének 

eléréséhez, a megtévesztő gyakorlatok 

megelőzéséhez, valamint a piac 

átláthatóságának és a tisztességes 

versenynek a megvalósításához. Meg kell 

óvniuk az uniós szeszes italok Unión belüli 

és világpiaci hírnevét azáltal, hogy 

továbbra is figyelembe veszik a szeszes 

italok gyártása során alkalmazott 

hagyományos gyakorlatokat, valamint a 

fogyasztóvédelem és a fogyasztók 

tájékoztatása iránti megnövekedett igényt. 

Ugyanakkor a technológiai innovációt is 

figyelembe kell venni azon szeszes italok 

tekintetében, amelyek esetében az 

innováció a minőség javítását szolgálja 

anélkül, hogy az érintett szeszes italok 

hagyományos jellegét befolyásolná. A 

szeszes italok gyártása szorosan 

kapcsolódik a mezőgazdasági ágazathoz. 

Az említett kapcsolat, amellett, hogy az 

uniós mezőgazdaság egyik fontos 

áruelhelyezési területét képezi, 

meghatározó az Unióban gyártott szeszes 

italok minősége és hírneve szempontjából. 

A szabályozási keretnek ezért 

hangsúlyoznia kell ezt a szoros kapcsolatot 

a mezőgazdasági ágazattal. 

(3) A szeszes italokra alkalmazandó 

intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a 

fogyasztóvédelem magas szintjének 

eléréséhez, a megtévesztő gyakorlatok 

megelőzéséhez, valamint a piac 

átláthatóságának és a tisztességes 

versenynek a megvalósításához. Meg kell 

óvniuk az uniós szeszes italok Unión belüli 

és világpiaci hírnevét azáltal, hogy 

továbbra is figyelembe veszik a szeszes 

italok gyártása során alkalmazott 

hagyományos gyakorlatokat, valamint a 

fogyasztóvédelem és a fogyasztók 

tájékoztatása iránti megnövekedett igényt. 

Ugyanakkor a technológiai innovációt is 

figyelembe kell venni azon szeszes italok 

tekintetében, amelyek esetében az 

innováció a minőség javítását szolgálja 

anélkül, hogy az érintett szeszes italok 

hagyományos jellegét befolyásolná. A 

szeszes italok gyártását a 178/2002/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet1a, 

az 1169/2001/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet1b és az (EU) 2017/625 

európai parlamenti és tanácsi rendelet1c 

szabályozza, és szorosan kapcsolódik a 

mezőgazdasági ágazathoz. Az említett 

kapcsolat, amellett, hogy az uniós 

mezőgazdaság egyik fontos áruelhelyezési 

területét képezi, meghatározó az Unióban 

gyártott szeszes italok minősége, 

biztonságossága és hírneve szempontjából. 

A szabályozási keretnek ezért 

hangsúlyoznia kell ezt a szoros kapcsolatot 

az agrár-élelmiszeripari ágazattal. 

 ____________________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) 

az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
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létrehozásáról és az élelmiszer-

biztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról 

 1b Az Európai Parlament és a Tanács 

1169/2011/EU rendelete (2011. október 

25.) a fogyasztók élelmiszerekkel 

kapcsolatos tájékoztatásáról, az 

1924/2006/EK és az 1925/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 

módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági 

irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, 

az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 

2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK 

bizottsági irányelv és a 608/2004/EK 

bizottsági rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 1c Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2017/625 rendelete (2017. 

március 15.) az élelmiszer- és 

takarmányjog, valamint az 

állategészségügyi és állatjóléti szabályok, 

a növényegészségügyi szabályok, és a 

növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 

alkalmazásának biztosítása céljából 

végzett hatósági ellenőrzésekről és más 

hatósági tevékenységekről, továbbá a 

999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 

1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 

1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 

2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, az 

1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi 

rendelet, valamint a 98/58/EK, az 

1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 

2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi 

irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK 

és a 882/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 

89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 

91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 

97/78/EK tanácsi irányelv és a 

92/438/EGK tanácsi határozat hatályon 

kívül helyezéséről 

 

Módosítás  2 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A szeszes italokra alkalmazandó 

szabályok az agrár-élelmiszeripar számára 

meghatározott általános szabályokhoz 

képest külön kategóriába tartoznak. A 

különlegesség ebben az esetben ahhoz 

kapcsolódik, hogy a hagyományos 

termelési módszereket továbbra is 

fenntartják, hogy a szeszes italok szorosan 

kapcsolódnak a mezőgazdasági ágazathoz, 

jó minőségű összetevőket használnak és a 

fogyasztók biztonsága iránt olyan 

kötelezettséget vállaltak, amelyet a 

szeszipar – ígérete szerint – soha nem fog 

megszegni. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A szeszes italokra vonatkozó 

jogszabályok egységesebb 

megközelítésének biztosítása érdekében e 

rendeletnek egyértelmű kritériumokat kell 

megállapítania a szeszes italok 

meghatározására, kiszerelésére és 

címkézésére, valamint a földrajzi árujelzők 

oltalmára vonatkozóan. Emellett 

szabályokat kell megállapítania a 

mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak 

vagy desztillátumoknak az alkoholtartalmú 

italok gyártása során történő 

felhasználására, valamint a szeszes italok 

kereskedelmi megnevezésének az 

élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való 

feltüntetésére vonatkozóan is. 

(4) A szeszes italokra vonatkozó 

jogszabályok egységesebb 

megközelítésének biztosítása érdekében e 

rendeletnek – a különböző uniós hivatalos 

nyelvek és ábécék sérelme nélkül – 

egyértelmű kritériumokat kell 

megállapítania a szeszes italok 

meghatározására, kiszerelésére és 

címkézésére, valamint a földrajzi árujelzők 

oltalmára vonatkozóan. Emellett 

szabályokat kell megállapítania a 

mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak 

vagy desztillátumoknak az alkoholtartalmú 

italok gyártása során történő 

felhasználására, valamint a szeszes italok 

kereskedelmi megnevezésének az 

élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való 

feltüntetésére vonatkozóan is. 

 

Módosítás  4 
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Rendeletre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) A tagállamok feladata az oltalom 

alatt álló földrajzi árujelzők jogszerűtlen 

használatának figyelemmel kísérése, és a 

Bizottságot tájékoztatni kell a vonatkozó 

szabályok tagállamokban való 

alkalmazásáról, hogy megfelelő 

keretrendszer lehessen érvényben, amely 

lehetővé teszi a hamis szeszes italok 

eltávolítását a piacról. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17b) A földrajzi árujelzőkre vonatkozó 

oltalmat ezen túlmenően ki kell terjeszteni 

a harmadik országokból származó, 

kereskedelmi tevékenység körében szabad 

forgalomba bocsátás nélkül az Unióba 

behozott árukra is, ideértve a 

csomagolásukat is. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az 1151/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet13 nem 

alkalmazandó a szeszes italokra. Ezért meg 

kell állapítani a szeszes italok földrajzi 

árujelzőinek oltalmára vonatkozó 

szabályokat. Amennyiben egy szeszes ital 

minősége, hírneve vagy más jellemzője 

lényegében földrajzi eredetének 

tulajdonítható, a Bizottságnak be kell 

jegyeznie azon földrajzi árujelzőket, 

(18) Az 1151/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet13 nem 

alkalmazandó a szeszes italokra. Ezért meg 

kell állapítani a szeszes italok földrajzi 

árujelzőinek oltalmára vonatkozó 

szabályokat. Amennyiben egy szeszes ital 

minősége, hírneve, feldolgozásának és 

előállításának hagyományos módszerei, 
vagy más jellemzője lényegében földrajzi 

eredetének tulajdonítható, a Bizottságnak 
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amelyek segítségével azonosítható, hogy az 

adott szeszes ital egy ország területéről, 

vagy az adott terület valamely régiójából 

vagy helységéből származik. 

be kell jegyeznie azon földrajzi 

árujelzőket, amelyek segítségével 

azonosítható, hogy az adott szeszes ital egy 

ország területéről, vagy az adott terület 

valamely régiójából vagy helységéből 

származik. 

_________________ _________________ 

13Az Európai Parlament és a Tanács 

1151/2012/EU rendelete (2012. november 

21.) a mezőgazdasági termékek és az 

élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 

343., 2012.12.14., 1. o.). 

13Az Európai Parlament és a Tanács 

1151/2012/EU rendelete (2012. november 

21.) a mezőgazdasági termékek és az 

élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 

343., 2012.12.14., 1. o.). 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) Helyénvaló, hogy azon földrajzi 

árujelzővel rendelkező szeszes italok 

esetében, amelyeket nem oltalom alatt álló 

és e rendelet szerint bejegyzett 

eredetmegjelöléssel ellátott borokból 

állítanak elő, a termelési potenciál 

vonatkozásában ugyanazok az irányítási 

eszközök legyenek alkalmazhatók, mint 

amelyek az 1308/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1a alapján 

rendelkezésre állnak. 

 _______________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

1308/2013/EU rendelete (2013. december 

17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös 

szervezésének létrehozásáról, és a 

922/72/EGK, a 234/79/EK, az 

1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Indokolás 

Az előadó azt javasolja, hogy a rendeletet hangolják össze az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

úgynevezett salátarendelet-javaslatról szóló véleménnyel, melyet a Parlament Mezőgazdasági 

Bizottsága 2017. május 3-án fogadott el. 
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Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A már létező, uniós oltalom alatt 

álló földrajzi árujelzők státuszának 

automatikus elismerése mellett meg kell 

határozni az Unió és a harmadik országok 

földrajzi árujelzőinek bejegyzésére, 

módosítására és esetleges törlésére 

vonatkozó, a TRIPS-megállapodással 

összhangban álló eljárásokat. Annak 

érdekében, hogy valamennyi érintett ágazat 

tekintetében összhangban legyenek 

egymással a földrajzi árujelzőkre 

vonatkozó eljárási szabályok, a szeszes 

italokra alkalmazandó, ilyen jellegű 

szabályokat a mezőgazdasági termékekre 

és az élelmiszerekre vonatkozóan az 

1151/2012/EU rendeletben megállapított, 

átfogóbb és bevált eljárások mintájára kell 

megalkotni, figyelembe véve a szeszes 

italok sajátosságait. A bejegyzési eljárások 

egyszerűsítése, valamint annak biztosítása 

érdekében, hogy az élelmiszer-vállalkozók 

és a fogyasztók számára elektronikus 

formában elérhetőek legyenek az 

információk, létre kell hozni a földrajzi 

árujelzők elektronikus nyilvántartását. 

(19) A már létező, bejegyzett uniós 

földrajzi árujelzők státuszának automatikus 

elismerése mellett meg kell határozni az 

Unió és a harmadik országok földrajzi 

árujelzőinek bejegyzésére, módosítására és 

esetleges törlésére vonatkozó, a TRIPS-

megállapodással összhangban álló 

eljárásokat. Annak érdekében, hogy 

valamennyi érintett ágazat tekintetében 

összhangban legyenek egymással a 

földrajzi árujelzőkre vonatkozó eljárási 

szabályok, a szeszes italokra 

alkalmazandó, ilyen jellegű szabályokat a 

mezőgazdasági termékekre és az 

élelmiszerekre vonatkozóan az 

1151/2012/EU rendeletben megállapított, 

átfogóbb és bevált eljárások mintájára kell 

megalkotni, figyelembe véve a szeszes 

italok sajátosságait. A bejegyzési eljárások 

egyszerűsítése, valamint annak biztosítása 

érdekében, hogy az élelmiszer-vállalkozók 

és a fogyasztók számára elektronikus 

formában elérhetőek legyenek az 

információk, létre kell hozni a földrajzi 

árujelzők átlátható és átfogó elektronikus 

nyilvántartását, amelynek ugyanolyan jogi 

érvénnyel kell rendelkeznie, mint a 

110/2008/EK rendelet III. mellékletének. 

A 110/2008/EK rendelet értelmében 

lajstromozott földrajzi árujelzőket a 

Bizottságnak automatikusan be kell 

jegyeznie a nyilvántartásba. A 

Bizottságnak a 110/2008/EK rendelet 20. 

cikkével összhangban e rendelet 

hatálybalépését megelőzően be kell 

fejeznie a rendelet III. melléklete szerinti 

földrajzi árujelzők ellenőrzését. 

 

Módosítás  9 
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Rendeletre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) A szeszes italok földrajzi 

árujelzőinek oltalmára vonatkozó 

rendelkezéseknek való teljes mértékű 

megfelelés biztosítása érdekében meg 

kellene fontolni olyan szabályok 

alkalmazását, amelyek megakadályoznák 

az Unió területén áthaladó szeszes italok 

földrajzi árujelzőinek csalárd módon 

történő használatát még akkor is, ha 

azokat nem az uniós piacra szánták. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A tagállami hatóságoknak 

felelősséget kell vállalniuk az e rendeletnek 

való megfelelés biztosításáért, a Bizottság 

számára pedig lehetővé kell tenni e 

megfelelés nyomon követését és 

ellenőrzését. Ezért elő kell írni a Bizottság 

és a tagállamok számára, hogy közöljék 

egymással a releváns információkat. 

(20) Az ágazat hírnevének és értékének 

megőrzéséhez elengedhetetlen a magas 

színvonal fenntartása. A tagállami 

hatóságoknak felelősséget kell vállalniuk 

annak biztosításáért, hogy az előírt 

normákat e rendeletnek megfelelően 

betartják. A Bizottság számára azonban a 

valóban egységes végrehajtás biztosítása 

érdekében lehetővé kell tenni e megfelelés 

nyomon követését és ellenőrzését.  Ezért 

elő kell írni a Bizottság és a tagállamok 

számára, hogy közöljék egymással a 

releváns információkat. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Annak érdekében, hogy kellő 

figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói 

elvárások, a technológia fejlődése, a 

(22) Annak érdekében, hogy kellő 

figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói 

elvárások, a technológia fejlődése, a 
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vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, 

a gyártás és a forgalmazás terén fennálló 

gazdasági feltételek javításának 

szükségessége, a hagyományos érlelési 

eljárások és kivételes esetekben az 

importáló harmadik országok joga, 

valamint a földrajzi árujelzők oltalmának 

biztosítása céljából a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el a következőket érintő 

módosításokra és eltérésekre vonatkozóan: 

az e rendelet I. fejezetében említett 

szeszesital-kategóriákra vonatkozó 

technikai meghatározások és 

követelmények, valamint a bizonyos 

szeszes italokra vonatkozó konkrét 

szabályok, az e rendelet II. fejezetében 

említett címkézés és kiszerelés, az e 

rendelet III. fejezetében említett földrajzi 

árujelzők, valamint az e rendelet IV. 

fejezetében említett ellenőrzés és 

információcsere. 

vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, 

a gyártás és a forgalmazás terén fennálló 

gazdasági feltételek javításának 

szükségessége, a hagyományos érlelési 

eljárások és kivételes esetekben az 

importáló harmadik országok joga, 

valamint a földrajzi árujelzők oltalmának 

biztosítása, továbbá a hagyományos 

gyakorlatok tiszteletben tartása 

fontosságának figyelembevétele céljából a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 

Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el a következőket érintő 

módosításokra és eltérésekre vonatkozóan: 

az e rendelet I. fejezetében említett 

szeszesital-kategóriákra vonatkozó 

technikai meghatározások és 

követelmények, valamint a bizonyos 

szeszes italokra vonatkozó konkrét 

szabályok, az e rendelet II. fejezetében 

említett címkézés és kiszerelés, az e 

rendelet III. fejezetében említett földrajzi 

árujelzők, valamint az e rendelet IV. 

fejezetében említett ellenőrzés és 

információcsere. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – i alpont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. vagy közvetlenül az alábbi 

módszerek bármelyikének 

felhasználásával: 

i. vagy közvetlenül az alábbi 

módszerek egyikének vagy 

kombinálásának felhasználásával: 

Indokolás 

A 110/2008/EK rendeletben szereplő „és/vagy” kifejezés által biztosított rugalmasságnak 

meg kell maradnia ebben a rendeletben is. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – i alpont – 2 francia bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- növényi anyagok mezőgazdasági 

eredetű etil-alkoholban, mezőgazdasági 

eredetű desztillátumokban, az e rendelet 

szerinti szeszes italokban vagy ezek 

valamilyen keverékében történő 

kivonatolása vagy hasonló feldolgozása, 

- növényi anyagok mezőgazdasági 

eredetű etil-alkoholban, mezőgazdasági 

eredetű desztillátumokban, az e rendelet 

szerinti szeszes italokban vagy ezek 

valamilyen kombinációjában történő 

kivonatolása vagy hasonló feldolgozása, 

 

 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – i alpont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- az alábbiak bármelyikének 

mezőgazdasági eredetű etil-alkoholhoz, 

mezőgazdasági eredetű desztillátumokhoz 

vagy szeszes italokhoz történő hozzáadása: 

- az alábbiak közül egy vagy több 

összetevő mezőgazdasági eredetű etil-

alkoholhoz, mezőgazdasági eredetű 

desztillátumokhoz vagy szeszes italokhoz 

történő hozzáadása: 

Indokolás 

A „szeszes ital” meghatározásait nem illesztették be megfelelően a 110/2008/EK rendeletből 

és annak 716/2013/EK végrehajtási rendeletéből. Az előadó javasolja a 110/2008/EK 

rendeletből eredő egyes fogalommeghatározások javítását. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – i i alpont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. az alábbiak bármelyikének szeszes 

italhoz történő hozzáadásával: 

ii. az alábbiak közül egy vagy több 

összetevő szeszes italhoz történő 

hozzáadásával: 

Indokolás 

A „szeszes ital” meghatározásait nem illesztették be megfelelően a 110/2008/EK rendeletből 

és annak 716/2013/EK végrehajtási rendeletéből. Az előadó javasolja a 110/2008/EK 

rendeletből eredő egyes fogalommeghatározások javítását. 
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Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) „keverék”: a II. melléklet I. 

részében felsorolt vagy valamely földrajzi 

árujelzővel ellátott szeszes italnak az 

alábbiak bármelyikével történő 

összekeverésével készült termék: 

(3) „keverék”: a II. melléklet I. 

részében felsorolt vagy valamely földrajzi 

árujelzővel ellátott szeszes italnak az 

alábbiak egyikével vagy közülük többel 

történő összekeverésével készült termék: 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) mezőgazdasági eredetű etil-

alkohol; 

Indokolás 

A címkézés egyszerűsítése érdekében, valamint azért, hogy a rendeletet a gazdasági szereplők 

és a felügyeleti szervek is alkalmazni tudják, az előadó javasolja a „keverék” 

fogalommeghatározásának pontosítását. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) „összetett kifejezés”: a II. melléklet 

I. részében felsorolt valamely szeszes ital 

kereskedelmi megnevezésében szereplő 

kifejezéseknek vagy – amennyiben a 

végtermék teljes alkoholtartalma az 

említett szeszes italból származik – egy 

szeszes ital megnevezésében használt 

földrajzi árujelző kifejezéseinek és az 

alábbiak valamelyikének a kombinációja: 

(4) „összetett kifejezés”: a II. melléklet 

I. részében felsorolt valamely szeszes ital 

kereskedelmi megnevezésében szereplő 

kifejezéseknek vagy – amennyiben a 

végtermék teljes alkoholtartalma az 

említett szeszes italból származik – egy 

szeszes ital megnevezésében használt 

földrajzi árujelző kifejezéseinek és az 

alábbiak egyikének vagy közülük többnek 

a kombinációja: 
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Indokolás 

A „szeszes ital” meghatározásait nem illesztették be megfelelően a 110/2008/EK rendeletből 

és annak 716/83/EK végrehajtási rendeletéből. Az előadó javasolja a 110/2008/EK 

rendeletből eredő egyes fogalommeghatározások javítását. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. „utalás”: közvetlen vagy közvetett 

hivatkozás egy vagy több, a II. melléklet I. 

részében felsorolt szeszes italra vagy 

földrajzi árujelzőre, kivéve az összetett 

kifejezésekben vagy a 8. cikk (6) 

bekezdésében említett, élelmiszerek 

összetevőit tartalmazó felsorolásban 

szereplő hivatkozásokat; 

5. „utalás”: közvetlen vagy közvetett 

hivatkozás egy, a II. melléklet I. részében 

felsorolt szeszes italra vagy földrajzi 

árujelzőre, kivéve az összetett 

kifejezésekben vagy a 8. cikk (6) 

bekezdésében említett, élelmiszerek 

összetevőit tartalmazó felsorolásban 

szereplő hivatkozásokat; 

Indokolás 

A címkézés egyszerűsítése érdekében, valamint azért, hogy a rendeletet a gazdasági szereplők 

és a felügyeleti szervek is alkalmazni tudják, az előadó javasolja a „keverék” 

fogalommeghatározásának pontosítását. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. „földrajzi árujelző”: olyan 

megjelölés, amely egy szeszes italt egy 

adott ország területéről vagy e terület 

valamely régiójából vagy helységéből 

származóként azonosít, amennyiben a 

szeszes ital minősége, hírneve vagy más 

jellemzője lényegében földrajzi eredetének 

tulajdonítható; 

6. „földrajzi árujelző”: olyan 

megjelölés, amely egy szeszes italt egy 

adott ország területéről vagy e terület 

valamely régiójából vagy helységéből 

származóként azonosít, amennyiben a 

szeszes ital minősége, hírneve, 

hagyományos feldolgozási vagy előállítási 

módja vagy más jellemzője lényegében 

földrajzi eredetének tulajdonítható; 

 

Módosítás  21 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. „termékleírás”: a földrajzi árujelző 

oltalma iránti kérelemhez csatolt 

dokumentáció, amely tartalmazza azon 

előírásokat, amelyeknek a szeszes italnak 

meg kell felelnie; 

7. „termékleírás”: a földrajzi árujelző 

oltalma iránti kérelemhez csatolt 

dokumentáció, amely tartalmazza azon 

előírásokat, amelyeknek a szeszes italnak 

meg kell felelnie, és amely megfelel a 

110/2008/EK rendeletben szereplő 

„műszaki dokumentációnak”; 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az alkoholtartalmú italok gyártása 

során, valamint a színezékek, aromák vagy 

más, az alkoholtartalmú italok 

előállításában engedélyezett 

adalékanyagok hígításához vagy 

feloldásához használt alkoholnak 

mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak kell 

lennie. 

(1) A szeszes italok gyártása során, 

valamint a színezékek, aromák vagy más, a 

szeszes italok előállításában engedélyezett 

adalékanyagok hígításához vagy 

feloldásához használt alkoholnak 

mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak kell 

lennie. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az alkoholtartalmú italok gyártása 

során, valamint a színezékek, aromák vagy 

más, az alkoholtartalmú italok 

előállításában engedélyezett 

adalékanyagok hígításához vagy 

feloldásához használt desztillátumok 

kizárólag mezőgazdasági eredetűek 

lehetnek. 

(2) A szeszes italok gyártása során, 

valamint a színezékek, aromák vagy más, a 

szeszes italok előállításában engedélyezett 

adalékanyagok hígításához vagy 

feloldásához használt desztillátumok 

kizárólag mezőgazdasági eredetűek 

lehetnek. 
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Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Mezőgazdasági eredetű etil-

alkohol vagy desztillátumok forgalomba 

hozatala esetén az alapul használt 

anyagokat az elektronikus 

kísérődokumentumokban fel kell tüntetni. 

Indokolás 

A módosítás célja, hogy a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol vagy desztillátumok előállítása 

során felhasznált nyersanyagok részletesen fel legyenek sorolva az elektronikus 

kísérődokumentumokban annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a teljes körű 

nyomonkövethetőségét, és hogy ne lehessen a szabályokat kijátszani. Az érintett anyagok 

egyéb olyan szeszes italok előállításához is felhasználhatók, amelyekben az alkoholt vagy a 

párlatot csak bizonyos alapanyagokból lehet kinyerni. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) kizárólag az I. melléklet 3. 

pontjának megfelelően, a termék végső 

ízének lekerekítése érdekében édesíthetők. 

e) kizárólag az I. melléklet 3. 

pontjának megfelelően, a termék végső 

ízének lekerekítése érdekében édesíthetők, 

figyelembe véve az egyes tagállamok 

hagyományait és ide vonatkozó 

jogszabályait. 

Indokolás 

Mivel a hagyományos termékek „lekerekítése” mindezidáig a nemzeti szabályok szerint 

történt, a jelenleg hatályos 110/2008 rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően a 

bizottsági javaslatot pontosítani kell. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) egy adott termékjellemzővel való 

megegyezés érdekében és az I. melléklet 3. 

pontjának megfelelően, valamint a 

tagállamok vonatkozó jogszabályainak 

figyelembevétele mellett édesíthetők. 

e) egy adott termékjellemzővel való 

megegyezés érdekében és az I. melléklet 3. 

pontjának megfelelően, valamint a 

tagállamok vonatkozó jogszabályainak 

figyelembevétele mellett édesíthetők. A 

cukortartalmat minden esetben 

termékkategóriánként kell megállapítani. 

Indokolás 

A cukortartalom harmonizációjára irányuló bármilyen kísérlet árthat a hagyományos 

gyakorlatoknak. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 43. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan: 

törölve 

a) az I. mellékletben foglalt technikai 

meghatározások módosítása; 

 

b) a II. melléklet I. részében foglalt 

szeszesital-kategóriákra vonatkozó 

követelmények, valamint a II. melléklet II. 

részében felsorolt, bizonyos szeszes 

italokra vonatkozó konkrét szabályok 

módosítása. 

 

Az első albekezdés a) és b) pontjában 

említett felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok a növekvő fogyasztói 

elvárásokból, a technológiai fejlődésből, a 

vonatkozó nemzetközi előírások 

alakulásából vagy a termékinnováció 

szükségességéből fakadó igazolt igények 

kielégítésére korlátozódnak. 

 

Indokolás 

Akár az I. melléklet módosítása, amely a technikai meghatározásokat sorolja fel, akár a II. 

melléklet módosítása, amely a szeszes italok kategóriáit és az új kategóriákat állapítja meg, 
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igen érzékeny kérdéseket illet, és a tagállamok számára nagyobb beleszólást kellene lehetővé 

tenni. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 43. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a II. melléklet új szeszesital-

kategóriákkal való kiegészítésére. 

törölve 

A következő feltételek teljesülése esetén 

kerülhet sor új kategória felvételére: 

 

a) a fogyasztók és a gyártók érdekeinek 

védelme gazdaságilag és technikailag 

szükségessé teszi, hogy valamely szeszes 

ital forgalmazása egy konkrét név alatt és 

egységes technikai előírásoknak 

megfelelően történjen; 

 

b) egy szeszes ital legalább egy 

tagállamban jelentős piaci részesedéssel 

rendelkezik; 

 

c) az új kategória számára kiválasztott 

névnek vagy széles körben elterjedtnek 

kell lennie, vagy ha ez nem lehetséges, 

leíró jellegű nevet kell választani, 

nevezetesen olyat, amely utal az adott 

szeszes ital előállítása során felhasznált 

nyersanyagra; 

 

d) az új kategória technikai előírásai az 

uniós piacon már alkalmazott minőségi és 

gyártási paraméterek értékelése alapján 

kerülnek megállapításra. A technikai 

előírások megállapítása során tiszteletben 

kell tartani az alkalmazandó uniós 

fogyasztóvédelmi jogszabályokat, valamint 

figyelembe kell venni a vonatkozó 

nemzetközi előírásokat. A technikai 

előírásoknak biztosítaniuk kell az uniós 

gyártók közötti tisztességes versenyt, 

valamint az uniós szeszes italok jó 

hírnevét. 
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Indokolás 

Ezt a kérdéskört alapvetően fontosnak kell tekinteni, ezért nem szabad megengedni 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásával történő módosítását. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat pusztán technikai és/vagy adminisztratív jellegű kérdésekre kell 

korlátozni: a lényeges cikkekre, mint erre is, átlátható együttdöntési eljárást kell alkalmazni. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság emellett arra is 

felhatalmazást kap, hogy kivételes 

esetekben, amikor az importáló harmadik 

ország joga úgy kívánja, a 43. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el az I. mellékletben 

foglalt technikai meghatározások 

követelményeitől, a II. melléklet I. 

részében foglalt szeszesital-kategóriákra 

vonatkozó követelményektől, valamint a 

II. melléklet II. részében felsorolt, 

bizonyos szeszes italokra vonatkozó 

konkrét szabályoktól való eltérések 

tekintetében. 

törölve 

Indokolás 

Ezt a kérdéskört alapvetően fontosnak kell tekinteni, ezért nem szabad megengedni 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásával történő módosítását. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat pusztán technikai és/vagy adminisztratív jellegű kérdésekre kell 

korlátozni: a lényeges cikkekre, mint erre is, átlátható együttdöntési eljárást kell alkalmazni. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk 

 Végrehajtási hatáskörök 

 A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 

útján szabályokat fogadhat el az I. 
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melléklet (3) bekezdésének a)–f) 

pontjában felsorolt, lekerekítésre használt 

termékek maximális szintjére 

vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a(z) Y. cikk (y) bekezdésében 

említett [tanácsadó 

bizottsági/vizsgálóbizottsági] eljárás 

keretében kell elfogadni. 

 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben egy szeszes ital a II. 

melléklet I. részének 15–47. pontjában 

foglalt szeszesital-kategóriák közül egynél 

több követelményeinek is megfelel, az 

adott kategóriák tekintetében felsorolt egy 

vagy több releváns kereskedelmi 

megnevezés alatt is értékesíthető. 

(3) Amennyiben egy szeszes ital a II. 

melléklet I. részében foglalt szeszesital-

kategóriák közül egynél több 

követelményeinek is megfelel, az adott 

kategóriák tekintetében felsorolt egy vagy 

több kereskedelmi megnevezés alatt is 

forgalmazható. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) kiegészíthetők vagy 

helyettesíthetők a III. fejezetben említett 

földrajzi árujelzőkkel, vagy a nemzeti 

rendelkezésekkel összhangban 

kiegészíthetők más földrajzi árujelzőkkel, 

feltéve, hogy ez nem jár a fogyasztó 

megtévesztésével; vagy 

a) kiegészíthetők vagy 

helyettesíthetők a III. fejezetben említett 

földrajzi árujelzőkkel, vagy a nemzeti 

rendelkezésekkel összhangban 

kiegészíthetők más földrajzi 

megnevezéssel, feltéve, hogy ez nem jár a 

fogyasztó megtévesztésével; vagy 

Indokolás 

A bizottsági szöveg úgy rendelkezik, hogy a szeszes italok kereskedelmi megnevezése 

kiegészíthető vagy helyettesíthető földrajzi árujelzőkkel, vagy kiegészíthető „más földrajzi 

árujelzőkkel”. A „földrajzi árujelző” kifejezés ismételt használata nem segíti a szöveg 

megértését. Az előadó javasolja tehát a szöveg pontosítását. 
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Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az első albekezdés a) 

pontjának megfelelően sor kerül egy 

kereskedelmi megnevezés kiegészítésére 

vagy helyettesítésére, a szóban forgó 

pontban említett földrajzi árujelző csak az 

alábbiakkal egészíthető ki: 

Amennyiben az első albekezdés a) 

pontjának megfelelően sor kerül egy 

hivatalos megnevezés kiegészítésére vagy 

helyettesítésére, a szóban forgó pontban 

említett földrajzi árujelző csak az 

alábbiakkal egészíthető ki: 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a 2008. február 20-án a 34. cikk (1) 

bekezdése értelmében létező földrajzi 

árujelzőkre már használatban lévő 

kifejezésekkel; vagy 

a) a 2008. február 20-án a 34. cikk (1) 

bekezdése értelmében létező földrajzi 

árujelzőkre már használatban lévő 

kifejezésekkel, ideértve a tagállamokban 

hagyományosan annak jelzésére használt 

kifejezéseket, hogy a termék a nemzeti jog 

szerinti minőségi jelzéseknek megfelelően 

oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 

rendelkezik; vagy 

Indokolás 

Az előadó javasolja az egyes tagállamokban alkalmazott minőségvédelmi rendszerek 

tiszteletben tartásának biztosítását. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a vonatkozó termékleírásban 

megjelölt kifejezésekkel. 

b) bármely, a vonatkozó termékleírás 

által megengedett kifejezéssel; 
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Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdésben említett, az „ízű” vagy 

bármely hasonló kifejezéssel kiegészített 

kereskedelmi megnevezések csak valamely 

szeszes italt utánzó aromák, vagy az 

italoktól eltérő, ilyen aromák 

felhasználásával gyártott élelmiszerek 

megnevezésében használhatók. A földrajzi 

árujelzők nem használhatók az aromák 

megnevezésében. 

Az (1) bekezdésben említett, az „ízű” vagy 

bármely hasonló kifejezéssel kiegészített 

kereskedelmi megnevezések csak valamely 

szeszes italt utánzó aromák, vagy a szeszes 

italoktól eltérő, ilyen aromák 

felhasználásával gyártott élelmiszerek 

megnevezésében használhatók. A földrajzi 

árujelzők nem használhatók az aromák 

megnevezésében. 

Indokolás 

Ez lehetővé teszi a „kategóriamegnevezés+ízű” (tehát nem földrajzi) kombinált jelölést a 

szeszes italoktól eltérő italok esetében. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az élelmiszer gyártása során 

használt alkohol kizárólag az összetett 

kifejezésben vagy az utalás(ok)ban említett 

szeszes italokból származik, kivéve az 

adott élelmiszer gyártásához felhasznált 

aromákban esetleg jelen levő etil-alkoholt; 

és 

a) az élelmiszer gyártása során 

használt alkohol kizárólag az összetett 

kifejezésben vagy az utalás(ok)ban említett 

szeszes italokból származik, kivéve az 

adott élelmiszer gyártásához felhasznált 

aromákban esetleg jelen levő etil-alkoholt, 

és a szeszes italtól eltérő, alkoholtartalmú 

italból származó etil-alkoholt; és 

Indokolás 

A koktélok tartalmazhatnak szeszes italokat és alkoholtartalmú italokat. A végtermékben 

található két alkoholtípus említése nem félrevezető a fogyasztók számára, hiszen az alkohol 

100%-a e két összetevőből származik. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A keverék a „szeszes ital” kereskedelmi 

megnevezést viseli. 

A keverék a „szeszes ital” kereskedelmi 

megnevezést viseli. Ezt a kereskedelmi 

megnevezést világosan és jól láthatóan, 

szembetűnő helyen fel kell tüntetni a 

címkén. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A szeszes ital kiszerelésén vagy 

címkéjén az érlelési időt vagy az ital korát 

kizárólag akkor lehet feltüntetni, ha az a 

legfiatalabb alkohol-összetevőre 

vonatkozik, és feltéve, hogy a szeszes italt 

valamely tagállam adóhatóságainak 

felügyelete vagy azzal egyenlő értékű 

garanciát biztosító felügyelet alatt érlelték. 

(3) A szeszes ital kiszerelésén vagy 

címkéjén az érlelési időt vagy az ital korát 

kizárólag akkor lehet feltüntetni, ha az a 

legfiatalabb alkohol-összetevőre 

vonatkozik, és feltéve, hogy a szeszes ital 

teljes érlelési folyamata valamely tagállam 

adóhatóságainak felügyelete vagy azzal 

egyenlő értékű garanciát biztosító 

felügyelete alatt történt. A Bizottság 

nyilvános jegyzéket állít össze a 

tagállamok által kijelölt azon 

testületekről, amelyek az érlelési 

folyamatokat felügyelik. 

Indokolás 

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy az érlelt termékeket rendszeresen és 

hatékonyan – nem csupán szórványosan vagy mintavétellel – kell ellenőrizni. A cél az érlelt 

termékek hamisításának megfékezése, szem előtt tartva, hogy az érlelés hozzáadott értéket 

biztosít, és hogy az ilyen jellegű biztosítékok a jogszerűséget és a tisztességes versenyt 

biztosítják, illetve védik a fogyasztókat. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A (3) bekezdéstől eltérve abban az 

esetben, ha brandyt „criaderas y solera” 

dinamikus érlelési rendszerrel érlelnek, a 
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brandy IIa. mellékletben leírt módon 

kiszámított átlagos érlelési idejét csak 

abban az esetben lehet feltüntetni a 

kiszerelésen vagy a címkén, ha a brandy 

érlelését az illetékes hatóság által 

elfogadott felügyeleti eljárással 

ellenőrizték. A brandy címkéjén az 

években kifejezett átlagos érlelési idő 

mellett fel kell tüntetni, hogy az érlelésre a 

„criaderas y solera” rendszerben került 

sor. 

Indokolás 

A cél az, hogy a dinamikus vagy az úgynevezett „criaderas y solera” érlelési eljárással 

készült brandy esetében a címkén a termelők az átlagos kort is feltüntethessék, évben 

kifejezve. A termelőnek az illetékes hatóság által jóváhagyott ellenőrzési rendszer hatálya alá 

kell tartoznia, ami biztosítja a megfelelést. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) A szeszes italok kereskedelmi 

megnevezésében szereplő érlelési időt 

vagy kort fel kell tüntetni az elektronikus 

kísérődokumentumokban. 

Indokolás 

A módosítás arra irányul, hogy a fontos információkat, például egy szeszes ital kereskedelmi 

megnevezését vagy az érlelési időt tüntessék fel a kísérődokumentumokban annak érdekében, 

hogy jobban vissza lehessen követni, és meg lehessen előzni azokat a helytelen gyakorlatokat, 

amelyek torzítják a versenyt és megtévesztik a fogyasztókat. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben feltüntetik egy szeszes 

ital származását, ennek során a 

952/2013/EU európai parlamenti és 

(1) Amennyiben feltüntetik egy szeszes 

ital származását, annak azt a helyet vagy 

régiót kell megjelölnie, ahol a késztermék 
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tanácsi rendelet16 60. cikkének 

megfelelően kell eljárni. 
előállításának azon releváns szakaszát 

végezték, amellyel a szeszes ital elnyerte 

jellemző minőségét és lényeges, 

meghatározó tulajdonságait. 

_________________  

16 Az Európai Parlament és a Tanács 

952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) 

az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 

269., 2013.10.10., 1. o.). 

 

 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a)  Az Unióban gyártott és kivitelre 

szánt szeszes italok esetében az e 

rendeletben előírt adatok az Európai Unió 

hivatalos nyelvein kívül más nyelven is 

megismételhetők. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Uniós szimbólum használata az oltalom 

alatt álló földrajzi árujelzők esetében 

Uniós szimbólum használata a 

lajstromozott földrajzi árujelzők esetében 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az oltalom alatt álló földrajzi árujelző 

uniós szimbóluma használható a szeszes 

italok címkéjén és kiszerelésén. 

A lajstromozott földrajzi árujelző uniós 

szimbóluma használható a szeszes italok 

címkéjén és kiszerelésén. 
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Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy kellő 

figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói 

elvárások, a technológia fejlődése, a 

vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, 

valamint a gyártás és a forgalmazás terén 

fennálló gazdasági feltételek javításának 

szükségessége, a Bizottság felhatalmazást 

kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a következőkre vonatkozóan: 

(1) Annak érdekében, hogy kellő 

figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói 

elvárások, a technológia fejlődése, a 

vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, 

valamint a gyártás és a forgalmazás terén 

fennálló gazdasági feltételek javításának 

szükségessége, továbbá a fogyasztók 

védelmének és a hagyományos 

gyakorlatok figyelembevételének 

biztosítására a Bizottság felhatalmazást 

kap arra, hogy e rendelet kiegészítésére a 

43. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 

következőkre vonatkozóan: 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Kivételes esetekben, amikor az 

importáló harmadik ország joga úgy 

kívánja, a Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 43. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az e fejezetben foglalt, a 

kiszerelésre és a címkézésre vonatkozó 

rendelkezésektől való eltérések 

tekintetében. 

törölve 

Indokolás 

Bizonyos szeszes italok neveit nem lehet lefordítani az exportpiacon használt nyelvre. A 

Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy ezt a fordítást kifejezetten a „kivételes esetekre” 

fenntartott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosítsa. Ez felesleges 

korlátozásnak és bonyolításnak tűnik. Az előadó javasolja a 110/2008/EK rendelet eredeti 

szövegének visszaállítását. 
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Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Oltalom alatt álló földrajzi 

árujelzőt bármely olyan gazdasági szereplő 

használhat, amely a vonatkozó 

termékleírásnak megfelelően készített 

szeszes italt forgalmaz. 

(1) Lajstromozott földrajzi árujelzőt 

bármely olyan gazdasági szereplő 

használhat, amely a vonatkozó 

termékleírásnak megfelelően készített 

szeszes italt forgalmaz. 

 

 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az oltalom alatt álló földrajzi 

árujelzők, valamint az ilyen oltalom alatt 

álló elnevezésekkel ellátott, a 

termékleírásnak megfelelő szeszes italok a 

következőkkel szemben élveznek oltalmat: 

(2) Az e rendelet szerint oltalom alatt 

álló földrajzi árujelzők a következőkkel 

szemben élveznek oltalmat: 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. olyan, az oltalom alatt álló 

elnevezéssel ellátott termékhez hasonló 

termékek esetében, amelyek nem felelnek 

meg az adott termék leírásának; vagy 

i. olyan, az oltalom alatt álló 

elnevezéssel ellátott termékhez hasonló 

termékek esetében, amelyek nem felelnek 

meg az adott termék leírásának, ideértve 

azokat az eseteket is, amelyekben e 

termékeket összetevőként használják fel; 

vagy 

Indokolás 

Az előadó javasolja a földrajzi árujelzők oltalmának megerősítését a mezőgazdasági termékek 

és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2005/EK rendeletben alkalmazott 
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megfogalmazás („ideértve az összetevőként felhasznált termékeket”) alkalmazásával. 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) bármely visszaélés, utánzás vagy 

utalás, még abban az esetben is, ha 

feltüntetik a termék vagy szolgáltatás valós 

eredetét, vagy ha az oltalom alatt álló 

elnevezést lefordítják vagy azt olyan típusú 

kifejezések követik, mint a „féle”, „fajta”, 

„módszer”, „mint ahogyan … készül”, 

„utánzat”, „íz”, „mint” és hasonlók; 

b) bármely visszaélés, utánzás vagy 

utalás, még abban az esetben is, ha 

feltüntetik a termék vagy szolgáltatás valós 

eredetét, vagy ha az oltalom alatt álló 

elnevezést lefordítják vagy azt olyan típusú 

kifejezések követik, mint a „féle”, „fajta”, 

„módszer”, „mint ahogyan … készül”, 

„utánzat”, „íz”, „mint” és hasonlók, 

ideértve azokat az eseteket is, amelyekben 

e termékeket összetevőként használják fel; 

Indokolás 

Az előadó javasolja a földrajzi árujelzők oltalmának megerősítését a mezőgazdasági termékek 

és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2005/EK rendeletben alkalmazott 

megfogalmazás („ideértve az összetevőként felhasznált termékeket”) alkalmazásával. 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) bármely egyéb – a termék 

származását, eredetét, jellegét vagy 

alapvető tulajdonságait illetően – hamis 

vagy megtévesztő megjelölés a belső vagy 

a külső csomagoláson, a 

reklámanyagokon vagy az érintett 

termékre vonatkozó dokumentumokon, 

valamint a termék származását illetően 

hamis benyomást keltő tárolóedénybe 

történő csomagolás; 

c) bármely egyéb – a termék 

származását, eredetét, jellegét, összetevőit 

vagy alapvető tulajdonságait illetően – 

hamis vagy megtévesztő megjelölés a 

termék kiszerelésén vagy címkézésén, 

amely a termék származására 

vonatkozóan hamis benyomást kelthet; 

 

Módosítás  53 
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Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalmat 

ki kell terjeszteni a harmadik országokból 

származó, kereskedelmi tevékenység 

keretében szabad forgalomba bocsátás 

nélkül az Unióba behozott árukra is, 

ideértve a csomagolásukat is. 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az oltalom alatt álló földrajzi 

árujelző nem válhat a 32. cikk (1) 

bekezdésének értelmében vett köznevesült 

elnevezéssé az Unióban. 

(3) A lajstromozott földrajzi árujelző 

nem válhat a 32. cikk (1) bekezdésének 

értelmében vett köznevesült elnevezéssé az 

Unióban. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok megteszik a 

szükséges lépéseket az oltalom alatt álló 

földrajzi árujelzők (2) bekezdésben említett 

jogszerűtlen használatának megelőzése 

vagy megszüntetése érdekében. 

(4) A tagállamok megteszik a 

szükséges lépéseket a lajstromozott 

földrajzi árujelzők (2) bekezdésben említett 

jogszerűtlen használatának megelőzése 

vagy megszüntetése érdekében. 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A tagállamok olyan területekre is 

alkalmazhatják a mezőgazdasági 



 

PE604.734v03-00 30/52 AD\1139898HU.docx 

HU 

termékpiacok közös szervezésének 

létrehozásáról szóló, 2013. december 17-i 

1308/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 61–72. cikkében 

meghatározott rendelkezéseket, amelyeken 

a földrajzi árujelzőkkel ellátott szeszes 

italok készítésére alkalmas bor készül. E 

rendelkezések alkalmazásában ezeket a 

területeket olyan területként lehet kezelni, 

ahol az oltalom alatt álló 

eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 

földrajzi árujelzővel ellátott borokat lehet 

termelni. 

Indokolás 

Az előadó a rendelet összehangolását javasolja az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

úgynevezett salátarendelet-javaslatról szóló véleménnyel, melyet a Parlament Mezőgazdasági 

Bizottsága 2017. május 3-án fogadott el. 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a földrajzi árujelzőként oltalomban 

részesítendő elnevezés a kereskedelmi 

vagy köznyelvben használatos formájában, 

kizárólag olyan nyelven, amelyet a 

meghatározott földrajzi területen az adott 

termék megnevezésére hagyományosan 

használtak vagy használnak; 

a) a földrajzi árujelzőként 

lajstromozandó elnevezés a kereskedelmi 

vagy köznyelvben használatos formájában, 

kizárólag olyan nyelven, amelyet a 

meghatározott földrajzi területen az adott 

termék megnevezésére hagyományosan 

használtak vagy használnak; 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a szeszes ital előállítási módjának, 

valamint – adott esetben – az autentikus és 

egységes helyi előállítási módszereknek a 

leírása, valamint a csomagolásra vonatkozó 

(A magyar változatot nem érinti.)   
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adatok feltüntetése, amennyiben a 

kérelmező csoportosulás – az uniós jogot, 

különösen az áruk szabad mozgására és a 

szolgáltatások szabad nyújtására vonatkozó 

jogszabályokat is figyelembe véve – úgy 

dönt, hogy a minőség megőrzése, a 

származás garantálása vagy az ellenőrzés 

biztosítása érdekében a csomagolásnak is a 

meghatározott földrajzi területen kell 

történnie, és ezt a konkrét termékre 

vonatkozóan megfelelően megindokolja; 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a szeszes ital valamely 

tulajdonsága, hírneve vagy más jellemzője 

és a d) pontban említett földrajzi terület 

közötti kapcsolatot alátámasztó részletek; 

f) a szeszes ital valamely jellemzője 

és a d) pontban említett földrajzi terület 

közötti kapcsolatot alátámasztó részletek; 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a megfelelő eszközökkel 

megvizsgálja, hogy a 21. cikk értelmében 

hozzá beérkezett kérelem megalapozott-e, 

és megfelel-e az e fejezetben foglalt 

feltételeknek. E vizsgálat időtartama nem 

haladhatja meg a tizenkét hónapot. Ezen 

időtartam túllépése esetén a Bizottság 

írásban értesíti a kérelmezőt a késedelem 

okáról. 

A Bizottság a megfelelő eszközökkel 

megvizsgálja, hogy a 21. cikk értelmében 

hozzá beérkezett kérelem megalapozott-e, 

és megfelel-e az e fejezetben foglalt 

feltételeknek. E vizsgálat időtartama nem 

haladhatja meg a hat hónapot. Ezen 

időtartam túllépése esetén a Bizottság 

írásban értesíti a kérelmezőt a késedelem 

okáról. 

Indokolás 

A Bizottság 12 hónapos időtartamot javasol a szeszes italokra vonatkozó földrajzi árujelzők 

bejegyzésére. Ez az időszak az egyéb élelmiszertermékek esetén hat hónap. Az előadó 

javasolja, hogy a szeszes italokra vonatkozó földrajzi árujelzők számára előírt határidőt 

igazítsák a többi földrajzi árujelzőre vonatkozó előírásokhoz. 
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Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben van alkalmazandó nemzeti 

jogszabály, a kérelemnek a nemzeti 

eljárást kell követnie. 

Indokolás 

Tekintettel a tagállamok eltérő eljárásaira, az előadó javasolja annak tisztázását, hogy adott 

esetben a nemzeti szabályok alkalmazandók. 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A földrajzi árujelző bejegyzését a Bizottság 

– saját kezdeményezésére vagy bármely, 

jogos érdekkel rendelkező természetes 

vagy jogi személy kérésére – végrehajtási 

jogi aktusok elfogadása útján törölheti az 

alábbi esetekben: 

A földrajzi árujelző bejegyzését a Bizottság 

– az érintett tagállamok hatóságaival 

folytatott konzultációt követően vagy 

bármely, jogos érdekkel rendelkező 

természetes vagy jogi személy kérésére – 

végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján 

törölheti az alábbi esetekben: 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ha az érintett földrajzi árujelzővel 

ellátott terméket legalább hét éve nem 

hoztak forgalomba. 

b) ha az érintett földrajzi árujelzővel 

ellátott terméket legalább hét egymást 

követő éve nem hoztak forgalomba. 

 

Módosítás  64 
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Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A földrajzi árujelzők lajstromozásának 

törlésére vonatkozó jogalkotási aktusokat 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki 

kell hirdetni. 

 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 

útján, a 44. cikk (2) bekezdésében említett 

eljárás alkalmazása nélkül létrehozza és 

fenntartja a szeszes italok e rendszer 

keretében elismert földrajzi árujelzőinek 

nyilvánosan hozzáférhető és naprakész 

elektronikus nyilvántartását (a 

továbbiakban: a Nyilvántartás). 

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok útján létrehozza és fenntartja a 

szeszes italok e rendszer keretében elismert 

földrajzi árujelzőinek nyilvánosan 

hozzáférhető és naprakész elektronikus 

nyilvántartását (a továbbiakban: a 

nyilvántartás), amely felváltja a 

110/2008/EK rendelet III. mellékletét és 

ugyanolyan jogi érvénnyel rendelkezik, és 

amely közvetlen hozzáférést nyújt a 

földrajzi árujelzőként bejegyzett szeszes 

italok teljes termékleírásához. 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 

fogadhat el a Nyilvántartás formájára és 

tartalmára vonatkozó részletes szabályok 

megállapítása céljából. Ezeket a 

végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadhat el a nyilvántartás 

formájára és tartalmára vonatkozó részletes 

szabályok megállapítása céljából. 
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Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A szeszes italoknak az e rendelet 2. 

cikke szerinti földrajzi árujelzőire 

vonatkozó oltalom nem érinti a termékek 

1308/2013/EU rendelet 93. cikkében 

meghatározott, oltalom alatt álló földrajzi 

jelzéseit és eredetmegjelöléseit. 

Indokolás 

Az előadó javasolja a bizottsági szöveg összehangolását a mezőgazdasági termékpiacok közös 

szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet 100. cikkével, amely kimondja, 

hogy a borokra alkalmazandó, oltalom alatt álló földrajzi árujelzők és eredetmegjelölések 

nem érintik a szeszes italokra vonatkozó oltalmat. 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A meglévő, oltalom alatt álló földrajzi 

árujelzőkkel kapcsolatos végrehajtási 

hatáskörök 

A meglévő, lajstromozott földrajzi 

árujelzőkkel kapcsolatos végrehajtási 

hatáskörök 

 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság az e rendelet 

hatálybalépésétől számított, legfeljebb 

kétéves időtartam lejártáig saját 

kezdeményezésére végrehajtási jogi 

aktusok révén megszüntetheti valamely, a 

110/2008/EK rendelet 20. cikkében 

említett, meglévő földrajzi árujelző 

oltalmát, amennyiben az nem felel meg a 

(2) A Bizottság az e rendelet 

hatálybalépésétől számított, legfeljebb 

kétéves időtartam lejártáig, azon 

tagállammal való konzultációt követően, 

amelynek területére a termelők földrajzi 

árujelzője hivatkozik, végrehajtási jogi 

aktusok révén megszüntetheti valamely, a 

110/2008/EK rendelet 20. cikkében 
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2. cikk (1) bekezdésének 6. pontjában 

foglaltaknak. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

említett, meglévő földrajzi árujelző 

lajstromozását, amennyiben az nem felel 

meg a 2. cikk (1) bekezdésének 6. 

pontjában foglaltaknak. Ezeket a 

végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A termékleírásnak való megfelelés 

ellenőrzésének költségeit – a tagállamok 

nemzeti jogszabályai ellenére – az említett 

ellenőrzéseknek alávetett élelmiszer-

vállalkozók viselik. 

A termékleírásnak való megfelelés 

ellenőrzésének költségeit – a tagállamok 

nemzeti jogszabályai ellenére – az említett 

ellenőrzéseknek alávetett gazdasági 

szereplők viselik. 

Indokolás 

A Bizottság szövege tartalmazza a „gazdasági szereplő” és az „élelmiszer-vállalkozó” 

kifejezéseket egyaránt. Az előadó a 110/2008/EK rendelettel összhangban javasolja kizárólag 

a „gazdasági szereplő” kifejezés megtartását. Ez a kifejezés ugyanis jobban tükrözi az 

ágazatban tevékenykedő szakemberek sokféleségét. 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az oltalom alatt álló földrajzi 

árujelző termékleírásnak való megfelelését 

ellenőrző, az (1) és a (2) bekezdésben 

említett illetékes hatóságoknak vagy 

szerveknek tárgyilagos és pártatlan módon 

kell eljárniuk. Rendelkezniük kell a 

feladataik ellátásához szükséges képzett 

személyzettel és erőforrásokkal. 

(5) A lajstromozott földrajzi árujelző 

termékleírásnak való megfelelését 

ellenőrző, az (1) és a (2) bekezdésben 

említett illetékes hatóságoknak vagy 

szerveknek tárgyilagos és pártatlan módon 

kell eljárniuk. Rendelkezniük kell a 

feladataik ellátásához szükséges képzett 

személyzettel és erőforrásokkal. 
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Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A termelők, illetve az élelmiszer-

vállalkozók jogainak és jogos érdekeinek 

védelme érdekében a Bizottság a 43. 

cikknek megfelelően elfogadott 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 

meghatározhatja: 

(3) A termelők, illetve a gazdasági 

szereplők jogainak és jogos érdekeinek 

védelme érdekében a Bizottság a 43. 

cikknek megfelelően elfogadott 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 

meghatározhatja: 

Indokolás 

A Bizottság szövege tartalmazza a „gazdasági szereplő” és az „élelmiszer-vállalkozó” 

kifejezéseket egyaránt. Az előadó a 110/2008/EK rendelettel összhangban javasolja kizárólag 

a „gazdasági szereplő” kifejezés megtartását. Ez a kifejezés ugyanis jobban tükrözi az 

ágazatban tevékenykedő szakemberek sokféleségét. 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az e fejezetben előírt ellenőrzések 

hatékonyságának biztosítása érdekében a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

43. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 

illetékes hatóságok élelmiszer-vállalkozók 

általi tájékoztatásával kapcsolatos 

szükséges intézkedésekre vonatkozóan. 

(7) Az e fejezetben előírt ellenőrzések 

hatékonyságának biztosítása érdekében a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

43. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 

illetékes hatóságok gazdasági szereplők 

általi tájékoztatásával kapcsolatos 

szükséges intézkedésekre vonatkozóan. 

Indokolás 

A Bizottság szövege tartalmazza a „gazdasági szereplő” és az „élelmiszer-vállalkozó” 

kifejezéseket egyaránt. Az előadó a 110/2008/EK rendelettel összhangban javasolja kizárólag 

a „gazdasági szereplő” kifejezés megtartását. Ez a kifejezés ugyanis jobban tükrözi az 

ágazatban tevékenykedő szakemberek sokféleségét. 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 
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40 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok felelősek a szeszes 

italok ellenőrzéséért. A tagállamok 

megteszik a szükséges intézkedéseket az e 

rendeletnek való megfelelés biztosítása 

érdekében, és kijelölik az e rendeletnek 

való megfelelés ellenőrzéséért felelős 

illetékes hatóságokat. 

(1) A tagállamok felelősek a szeszes 

italok ellenőrzéséért, összhangban az (EU) 

2017/625 rendelettel. A tagállamok 

megteszik a szükséges intézkedéseket az e 

rendeletnek való megfelelés biztosítása 

érdekében, és kijelölik az e rendeletnek 

való megfelelés ellenőrzéséért felelős 

illetékes hatóságokat. 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság e rendelet 

hatálybalépésétől kezdődően, határozatlan 

időre felhatalmazást kap az 5., 16., 38. és 

41. cikkben, valamint a 46. cikk (2) 

bekezdésében említett felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. 

(2) A Bizottság e rendelet 

hatálybalépésétől kezdődően öt évre 

felhatalmazást kap az 5., 16., 38. és 41. 

cikkben, valamint a 46. cikk (2) 

bekezdésében említett felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. A 

felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács legkésőbb 

három hónappal az egyes időtartamok 

letelte előtt nem emel kifogást a 

meghosszabbítás ellen. 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) Sztívia/jázminpakóca 

Indokolás 

Az alacsony kalóriatartalmú termékek iránti fogyasztói érdeklődés miatt egyes italokban 

egyre többet használják ezt a természetes édesítőszert. 
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Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) bármely más, az a)–e) pontban 

említett termékekhez hasonló hatásokkal 

rendelkező természetes szénhidráttartalmú 

anyag. 

f) bármely más, az a)–e) pontban 

említett termékekhez hasonló hatásokkal 

rendelkező mezőgazdasági alapanyag, 

mezőgazdasági eredetű anyag vagy 

természetes szénhidráttartalmú anyag. 

 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 8 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. „Ízesítés”: ízesítők vagy ízesítő 

tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-

összetevők hozzáadása a szeszes ital 

előállítása során. 

Indokolás 

Az I. mellékletből kimaradt egyes meghatározások. A 110/2008/EK rendeletben szereplő e 

meghatározást változatlanul kell hagyni annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi 

tagállamban egységes szabályokat alkalmazzanak. 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 8 b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8b. „Az előállítás helye”: az a hely 

vagy régió, ahol a késztermék 

előállításának azt a szakaszát végezték, 

amellyel a szeszes ital elnyerte lényeges 

tulajdonságait és jellemző minőségét. 



 

AD\1139898HU.docx 39/52 PE604.734v03-00 

 HU 

Indokolás 

Az I. mellékletből kimaradt különálló meghatározások. A 110/2008/EK rendeletben szereplő e 

meghatározást változatlanul kell hagyni annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi 

tagállamban egységes szabályokat alkalmazzanak. 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 8 c pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8c. „Megnevezés”: a címkézésen, a 

kiszerelésen és a csomagoláson, az 

italszállítmányt kísérő dokumentumokon, 

a kereskedelmi okmányokban, különösen 

a számlákon és a szállítóleveleken, 

valamint az ital reklámozásakor használt 

kifejezések. 

Indokolás 

Az I. mellékletből kimaradt egyes meghatározások. A 110/2008/EK rendeletben szereplő e 

meghatározást változatlanul kell hagyni annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi 

tagállamban egységes szabályokat alkalmazzanak. 

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 1 rész– a pont – i i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. olyan szeszes ital, amelyet 

kizárólag a cukornád levéből nyert szirup 

alkoholos erjesztésével és lepárlásával 

állítanak elő, amely rendelkezik a rumra 

jellemző aromaanyagokkal, és illóanyag-

tartalma legalább 225 g/hl abszolút 

alkoholra vonatkoztatva. Ez a szeszes ital a 

„rum” kereskedelmi megnevezést 

megelőző „mezőgazdasági” jelzővel 

ellátva, Franciaország tengerentúli 

megyéinek és Madeira autonóm régiónak 

valamely földrajzi árujelzőjével kiegészítve 

is forgalomba hozható. 

ii. olyan szeszes ital, amelyet 

kizárólag a cukornád levéből nyert szirup 

alkoholos erjesztésével és lepárlásával 

állítanak elő, amely rendelkezik a rumra 

jellemző aromaanyagokkal, és illóanyag-

tartalma legalább 225 g/hl abszolút 

alkoholra vonatkoztatva. Ez a szeszes ital 

csak akkor hozható forgalomba a „rum” 

hivatalos megnevezést megelőző 

„mezőgazdasági” jelzővel ellátva, ha 

Franciaország tengerentúli megyéinek és 

Madeira autonóm régiónak valamely 

földrajzi árujelzőjével is ki van egészítve. 
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Indokolás 

Annak egyértelműsítése, hogy a „mezőgazdasági” kifejezés csak a földrajzi árujelzővel 

ellátott rumokra alkalmazható. 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 1 rész – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) A végső íz lekerekítése érdekében a 

rum esetében a végtermék legfeljebb 

literenként 20 g, invertcukorban kifejezett 

cukormennyiséggel édesíthető. 

Indokolás 

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot 

tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, 

importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az 

európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása 

érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen 

a cukortartalom felső határa. 

 

Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 3 rész – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) A végső íz lekerekítése érdekében a 

gabonapárlat esetében a végtermék 

legfeljebb literenként 20 g, 

invertcukorban kifejezett 

cukormennyiséggel édesíthető. 

Indokolás 

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot 

tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, 

importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az 

európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása 

érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen 

a cukortartalom felső határa. 
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Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 4 rész – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) A végső íz lekerekítése érdekében a 

borpárlat esetében a végtermék legfeljebb 

literenként 20 g, invertcukorban kifejezett 

cukormennyiséggel édesíthető. 

Indokolás 

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot 

tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, 

importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az 

európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása 

érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen 

a cukortartalom felső határa. 

 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 5 rész – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A végső íz lekerekítése érdekében a 

Brandy vagy Weinbrand esetében a 

végtermék legfeljebb literenként 35 g, 

invertcukorban kifejezett 

cukormennyiséggel édesíthető. 

Indokolás 

Figyelembe kell venni a brandy előállítására vonatkozó jelenlegi szabályokat. A spanyol 

nemzeti jog maximum 35 g/l mennyiséget engedélyez. 

 

Módosítás  86 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 6 rész – e a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A végső íz lekerekítése érdekében a 

törkölypárlat vagy törköly esetében a 

végtermék legfeljebb literenként 20 g, 

invertcukorban kifejezett 

cukormennyiséggel édesíthető. 

Indokolás 

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot 

tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, 

importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az 

európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása 

érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen 

a cukortartalom felső határa. 

 

Módosítás  87 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 7 rész – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) A végső íz lekerekítése érdekében a 

gyümölcstörköly-párlat esetében a 

végtermék legfeljebb literenként 20 g, 

invertcukorban kifejezett 

cukormennyiséggel édesíthető. 

Indokolás 

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot 

tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, 

importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az 

európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása 

érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen 

a cukortartalom felső határa. 

 

Módosítás  88 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 8 rész – e a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A végső íz lekerekítése érdekében a 

mazsolapárlat vagy raisin brandy esetében 

a végtermék legfeljebb literenként 20 g, 

invertcukorban kifejezett 

cukormennyiséggel édesíthető. 

Indokolás 

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot 

tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, 

importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az 

európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása 

érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen 

a cukortartalom felső határa. 

 

Módosítás  89 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 9 rész – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) A végső íz lekerekítése érdekében a 

gyümölcspárlat esetében a végtermék 

legfeljebb literenként 20 g, 

invertcukorban kifejezett 

cukormennyiséggel édesíthető. 

Indokolás 

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot 

tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, 

importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az 

európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása 

érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen 

a cukortartalom felső határa. 

 

Módosítás  90 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet – 1 szakasz – 10 rész– d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az almaborpárlat és a 

körteborpárlat nem ízesíthető. 

d) Az almaborpárlat és a 

körteborpárlat nem ízesíthető. Ez azonban 

nem zárja ki a hagyományos előállítási 

módszereket. 

Indokolás 

Az előadó javasolja az almaborpárlat és a körteborpárlat (például a Calvados) hagyományos 

előállítási módszereinek megóvását. 

 

Módosítás  91 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 10 rész – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A végső íz lekerekítése érdekében 

az almaborpárlat és a körteborpárlat 

esetében a végtermék legfeljebb 

literenként 20 g, invertcukorban kifejezett 

cukormennyiséggel édesíthető. 

Indokolás 

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot 

tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, 

importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az 

európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása 

érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen 

a cukortartalom felső határa. 

 

Módosítás  92 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 11 rész – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) A végső íz lekerekítése érdekében a 

mézpárlat esetében a végtermék legfeljebb 

literenként 20 g, invertcukorban kifejezett 

cukormennyiséggel édesíthető. 
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Indokolás 

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot 

tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, 

importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az 

európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása 

érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen 

a cukortartalom felső határa. 

 

Módosítás  93 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 12 rész – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) A végső íz lekerekítése érdekében a 

Hefebrand (seprőpárlat) esetében a 

végtermék legfeljebb literenként 20 g, 

invertcukorban kifejezett 

cukormennyiséggel édesíthető. 

Indokolás 

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot 

tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, 

importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az 

európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása 

érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen 

a cukortartalom felső határa. 

 

Módosítás  94 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 13 rész – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A végső íz lekerekítése érdekében a 

Bierbrand vagy eau de vie de bière 

esetében a végtermék legfeljebb 

literenként 20 g, invertcukorban kifejezett 

cukormennyiséggel édesíthető. 

Indokolás 

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot 
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tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, 

importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az 

európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása 

érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen 

a cukortartalom felső határa. 

 

Módosítás  95 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 14 rész – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A végső íz lekerekítése érdekében a 

topinambur esetében a végtermék 

legfeljebb literenként 20 g, 

invertcukorban kifejezett 

cukormennyiséggel édesíthető. 

Indokolás 

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot 

tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, 

importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az 

európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása 

érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen 

a cukortartalom felső határa. 

 

Módosítás  96 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 15 rész – a pont – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A mezőgazdasági eredetű etil-alkohol 

esetében a maradvány maximális 

szintjének meg kell felelnie az I. melléklet 

1. pontjában meghatározottaknak, kivéve a 

metanoltartalmat, amely nem haladhatja 

meg a 10 g/hl-t abszolút alkoholra 

vonatkoztatva. 

A mezőgazdasági eredetű, vodka 

előállítására használt etil-alkohol esetében 

a maradvány maximális szintjének meg 

kell felelnie az I. melléklet 1. pontjában 

meghatározottaknak, kivéve a 

metanoltartalmat, amely nem haladhatja 

meg a 10 g/hl-t abszolút alkoholra 

vonatkoztatva. 

 

Módosítás  97 
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Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 15 rész – a pont – 3 bekezdés – a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a) A vodka maximális 

cukortartalmának 10 g/l-nek kell lennie, 

invertcukorban kifejezve. 

 

Módosítás  98 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 15 a rész (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 15a. Az végső íz lekerekítése érdekében 

a vodka édesíthető. A végtermék azonban 

legfeljebb 10 g/l édesítőanyagot 

tartalmazhat, invertcukor-

ekvivalenciában kifejezve. 

 

Módosítás  99 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 31 a rész (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 31a. Az ízesített vodka maximális 

cukortartalma 100 g/l lehet, 

invertcukorban kifejezve. 

 

 

Módosítás  100 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 1 szakasz – 42 rész– a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A tojáslikőr vagy advocaat vagy 

avocat vagy advokat olyan ízesített vagy 

nem ízesített szeszes ital, amelyet 

mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból, 

desztillátumból vagy párlatból, illetve ezek 

a) A tojáslikőr vagy advocaat vagy 

avocat vagy advokat olyan ízesített vagy 

nem ízesített szeszes ital, amelyet 

mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból, 

desztillátumból vagy párlatból, illetve ezek 
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keverékéből állítanak elő, és amelynek az 

összetevői jó minőségű tojássárgája, 

tojásfehérje és cukor vagy méz. A 

minimális cukor- vagy méztartalomnak 

150 g/l-nek kell lennie invertcukorban 

kifejezve. A végtermékben a minimális 

tiszta tojássárgája-tartalom 140 g 

literenként. 

keverékéből állítanak elő, és amelynek az 

összetevői tojássárgája, tojásfehérje és 

cukor vagy méz. A minimális cukor- vagy 

méztartalomnak 150 g/l-nek kell lennie 

invertcukorban kifejezve. A végtermékben 

a minimális tiszta tojássárgája-tartalom 140 

g literenként. 

 

Módosítás  101 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 szakasz – 2 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Guignolet Kirsch 

Franciaországban gyártott, guignolet és 

kirsch keverésével nyert szeszes ital, mely 

keverés eredményeként a végtermék 

tisztaalkohol-tartalmának legalább 3%-a 

kirsch-ből származik. A Guignolet Kirsch 

térfogatszázalékban kifejezett minimális 

alkoholtartalma 15%. A címkézés és a 

kiszerelés tekintetében a „Guignolet” szót 

ugyanolyan típusú, méretű és színű 

betűvel kell feltüntetni a kiszerelésen és a 

címkén, mint a „Kirsch” szót, valamint 

azzal azonos sorban, üvegek esetében az 

elülső címkén. Az alkohol-összetételt 

tartalmazó tájékoztatón fel kell tüntetni a 

guignolet-ből és a kirsch-ből származó 

tiszta alkoholnak a Guignolet Kirsch 

összes tisztaalkohol-tartalmán belüli, 

térfogatszázalékban kifejezett arányát. 

Indokolás 

Az előadó javasolja a Guignolet Kirsch-re vonatkozó konkrét szabályok beillesztését, ahogyan 

a Rum-Verschnitt és a Slivovice esetében is. 

 

Módosítás  102 

Rendeletre irányuló javaslat 

II a melléklet (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 IIa. melléklet 

 „Criaderas y solera” dinamikus érlelési 

rendszer 

 A 2014. március 14-i 164/2014 királyi 

rendeletben, valamint a brandy földrajzi 

árujelzőinek műszaki dokumentációjában 

említett hagyományos spanyol érlelési 

rendszer abból áll, hogy az egyazon 

érlelési szintet képviselő tölgyfa 

hordókban vagy egyéb tárolókban érlelt 

brandy egy részét bizonyos időszakonként 

lefejtik, majd a másik, előző érlelési 

szintről származó brandyt az így 

fennmaradó részbe áttöltik. 

 Fogalommeghatározások 

 „Érlelési szint”: az egyazon érlelési 

időszaknak megfelelő tölgyfa hordók vagy 

egyéb tárolók, amelyen a brandy az érlelés 

során áthalad. Az egyes szintek az 

úgynevezett „criaderák”, kivéve a brandy 

palackozása előtti utolsót, amelyet 

„solerának” hívnak. 

 „Fejtés”: az egyes tölgyfa hordók vagy 

egyéb tárolók brandytartalmának egy 

része, amelyet lefejtenek, majd a 

közvetlenül azt követő szinten 

elhelyezkedő hordókba vagy tárolókba 

töltenek, illetve „solera” esetén 

palackoznak. 

 „Áttöltés”: az a mennyiség, amelyet az 

egyik szinten elhelyezkedő tölgyfa 

hordókból vagy más tárolókból lefejtenek, 

és amelyet hozzáadnak a közvetlenül azt 

követő szinten elhelyezkedő tölgyfa 

hordók vagy más tárolók tartalmához és 

azzal összekeverik. 

 „Átlagos érlelési idő”: az érlelési folyamat 

során az összes brandy átforgatásához 

szükséges idő, amelyet az összes érlelési 

szinten található összes brandymennyiség 

és a legutolsó szinten – a „solerán” – 

lefejtett éves mennyiség hányadosában 

fejeznek ki. 
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 A „solerán” lefejtett brandy átlagos 

érlelési idejét a következő képlet alapján 

kell kiszámítani: 

 

 
 ahol: 

 - „t” az években kifejezett átlagos érlelési 

idő, 

 - „Vt” az érlelési rendszerben jelen lévő 

brandy teljes mennyisége, literben mért 

tiszta alkoholban kifejezve, 

 - „Ve” az egy év során a rendszerből 

palackozott termék teljes mennyisége, 

literben mért tiszta alkoholban kifejezve. 

 „Minimális átlagos kor”: az 1000 liternél 

kisebb űrtartalmú tölgyfa hordók vagy 

más tárolók esetén a fejtések és áttöltések 

éves száma kevesebb vagy egyenlő a 

rendszerben lévő szintek kétszeresével, 

ami azt biztosítja, hogy a legfiatalabb 

összetevő is legalább hat hónapig 

érlelődik. 

 Az 1000 liternél nagyobb űrtartalmú 

tölgyfa hordók vagy más tárolók esetén a 

fejtések és áttöltések éves száma kevesebb 

a rendszerben lévő szintek számánál vagy 

egyenlő azzal, ami azt biztosítja, hogy a 

legfiatalabb összetevő is legalább egy évig 

érlelődik. 
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