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MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye 
figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra – 
ezen belül a mezőgazdasági, 
erdőgazdálkodási és vidéki területek 
gazdasági, társadalmi, környezeti és 
éghajlati fenntarthatóságára –, valamint elő 
kell segítenie a kedvezményezettek uniós 
jogszabályokból adódó adminisztratív 
terheinek csökkentését.

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra – 
ezen belül a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrenddel és a Párizsi 
Megállapodással összhangban a 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vidéki 
területek gazdasági, társadalmi, környezeti 
és éghajlati fenntarthatóságára –, valamint 
elő kell segítenie a kedvezményezettek 
uniós jogszabályokból adódó 
adminisztratív terheinek csökkentését.

Indokolás

Az EUMSZ 208. cikkének értelmében az EU-nak valamennyi releváns szakpolitikában 
figyelembe kell vennie a fejlesztési együttműködési célkitűzéseket.  A legkevésbé fejlett 
országok mezőgazdasági fejlődésének elősegítése és a globális élelmezésbiztonság 
előmozdítása az uniós fejlesztési együttműködés legfőbb céljai közé tartozik. A KAP-nak 
elsősorban a mezőgazdasági termékek kereskedelmét érintő hatásai is vannak. A fejlesztési 
szempontú szakpolitikai koherencia elvének megfelelően a fejlődő országok helyi 
mezőgazdasági piacaira és termelőire gyakorolt esetleges hatásokat figyelemmel kell kísérni, 
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nyomon kell követni és azokat lehetőség szerint meg kell előzni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kereskedelmi megállapodások 
kialakítása egyrészt növeli a 
mezőgazdasági termelők közötti 
nemzetközi versenyt, másrészt új 
távlatokat nyit meg számukra. A 
nemzetközi kereskedelemben a tisztességes 
verseny fenntartása és a kölcsönösség 
biztosítása érdekében az Európai Uniónak 
a saját termelőire vonatkozó előírásokkal 
összhangban lévő termelési előírásokat 
kell megkövetelnie – különösen a 
környezetvédelmi és az egészségügyi 
kérdésekben –, tekintettel a 
kölcsönösségre;

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amint azt az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
208. cikke is rögzíti, a KAP 
végrehajtásának összhangban kell lennie 
a fejlesztési együttműködés céljaival, 
beleértve a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendet. E szakpolitikai 
koherenciával összhangban az e rendelet 
alapján hozott intézkedések nem 
veszélyeztethetik sem a fejlődő országok – 
különösen a legkevésbé fejlett országok – 
élelmiszer-termelési kapacitását és hosszú 
távú élelmezésbiztonságát, sem pedig az 
Unió által a Párizsi Megállapodás 
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keretében vállalt éghajlatváltozás-
mérséklési kötelezettségek teljesítését.

Indokolás

Az EUMSZ 208. cikkének értelmében a fejlődő országokra várhatóan kiható összes uniós 
politikának figyelembe kell vennie a fejlesztési célkitűzéseket. A fejlődő országok 
mezőgazdasági fejlődésének elősegítése és a globális élelmezésbiztonság előmozdítása az 
uniós fejlesztési együttműködés legfőbb céljai közé tartozik. A KAP-nak elsősorban a 
mezőgazdasági termékek kereskedelmét érintő hatásai is vannak.  A fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia elvének megfelelően a fejlődő országok helyi mezőgazdasági 
piacaira és termelőire gyakorolt hatásokat figyelemmel kell kísérni, és azokat lehetőség 
szerint meg kell előzni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) E törekvés jegyében, hogy a 
termelők a változó éghajlati 
körülményekhez jobban alkalmazkodó és a 
betegségekkel szemben ellenállóbb 
borszőlőfajtákat használhassanak, 
rendelkezni kell arról, hogy ne csak a Vitis 
vinifera-hoz tartozó szőlőfajtákból készült, 
hanem a Vitis vinifera és a Vitis 
nemzetséghez tartozó egyéb fajok 
keresztezéséből létrejött fajokból előállított 
termékek is kaphassanak 
eredetmegjelölést.

(10) E törekvés jegyében, hogy a 
termelők a változó éghajlati 
körülményekhez jobban alkalmazkodó és a 
betegségekkel szemben ellenállóbb 
borszőlőfajtákat használhassanak, 
rendelkezni kell arról, hogy ne csak a Vitis 
vinifera-hoz tartozó szőlőfajtákból, hanem 
a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb 
fajokból, és a Vitis nemzetséghez tartozó 
különböző fajok keresztezéséből létrejött 
borszőlőfajtákból előállított termékek is 
kaphassanak eredetmegjelölést.

Indokolás

Nincs érvényes indok arra, hogy a nem Vitis vinifera fajtákat kizárják az eredetmegjelölésből. 
Olyan közismert fajták, mint az „Uhudler” vagy a „fragolino” hagyományos termesztése 
Európa meghatározott régióira jellemző, ahol jól beágyazódnak a helyi kultúrákba, és 
társadalmi-gazdasági szempontból is fontosak. Ezeket a fajtákat pontos termelési előírások 
révén meg kell védeni a hűtlen kezelés bármely formájától, ami még azt a további előnyt is 
jelentené, hogy magas szintű minőségi előírásokat lehetne biztosítani.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az eredetmegjelölés 
fogalommeghatározását össze kell 
hangolni a szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásairól szóló – a 
94/800/EK tanácsi határozattal12 
jóváhagyott – megállapodásban13 (ún. 
TRIPS-megállapodás) szereplő 
fogalommeghatározással, különösen 
annak 22. cikke (1) bekezdésével, amely 
szerint a megnevezésnek a terméket egy 
meghatározott régióból vagy területről 
származóként kell azonosítania.

törölve

__________________
12 A többoldalú kereskedelmi tárgyalások 
uruguayi fordulója (1986–1994) – 1. 
melléklet – 1C. melléklet – Megállapodás 
a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásairól (WTO) (HL L 336., 
1994.12.23., 214. o.).
13 A Tanács 94/800/EK határozata (1994. 
december 22.) a többoldalú tárgyalások 
uruguayi fordulóján (1986–1994) elért 
megállapodásoknak a Közösség nevében a 
hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében 
történő megkötéséről (HL L 336., 
1994.12.23., 1. o.).

Indokolás

Mivel az eredetmegjelölés tekintetében a nemzetközi Lisszaboni Megállapodásban 
meghatározott fogalommeghatározást fogadtuk el, ez a preambulumbekezdés nem helyes, 
mert az eredetmegjelölés egy másik, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól 
szóló megállapodásban (TRIPS-megállapodás) szereplő fogalommeghatározására hivatkozik.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Annak érdekében, hogy a 
fogyasztók számára elegendő információ 
álljon rendelkezésre, helyénvaló lenne 
kötelező adatként meghatározni az 
1169/2011 rendeletben szereplő 
tápértékjelölést és összetevők felsorolását 
a bor címkézésére és kiszerelésére 
vonatkozóan.

Indokolás

Az egyértelműség és a következetesség kedvéért jobb lenne szabályozni a bor tekintetében a 
tápértékjelölést és az összetevők felsorolását a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendeletben.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Miután a Bizottság az 
1169/2011/EU rendelet 16. cikkében és a 
COM(2017)0058 bizottsági jelentésben 
foglaltaknak megfelelően megállapította a 
szeszes italok tekintetében az összetevők és 
a tápérték feltüntetésére vonatkozó közös 
szabályokat, valamennyi szőlőből készült 
termék címkéjén fel kell tüntetni az 
összetevőkre és a tápértékre vonatkozó 
információkat.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az exporthitelek, az exporthitel-
garanciák és -biztosítási programok, a 
mezőgazdasági exporttal foglalkozó állami 

(27) Az exporthitelek, az exporthitel-
garanciák és -biztosítási programok, a 
mezőgazdasági exporttal foglalkozó állami 
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kereskedelmi vállalatok és a nemzetközi 
élelmezési segélyek tekintetében a 
tagállamok az uniós jognak megfelelő 
nemzeti intézkedéseket fogadhatnak el. 
Mivel az Unió és tagállamai tagjai a WTO-
nak, e nemzeti intézkedéseknek – mint az 
uniós és a nemzetközi jog hatálya alá 
tartozó intézkedéseknek – egyúttal meg 
kell felelniük a 2015. december 19-i WTO 
miniszteri határozatnak is.

kereskedelmi vállalatok és a nemzetközi 
élelmezési segélyek tekintetében a 
tagállamok az uniós jognak, többek között 
az EUMSZ 208. cikkében meghatározott 
fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherenciának és a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendnek megfelelő 
nemzeti intézkedéseket fogadhatnak el. 
Mivel az Unió és tagállamai tagjai a WTO-
nak, e nemzeti intézkedéseknek – mint az 
uniós és a nemzetközi jog hatálya alá 
tartozó intézkedéseknek – egyúttal meg 
kell felelniük a 2015. december 19-i WTO 
miniszteri határozatnak is.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Az alkoholtartalmú italok 
összetevőit tartalmazó felsorolásnak és 
tápértékjelölésének a címkén való kötelező 
feltüntetésével kapcsolatban készült 2017. 
márciusi jelentésében a Bizottság 
kijelentette, hogy nem talált olyan objektív 
okot, amely indokolná az összetevőkkel és 
a tápértékjelöléssel kapcsolatos 
információk hiányát, és felszólította az 
iparágat, hogy egy éven belül dolgozzon ki 
egy olyan önszabályozó javaslatot, amely 
biztosítja a tájékoztatást az összes 
alkoholtartalmú ital összetevőivel és 
tápértékével kapcsolatban. A 
fogyasztóvédelem magas szintjének 
biztosítása érdekében az önszabályozó 
megközelítésnek legalább azt kell 
garantálnia, hogy az összetevőkre és a 
tápértékre vonatkozó információ fel 
legyen tüntetve a címkén, és hogy ez az 
információ összhangban legyen az 
élelmiszerekre vonatkozó önkéntes 
tájékoztatásról szóló kikötésekkel, az 
1169/2011/EU rendeletnek megfelelően. A 
Bizottságnak értékelnie kell az iparág 
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javaslatait, és közzé kell tennie egy 
jelentést, adott esetben jogalkotási 
javaslattal együtt, a mikrotermelőkre 
vonatkozó megfelelő mentességekkel.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
1308/2013/EU rendelet
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. a szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„2a cikk
A fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherencia
Az EUMSZ 208. cikkével összhangban e 
rendelet végrehajtása során figyelembe 
veszik a fejlesztési együttműködés 
célkitűzéseit, ideértve az ENSZ és más 
nemzetközi szervezetek keretében 
jóváhagyott célokat is. Az e rendeletben 
hozott intézkedések nem veszélyeztethetik 
a fejlődő országok, és elsősorban a 
legkevésbé fejlett országok élelmiszer-
termelési kapacitását és hosszú távú 
élelmezésbiztonságát, és azoknak hozzá 
kell járulniuk az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítése terén az Unió által 
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez.”

Indokolás

Az EUMSZ 208. cikkének értelmében a fejlődő országokra várhatóan kiható összes 
politikának figyelembe kell vennie a fejlesztési célkitűzéseket. A fejlődő országok 
mezőgazdasági fejlődésének elősegítése és a globális élelmezésbiztonság előmozdítása az 
uniós fejlesztési együttműködés legfőbb céljai közé tartozik. Az uniós mezőgazdasági 
politikának külső, elsősorban a mezőgazdasági kereskedelmet érintő hatásai is vannak. A 
fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elvének értelmében a fejlődő országok helyi 
mezőgazdasági piacaira és termelőire gyakorolt esetleges hatásokat figyelemmel kell kísérni, 
és azokat lehetőség szerint meg kell előzni.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
1308/2013/EU rendelet
63 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden évben akkora 
területre biztosítanak engedélyt új 
telepítések számára, amely megfelel:

(1) A tagállamok minden évben akkora 
területre biztosítanak engedélyt 
bortermelésre szánt új telepítések számára, 
amely megfelel:

Indokolás

Az ültetési engedélyek a bortermelésre, nem pedig egyéb felhasználásokra, mint például a 
szőlőlétermelésre szánt szőlőfajtákra vonatkoznak.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
1308/2013/EU rendelet
63 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a területükön már szőlővel 
betelepített teljes terület 1 %-ának, az előző 
év július 31-i adatokat figyelembe véve; 
vagy

a) a területükön már bortermelésre 
szánt szőlővel betelepített teljes terület 1%-
ának, az előző év július 31-i adatokat 
figyelembe véve; vagy

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
1308/2013/EU rendelet
63 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a területükön már szőlővel 
betelepített terület 1 %-ának, a 2015. július 
31-i adatokat figyelembe véve, valamint a 
területükön a termelők részére az 

b) a területükön már bortermelésre 
szánt szőlővel betelepített terület 1%-ának, 
a 2015. július 31-i adatokat figyelembe 
véve, valamint a területükön a termelők 
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1234/2007/EK rendelet 85h., 85i. és 85k. 
cikkének megfelelően megadott és e 
rendelet 68. cikke értelmében engedélyekre 
átváltható, 2016. január 1-jén 
rendelkezésre álló telepítési jogok által 
lefedett területnek.;

részére az 1234/2007/EK rendelet 85h., 
85i. és 85k. cikkének megfelelően 
megadott és e rendelet 68. cikke 
értelmében engedélyekre átváltható, 2016. 
január 1-jén rendelkezésre álló telepítési 
jogok által lefedett területnek.;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
64 cikk – 2 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

5a. „A 64. cikk (2) bekezdésének b) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

b) olyan területek, amelyeken a 
szőlőültetvények hozzájárulnak a 
környezet megőrzéséhez;

„b) „b) olyan területek, amelyeken a 
szőlőültetvények hozzájárulnak a 
környezet megőrzéséhez vagy a szőlőfajták 
genetikai erőforrásainak megőrzéséhez;”

Indokolás

A genetikai erőforrások megőrzését az engedélyek kiadásának egyik kritériumaként is 
figyelembe kell venni, ha egy adott évben a támogatható kérelmek meghaladják az új 
telepítésekre rendelkezésre álló területet.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
1308/2013/EU rendelet
81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2) A tagállamok – a (3) bekezdésre is 
figyelemmel – osztályba sorolják azokat a 
borszőlőfajtákat, amelyek a területükön 
bortermelés céljából telepíthetők, 
újratelepíthetők és olthatók.

„(2) A tagállamok – a (3) bekezdésre is 
figyelemmel – osztályba sorolják azokat a 
borszőlőfajtákat, amelyek a területükön 
bortermelés céljából telepíthetők, 
újratelepíthetők és olthatók. 

A tagállamok az alábbi feltételeknek 
megfelelő borszőlőfajtákat sorolhatják 
osztályba: 

A tagállamok az alábbi feltételeknek 
megfelelő borszőlőfajtákat sorolhatják 
osztályba:
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a) az érintett szőlőfajta a Vitis vinifera 
vagy a Vitis Labrusca fajhoz tartozik; vagy 

a) az érintett szőlőfajta a Vitis vinifera 
fajhoz tartozik; vagy 

b) az érintett szőlőfajta a Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca faj és a Vitis 
nemzetséghez tartozó egyéb fajok 
keresztezéséből jött létre.

b) az érintett szőlőfajta a Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca faj és a Vitis 
nemzetséghez tartozó egyéb fajok 
keresztezéséből jött létre. 

Amennyiben valamely borszőlőfajtát törlik 
az első albekezdésben említett 
osztályozásból, az adott fajta egyedeit a 
törléstől számított tizenöt éven belül ki kell 
vágni.”;

Amennyiben valamely borszőlőfajtát törlik 
az első albekezdésben említett 
osztályozásból, az adott fajta egyedeit a 
törléstől számított tizenöt éven belül ki kell 
vágni.;

A második albekezdéstől eltérve a 
tagállamok engedélyezhetik a Vitis 
Labrusca meglévő történelmi 
szőlőterületeken történő újratelepítését 
mindaddig, amíg a Vitis Labrusca 
meglévő beültetett területe nem növekszik.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
92 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

8a. A 92. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:

„(1) Az e szakaszban megállapított, 
eredetmegjelölésekkel, földrajzi 
jelzésekkel és hagyományos kifejezésekkel 
kapcsolatos szabályok a VII. melléklet II. 
részének 1., 3–6., 8., 9., 11., 15. és 16. 
pontjában említett termékekre 
alkalmazandók.”

„(1) Az e szakaszban megállapított, 
eredetmegjelölésekkel, földrajzi 
jelzésekkel és hagyományos kifejezésekkel 
kapcsolatos szabályok kizárólag a VII. 
melléklet II. részének 1., 3–6., 8., 9., 11., 
15. és 16. pontjában említett termékekre 
alkalmazandók.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont
1308/2013/EU rendelet
93 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „eredetmegjelölés”: a 92. cikk (1) 
bekezdésében említett olyan termék 
jelölésére használt megnevezés:

a) „eredetmegjelölés” : valamely 
régió, meghatározott hely vagy – kivételes 
és kellően indokolt esetben – ország neve, 
amelyet a 92. cikk (1) bekezdésében 
említett olyan termék jelölésére 
használnak, amely megfelel a következő 
követelményeknek:

Indokolás

A módosítás célja a jelenlegi meghatározás általános megközelítésének visszaállítása annak 
hangsúlyozásával, hogy az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott bor egy 
régió vagy meghatározott hely nevén alapul, és hogy az emberi tényezők az OEM 
koncepciójának szerves részét képezik. A módosítás érvényesnek tartja azt a javaslatot, hogy 
az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok készítésére szolgáló fajták használatát 
rugalmassá tegyék.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont
1308/2013/EU rendelet
93 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. amelynek minősége vagy jellemzői 
főként vagy kizárólag egy adott földrajzi 
környezetnek és az ahhoz kapcsolódó 
természeti és adott esetben emberi 
tényezőknek köszönhetők;

i. amelynek minősége vagy jellemzői 
főként vagy kizárólag egy adott földrajzi 
környezetnek és az ahhoz kapcsolódó 
természeti és emberi tényezőknek 
köszönhetők;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
1308/2013/EU rendelet
96 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság szükség esetén 
végrehajtási jogi aktust fogad el a 97. cikk 

törölve
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(2) bekezdésében említett kérelem 
vizsgálatának felfüggesztése céljából, 
amíg a nemzeti bíróság vagy egyéb 
nemzeti szerv meghozza határozatát az 
oltalom iránti kérelemmel szembeni 
keresettel kapcsolatban, amely esetében a 
tagállam az előzetes nemzeti eljárás 
keretében korábban úgy ítélte meg, hogy 
az (5) bekezdésnek megfelelően teljesíti az 
előírt követelményeket.
E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk 
(2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás 
alkalmazása nélkül kell elfogadni.”;

Indokolás

E módosítás célja a Bizottság azon javaslatának az elutasítása, amely azzal a hatással járna, 
hogy az OEM-ek/földrajzi árujelzések rendszerét inkább bírósági eljáráshoz kötné és az egész 
rendszert blokkolhatja a bírósági eljárásokhoz szükséges idő miatt. Azon túl, hogy 
jogbizonytalanságot teremt a gazdasági szereplők számára, ez ellentétes azzal az elvvel, hogy 
a nemzeti vagy európai bíróságok előtti megsemmisítés iránti keresetek nem járnak halasztó 
hatállyal.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – a a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
119 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az (1) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„ga) tápértékjelölés, amely 
korlátozódhat csupán az átlagos 
energiatartalomra;”

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – a b pont (új)
1308/2013/EU rendelet
119 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az (1) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„gb) A fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 
1169/2011/EU rendeletnek megfelelően az 
1,2 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt 
tartalmazó alkoholmentesített szeszesital-
termékek címkéjén szerepelnie kell a 
kötelező tájékoztatásnak.”

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – b a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
119 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) Az energiatartalmat
a) számokkal és szavakkal vagy 
szimbólumokkal kell kifejezni;
b) a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 
1169/2011/EU rendelet XIV. 
mellékletében felsorolt átszámítási tényező 
alkalmazásával kell kiszámítani;
c) 100 ml-re kifejezve kell megadni. 
ezenkívül a fogyasztók számára könnyen 
felismerhető fogyasztási egységenként is 
meg lehet adni, feltéve, hogy a fogyasztási 
egység számszerűsített formáját, valamint 
az egy csomagban található fogyasztási 
egységek számát a jelölésen feltüntetik;
d) átlagértékekben kell megadni, 
amelyek a következőkön alapulnak:
i. a bortermelő által végzett 
vizsgálatok; vagy
ii. általánosan meghatározott és 
elfogadott adatokból kiinduló számítások, 
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amelyek jellegzetes és karakterisztikus 
borok átlagértékein alapulnak.”

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – a a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
122 cikk – 1 bekezdés – b pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az (1) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„va. a tápértékre vonatkozó 
információk megjelenítésére és az 
energiatartalom kiszámítására vonatkozó 
rendelkezések;”

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
149 cikk – 2 bekezdés – c pont

Hatályos szöveg Módosítás

22a. a 149. cikk (2) bekezdésének c) 
pontja a következőképpen módosul:

c) feltéve, hogy az adott termelői 
szervezet tekintetében valamennyi alábbi 
feltétel teljesül: i. az ilyen tárgyalások által 
érintett nyers tej mennyisége nem haladja 
meg a teljes uniós termelés 3,5 %-át;

„c) feltéve, hogy az adott termelői 
szervezet tekintetében valamennyi alábbi 
feltétel teljesül: i. az ilyen tárgyalások által 
érintett nyers tej mennyisége nem haladja 
meg a teljes uniós termelés 7,5%-át;

ii. az ilyen tárgyalások által érintett nyers 
tejnek bármely adott tagállamban termelt 
mennyisége nem haladja meg az adott 
tagállam teljes nemzeti termelésének 33 %-
át; és

ii. az ilyen tárgyalások által érintett nyers 
tejnek bármely adott tagállamban termelt 
mennyisége nem haladja meg az adott 
tagállam teljes nemzeti termelésének 45%-
át; és

iii. az ilyen tárgyalások által érintett nyers 
tejnek bármely tagállamba szállított 
mennyisége nem haladja meg az adott 
tagállam teljes nemzeti termelésének 33 %-
át;

iii. az ilyen tárgyalások által érintett nyers 
tejnek bármely tagállamba szállított 
mennyisége nem haladja meg az adott 
tagállam teljes nemzeti termelésének 45 %-
át;”
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=HU)

Indokolás

Az ellátási láncban magasabban lévő szereplőkre nem vonatkoznak ilyen szigorú 
korlátozások, és sok tagállamban/területen jelentős például a feldolgozók koncentrációja. 
Ezért a termelői szövetkezetek számára lehetővé kell tenni a termelés nagyobb hányadának 
összevonását, hogy nagyobb súllyal léphessenek fel a szerződéses tárgyalásokon.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 b pont (új)
1308/2013/EU rendelet
149 cikk – 2 bekezdés – d pont

Hatályos szöveg Módosítás

22b. A 149. cikk (2) bekezdésének d) 
pontját el kell hagyni.

d) feltéve, hogy az érintett 
mezőgazdasági termelők nem tagjai más 
termelői szervezetnek, amely szintén ilyen 
szerződésekre irányuló tárgyalásokat 
folytat a nevükben; a tagállamok azonban 
kellően indokolt esetben eltérhetnek ettől 
a feltételtől, amennyiben a mezőgazdasági 
termelők két különálló termelői egységgel 
rendelkeznek különböző földrajzi 
területeken;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=HU)

Indokolás

A szövetkezetek tagjait nem szabad kizárni annak lehetőségéből, hogy összevonják 
termelésüket szerződéses tárgyalások során.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 c pont (új)
1308/2013/EU rendelet
149 cikk – 2 bekezdés – e pont
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Hatályos szöveg Módosítás

22c. A 149. cikk (2) bekezdésének e) 
pontját el kell hagyni.

e) feltéve, hogy a nyers tejre nem 
vonatkozik egyéb, a mezőgazdasági 
termelő szövetkezeti tagságából származó 
olyan kötelezettség, hogy a szövetkezet 
alapszabályában lefektetett feltételeknek, 
vagy az abban megállapított, illetve abból 
eredő szabályoknak és határozatoknak 
megfelelően a tejet le kell adni; és

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=HU)

Indokolás

Az Unióban a tejtermelés jelentős részét szövetkezetek tagjai állítják elő. A szövetkezetek 
tagjait nem szabad kizárni annak lehetőségéből, hogy termelésüket szerződéses tárgyalás 
során összevonják.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 d pont (új)
1308/2013/EU rendelet
152 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22d. a 152. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az e cikk (1) bekezdése alapján 
elismert termelői szervezetek a tagjaik 
nevében, a tagok összesített termelésének 
egésze vagy része tekintetében 
megtervezhetik a termelést, 
optimalizálhatják a termelési költségeket, 
forgalomba hozhatják a mezőgazdasági 
termékeket és tárgyalásokat folytathatnak 
a mezőgazdasági termékek szállítására 
vonatkozó szerződésekről.”
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Indokolás

A közös piacszervezésről szóló rendeletben a jogalkotó által meghatározott termelői 
szervezetek feladatai és céljai közé tartozó gyakorlati megállapodások és döntések kívül esnek 
a versenyszabályok alkalmazásán, ahogyan az Endívia-ügyben Wahl főtanácsnok és az 
Európai Unió Bírósága erre felhívta a figyelmet. Ez a kizárás a jogalkotó által a közös 
piacszervezések kulcsszereplőire rótt feladatok szükségszerű ellátásából ered. Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkének (1) bekezdésére való hivatkozásnak már 
nincs értelme, így törlésre került. Ez a módosítás és a 206. cikk első albekezdésének 
módosítása kiegészíti egymást.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 e pont (új)
1308/2013/EU rendelet
152 cikk – 1 bekezdés – c pont – vii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22e. A 152. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja a következő alponttal egészül ki:
„viia. a melléktermékek és a hulladékok 
hasznosítását ösztönző kezdeményezések 
kidolgozása;”

Indokolás

A körforgásos gazdaság előmozdítása érdekében erőfeszítéseket kell tenni nemcsak a 
melléktermékek és a hulladékok kezelése és csökkentése érdekében, hanem valorizációjuk 
innovatív módjainak felkutatása terén is.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 f pont (új)
1308/2013/EU rendelet
157 cikk – 1 bekezdés – c pont – vii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22f. A 157. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja a következő alponttal egészül ki:
„viia. azon információk biztosítása és 
kutatások elvégzése, amelyek ahhoz 
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szükségesek, hogy a termelés 
innovatívabbá, észszerűbbé és 
hatékonyabbá váljon, illetve a piaci 
igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek 
és elvárásoknak jobban megfelelő 
termékek előállítására, és adott esetben 
feldolgozására és forgalmazásra 
irányuljon, különös tekintettel a 
termékminőségre, és ezen belül is az 
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy 
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
termékek sajátosságainak megőrzésére, 
valamint a környezetvédelemre; azon 
információk biztosítása és kutatások 
elvégzése, amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy a termelés innovatívabbá, 
észszerűbbé és hatékonyabbá váljon, 
illetve a piaci igényeknek, valamint a 
fogyasztói ízlésnek és elvárásoknak 
jobban megfelelő termékek előállítására, 
és adott esetben feldolgozására és 
forgalmazásra irányuljon, különös 
tekintettel a termékminőségre, és ezen 
belül is az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott termékek 
sajátosságainak megőrzésére, valamint a 
környezet, az éghajlat és az állatok 
védelmére;”

Indokolás

A fogyasztók továbbá egyre inkább elvárják, hogy a termelők folyamatos erőfeszítéseket 
tegyenek az állatjólét javítása, valamint az éghajlatváltozás megelőzése és enyhítése 
érdekében (pl. CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló erőfeszítések). A módosítás helyesbíti a 
listáról való kihagyást.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 g pont (új)
1308/2013/EU rendelet
157 cikk – 1 bekezdés – c pont – xiv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22g. A 157. cikk (1) bekezdésének c) 
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pontja a következő alponttal egészül ki:
„xiva. A gazdálkodóknak az állatjólétre, 
az állategészségügyre, a 
környezetvédelemre és az 
éghajlatváltozással szembeni fellépésre 
vonatkozó jogszabályokon kívüli 
követelményeknek való megfeleléshez 
kapcsolódó költségei méltányos 
ellentételezéséről szóló záradékminták 
kidolgozása;”

Indokolás

Az értékmegosztási záradékminták mellett a szakmaközi szervezetek olyan záradékmintákat is 
kidolgozhatnak, amelyek a jelenlegi szabványszerződések tartalmára vonatkozóan konkrétabb 
elemeket is tartalmaznak a megfelelő kompenzáció biztosítása érdekében, beleértve azt is, 
hogy miként lehet kiszámítani az állatok jólétére, az állategészségügyre, a környezetre és az 
éghajlatra vonatkozó, jogszabályokon kívüli követelményeket kielégítő termékekkel járó 
többletköltségek méltányos ellentételezését.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 h pont (új)
1308/2013/EU rendelet
157 cikk – 1 bekezdés – c pont – xiv b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22h. A 157. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja a következő alponttal egészül ki:
„xivb. a melléktermékek és a hulladékok 
hasznosítását ösztönző kezdeményezések 
kidolgozása;”

Indokolás

A körforgásos gazdaság előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseket fokozni kell és lehetővé 
kell tenni nemcsak a melléktermékek és a hulladékok kezelése és csökkentése érdekében, 
hanem valorizációjuk innovatív módjainak felkutatása terén is.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 i pont (új)
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1308/2013/EU rendelet
164 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22i. A 164. cikk (4) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:
„ca) az uniós szabályoknak megfelelő 
szabványos szerződés- és záradékminták, 
többek között az értékmegosztási és a 
kompenzációról szóló záradékminta 
kidolgozása;”

Indokolás

E módosítás célja annak lehetővé tétele, hogy a szakmaközi szervezetek az értékmegosztási 
záradékminták kiterjesztését kérhessék annak érdekében, hogy biztosítsák az ágazatokon 
belüli szerződéses kapcsolatok fokozottabb átláthatóságát.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 j pont (új)
1308/2013/EU rendelet
188 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22j. A III. fejezet a következő cikkel 
egészül ki:

„188a. cikk
A mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari 
termékek harmadik országokból csak 
akkor importálhatók, ha megfelelnek 
azoknak a termelési előírásoknak és 
kötelezettségeknek, különösen a 
környezetvédelem és az egészségvédelem 
területén, amelyek az Unióban 
betakarított azonos termékekre, vagy e 
termékek feldolgozott változataira 
vonatkoznak. A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el a behozatalra 
vonatkozóan a gazdasági szereplőkre 
alkalmazandó megfelelőségi szabályok 
megállapításáról, figyelembe véve a 
harmadik országokkal kötött kölcsönös 
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megállapodásokat. E végrehajtási jogi 
aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. ”

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – II rész – 18 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. Az 1. és a 4–9. pontban említett 
szőlőből készült termékek megnevezése 
kiegészíthető az „alkoholmentesített” 
kifejezéssel, amennyiben az adott termék:

18. „Alkoholmentesített bor” vagy 
„alkoholmentesített (a termelésére 
használt szőlőből készült termékkategória 
megnevezésével követve)” olyan terméket 
jelent, amelyik:

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – II rész – 18 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1. pont meghatározása szerinti 
borból, a 4. pont meghatározása szerinti 
pezsgőből, az 5. pont meghatározása 
szerinti minőségi pezsgőből, a 6. pont 
meghatározása szerinti illatos minőségi 
pezsgőből, a 7. pont meghatározása 
szerinti szén-dioxid hozzáadásával készült 
habzóborból, a 8. pont meghatározása 
szerinti gyöngyözőborból vagy a 9. pont 
meghatározása szerinti szén-dioxid 
hozzáadásával készült gyöngyözőborból 
készült;

a) nem védett földrajzi jelzéssel, és 
borból, még erjedésben lévő újborból, 
likőrborból, pezsgőből, minőségi 
pezsgőből, illatos minőségi pezsgőből, 
szén-dioxid hozzáadásával készült 
habzóborból, gyöngyözőborból, szén-
dioxid hozzáadásával készült 
gyöngyözőborból, szárított szőlőből 
készült borból vagy túlérett szőlőből 
készült borból készült;

Indokolás

A módosítás célja, hogy ezek az innovatív termékek új kategóriaként megjelenjenek a 
mezőgazdasági piacok közös szervezésében, bizonyos fokú rugalmasságot téve lehetővé a 
meghatározásukra, kiszerelésükre és az engedélyezett termelési eljárásokra vonatkozó 
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részletesebb szabályok kidolgozása során.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – II rész – 18 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a VIII. melléklet I. részének E. 
szakaszában leírt alkoholmentesítési 
eljáráson ment keresztül; és

b) a VIII. melléklet I. részének E. 
szakaszában leírt alkoholmentesítési 
feltételeknek megfelelő eljáráson ment 
keresztül; és

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – II rész – 19 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. Az 1. és a 4–9. pontban említett 
szőlőből készült termékek megnevezése 
kiegészíthető a „részlegesen 
alkoholmentesített” kifejezéssel, 
amennyiben az adott termék:

19. „Részlegesen alkoholmentesített 
bor” vagy „részlegesen alkoholmentesített 
(a termelésére használt szőlőből készült 
termékkategória megnevezésével 
követve)” olyan terméket jelent, amelyik:

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – II rész – 19 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1. pont meghatározása szerinti 
borból, a 4. pont meghatározása szerinti 
pezsgőből, az 5. pont meghatározása 
szerinti minőségi pezsgőből, a 6. pont 
meghatározása szerinti illatos minőségi 

a) nem védett földrajzi jelzéssel, és 
borból, még erjedésben lévő újborból, 
likőrborból, pezsgőből, minőségi 
pezsgőből, illatos minőségi pezsgőből, 
szén-dioxid hozzáadásával készült 
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pezsgőből, a 7. pont meghatározása 
szerinti szén-dioxid hozzáadásával készült 
habzóborból, a 8. pont meghatározása 
szerinti gyöngyözőborból vagy a 9. pont 
meghatározása szerinti szén-dioxid 
hozzáadásával készült gyöngyözőborból 
készült;

habzóborból, gyöngyözőborból, szén-
dioxid hozzáadásával készült 
gyöngyözőborból, szárított szőlőből 
készült borból vagy túlérett szőlőből 
készült borból készült;

Indokolás

A módosítás célja, hogy ezek az innovatív termékek új kategóriaként megjelenjenek a 
mezőgazdasági piacok közös szervezésében, bizonyos fokú rugalmasságot téve lehetővé a 
meghatározásukra, kiszerelésükre és az engedélyezett termelési eljárásokra vonatkozó 
részletesebb szabályok kidolgozása során.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – II rész – 19 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a VIII. melléklet I. részének E. 
szakaszában leírt alkoholmentesítési 
eljáráson ment keresztül; és

b) a VIII. melléklet I. részének E. 
szakaszában leírt alkoholmentesítési 
feltételeknek megfelelő eljáráson ment 
keresztül; és

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a pont (új)
(EU) 251/2014 rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 3. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) alkoholmentesített, ízesített 
borászati termékek:”
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 b pont (új)
(EU) 251/2014 rendelet
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) Alkoholmentesített, ízesített 
borászati termék az olyan ital:
a) amelyet a 2., 3. és 4. bekezdésben 
meghatározott feltételeknek megfelelően 
állítottak elő;
b) amely alkoholmentesítési eljáráson 
ment keresztül;
c) amelynek tényleges 
alkoholtartalma kevesebb, mint 0,5 
térfogatszázalék.”

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 c pont (új)
(EU) 251/2014 rendelet
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. A 4. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A 606/2009/EU bizottsági 
rendeletben megállapított borászati 
eljárások alkalmazandók az ízesített 
borászati termékek esetében”

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a pont (új)
(EU) 251/2014 rendelet
5 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az 5. cikk a következő új 
bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az ízesített borászati termékek 
exportja esetén a tagállamok a II. 
mellékletben meghatározottaktól eltérő 
kereskedelmi megnevezéseket is 
engedélyezhetnek, ha a szóban forgó 
harmadik ország jogszabályai előírják az 
ilyen kereskedelmi megnevezések 
használatát. Ezek az adatok az Unió 
hivatalos nyelveitől eltérő nyelven is 
feltüntethetők.”

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 b pont (új)
(EU) 251/2014 rendelet
5 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A 5. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki: 
„(5b) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 33. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet II. mellékletének a 
műszaki fejlődést, a tudományos és piaci 
fejleményeket, a fogyasztók egészségét 
vagy a fogyasztók tájékoztatását tekintetbe 
vevő módosításáról.” 

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 c pont (új)
(EU) 251/2014 rendelet
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4c. A 6. cikk (3) bekezdése a következő 
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bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) A szüreti év feltüntethető a 
termékek címkéjén, feltéve, hogy a 
szőlőből készült termék a teljes mennyiség 
legalább 75% -át teszi ki, és a szóban 
forgó termékek előállításához felhasznált 
szőlő legalább 85% -át a szóban forgó 
évben szüretelték.” 

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 d pont (új)
(EU) 251/2014 rendelet
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4d. A szöveg az alábbi új, 7a. cikkel 
egészül ki:

„7a. cikk
Az összetevők felsorolása

(1) Az ízesített borászati termékek 
összetevőinek felsorolását a címkén, 
illetve a csomagoláson vagy a címkén való 
feltüntetéstől eltérő más módon kell fel 
tüntetni.
(2) Ha az összetevők felsorolását nem 
a csomagoláson vagy a címkén tüntetik 
fel, az információnak könnyen 
hozzáférhetőnek és pontosnak kell lennie, 
valamint vizuálisan el kell különülnie a 
borra vonatkozó marketingtartalomtól.
(3) Az összetevőket egyedi nevükön 
kell feltüntetni, A felhasznált bázisbort 
egyetlen alapterméknek kell tekinteni. 
Ennek következtében nincs szükség az 
összetevők felsorolására.
(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a 33. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ízesített borászati termékek 
összetevői felsorolásának feltüntetésére 
vonatkozó további részletek 
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meghatározása céljából.”

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 a pont (új)
(EU) 251/2014 rendelet
I cikk – 1 bekezdés – a pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. az I. melléklet 1. pontjának a) 
pontja a következő iiia. alponttal egészül 
ki:
„iiia. Szeszes italok (a teljes mennyiség 
legfeljebb 1%-a).” 

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 b pont (új)
(EU) 251/2014 rendelet
II melléklet – B szakasz – 8 pont

Hatályos szöveg Módosítás

7b. A II. melléklet B. szakaszának 8. 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

8. Glühwein „8. Glühwein

Olyan ízesített boralapú ital, Olyan ízesített boralapú ital,

- amelyet kizárólag vörös- vagy 
fehérborból állítanak elő,

– amelyet kizárólag vörös- és/vagy 
fehérborból állítanak elő,

- amelyet főleg fahéjjal és/vagy 
szegfűszeggel ízesítenek, és

– amelyet főleg fahéjjal és/vagy 
szegfűszeggel ízesítenek, és

- amelynek tényleges alkoholtartalma nem 
kevesebb, mint 7 térfogatszázalék.

– amelynek tényleges alkoholtartalma nem 
kevesebb, mint 7 térfogatszázalék.

Az I. melléklet 2. pontjának 
alkalmazásából eredően hozzáadott víz 
mennyiségét kivéve víz hozzáadása tilos.

Az I. melléklet 2. pontjának 
alkalmazásából eredően hozzáadott víz 
mennyiségét kivéve víz hozzáadása tilos.

Ha az ital fehérborból készült, a 
„Glühwein” kereskedelmi megnevezést a 
fehér borra utaló kifejezéssel, például a 
„fehér ” szóval kell kiegészíteni.

Ha az ital fehérborból készült, a 
„Glühwein” kereskedelmi megnevezést a 
fehér borra utaló kifejezéssel, például a 
„fehér ” szóval kell kiegészíteni.”
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 c pont (új)
(EU) 251/2014 rendelet
II melléklet – C a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. A II. melléklet a következő új 
szakasszal egészül ki:
„Ca. ALKOHOLMENTESÍTETT, 
ÍZESÍTETT BORÁSZATI TERMÉKEK 
1. „Alkoholmentesített bor” vagy 
„alkoholmentesített (az előállításához 
használt szőlőből készült termékkategória 
megnevezésével követve)” olyan terméket 
jelent, amelyik megfelel a 3. cikk (5) 
bekezdésében szereplő meghatározásnak.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azok a vonatkozó rendelkezések 
alkalmazása előtt forgalomba hozott vagy 
felcímkézett borok, amelyek nem felelnek 
meg e rendelet követelményeinek, a 
készlet erejéig értékesíthetők.

Indokolás

Ez a módosítás az új rendelet, és különösen a címkézéssel kapcsolatos új kötelezettségekre 
vonatkozó részének hatálybalépése előtt felcímkézett borokra vonatkozik.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)



AD\1175401HU.docx 31/33 PE630.373v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 119. cikk (1) bekezdésének i) pontja, a 
119. cikk (4) bekezdése és a 122. cikk (1) 
bekezdése b) pontjának vi. alpontja ...-tól/-
től [öt évvel] e rendelet kihirdetését 
követően alkalmazandó.
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A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím Javaslat a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek 
és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, 
az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 
251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi 
mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU 
rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-
tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
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