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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni 
Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0365),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-
0383/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményeire (A8-0000/2018),

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament 2015. október 6-án 
állásfoglalást fogadott el a földrajzi 
jelzések európai uniós oltalmának nem 
mezőgazdasági termékekre való esetleges 
kiterjesztéséről, és abban kifejtette az e 
területtel kapcsolatos álláspontját.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Uniónak a genfi szöveghez való 
csatlakozását követően a Bizottságnak első 
lépésként kérelmet kell benyújtania a 
Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
Nemzetközi Irodájához („Nemzetközi 
Iroda”), hogy az Unió területéről származó 
és ott oltalmat élvező földrajzi árujelzők 
jegyzékét vegye fel a saját lajstromába 
(„nemzetközi lajstrom”). Egy ilyen jegyzék 
összeállításánál a kritériumoknak – amint
az Uniónak a földrajzi árujelzők oltalmával 
kapcsolatos egyes kétoldalú és regionális 
megállapodásai esetében is megfigyelhető
– különösen a termelési és kiviteli értéket, 
az egyéb megállapodások szerinti oltalmat, 
valamint az érintett harmadik országokban 
tapasztalható aktuális vagy lehetséges 
visszaéléseket kell figyelembe vennie.

(4) Az Uniónak a genfi szöveghez való 
csatlakozását követően a Bizottságnak első 
lépésként kérelmet kell benyújtania a 
Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
Nemzetközi Irodájához („Nemzetközi 
Iroda”), hogy az Unió területéről származó 
és ott oltalmat élvező földrajzi árujelzők 
jegyzékét vegye fel a saját lajstromába 
(„nemzetközi lajstrom”). Ahhoz, hogy a 
Bizottság összeállítsa ezt a jegyzéket, 
valamely tagállamnak, termelői 
érdekcsoportnak vagy az Unióban oltalom 
alatt álló és lajstromba vett földrajzi 
árujelzőt használó egyetlen termelőnek be 
kell jelentenie a Bizottságnak a jegyzékbe 
felvetetni kívánt földrajzi árujelzők neveit. 
A Bizottságnak fel kell vennie e földrajzi 
árujelzőket az említett jegyzékbe. A 
Bizottság számára lehetővé kell tenni 
ugyanakkor, hogy az Uniónak a földrajzi 
árujelzők oltalmával kapcsolatos egyes 
kétoldalú és regionális megállapodásaiban
– különösen a termelési és kiviteli érték, az 
egyéb megállapodások szerinti oltalom, 
valamint az érintett harmadik országokban 
tapasztalható aktuális vagy lehetséges 
visszaélések vonatkozásában – gyakran 
alkalmazott kritériumok alapján kifogást 
emeljen valamely konkrét földrajzi 
árujelzőnek az Unió területéről származó 
és ott oltalmat élvező földrajzi árujelzők 
jegyzékébe történő felvételével szemben, és 
a Bizottságnak e döntését meg kell 
indokolnia. Ezen túlmenően a jegyzéknek 
tartalmaznia kell mindazokat a földrajzi 
árujelzőket, amelyek jelenleg az uniós 
jogszabályok értelmében oltalom alatt 
állnak, és amelyeket azok a tagállamok, 
amelyek az Unió genfi szöveghez történő 
csatlakozása előtt már a Különleges Unió 
tagjai voltak, felvettek a nemzetközi 
lajstromba.

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az Unióban oltalmat élvező és lajstromba 
vett további földrajzi árujelzőt a 
nemzetközi lajstromba is felvegyenek, 
érdemes egy későbbi időpontban 
felhatalmazni a Bizottságot arra, hogy saját 
kezdeményezésére vagy valamely 
tagállam, illetve termelői érdekcsoport 
kérésére vagy kivételes esetekben egyetlen 
termelő kérésére kezdeményezze e további 
földrajzi árujelzők nemzetközi lajstromba 
vételét.

(5) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az Unióban oltalmat élvező és lajstromba 
vett további földrajzi árujelzőt a 
nemzetközi lajstromba is felvegyenek, 
ideértve a földrajzi árujelzők oltalmának 
nem mezőgazdasági termékekre történő 
lehetséges kiterjesztését is, érdemes egy 
későbbi időpontban felhatalmazni a 
Bizottságot arra, hogy saját 
kezdeményezésére vagy az Európai 
Parlament, valamely tagállam, illetve 
termelői érdekcsoport kérésére vagy 
kivételes esetekben egyetlen termelő 
kérésére kezdeményezze e további 
földrajzi árujelzők nemzetközi lajstromba 
vételét.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottságnak rendszeres 
mechanizmus révén konzultációt kell 
folytatnia a tagállamokkal, a szakmai 
szervezetekkel és az uniós termelőkkel 
annak érdekében, hogy folyamatos 
párbeszédet alakítson ki a megfelelő 
érdekelt felekkel.

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Helyénvaló az oltalom 
elutasításának visszavonására irányuló 
eljárásról rendelkezni, különösen abban 
az esetben, ha az uniós jogszabályok 
további alakulása lehetővé teszi a nem 
mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
földrajzi árujelzők oltalom alá vonását;

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Lehetséges, hogy ez a hét tagállam 
is a genfi szöveg szerződő felévé kívánna 
válni annak érdekében, hogy oltalom alá 
helyezze azon földrajzi árujelzőit, amelyek 
uniós szinten nem részesülnek 
horizontális oltalomban. Ennek lehetővé 
tétele érdekében meg kell fontolni annak 
lehetővé tételét, hogy ezek a tagállamok –
adott esetben az Unió hatásköreinek 
sérelme nélkül – részlegesen váljanak a 
genfi szöveg szerződő feleivé.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Uniónak a Különleges Unióban (11) Az Uniónak a Különleges Unióban 
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való tagságának megvalósítását szolgáló 
egységes feltételek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni, hogy összeállíthassa a földrajzi 
árujelzők jegyzékét, amelyet a genfi 
szöveghez való csatlakozást követően 
nemzetközi lajstromozás céljából benyújt a 
Nemzetközi Irodához, hogy valamely
földrajzi árujelző nemzetközi 
lajstromozására irányuló későbbi kérelmet 
nyújtson be a Nemzetköz Irodához, 
felszólalást utasítson el, döntsön arról, 
hogy valamely nemzetközi lajstromba vett 
földrajzi árujelzőt oltalomban részesít-e 
vagy sem, és hogy törölje a nemzetközi 
lajstromba vett földrajzi árujelző Unióban 
nyújtott oltalmát. E hatásköröket a 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek7 megfelelően kell gyakorolni,

való tagságának megvalósítását szolgáló 
egységes feltételek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni, hogy összeállíthassa a földrajzi 
árujelzők jegyzékét, amelyet a genfi 
szöveghez való csatlakozást követően 
nemzetközi lajstromozás céljából benyújt a 
Nemzetközi Irodához, hogy valamely 
földrajzi árujelző nemzetközi 
lajstromozására irányuló későbbi kérelmet 
nyújtson be a Nemzetköz Irodához, 
felszólalást utasítson el, döntsön arról, 
hogy valamely nemzetközi lajstromba vett 
földrajzi árujelzőt oltalomban részesít-e 
vagy sem, hogy törölje a nemzetközi 
lajstromba vett földrajzi árujelző Unióban 
nyújtott oltalmát, és hogy visszavonja 
valamely nemzetközi lajstromba vétel 
hatályának elutasítását. E hatásköröket a 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek7 megfelelően kell gyakorolni,
Aktualizálni kell a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett bizottságok jegyzékét, 
amennyiben az uniós jogszabályok 
további alakulása lehetővé teszi oltalom 
nyújtását a nem mezőgazdasági termékek 
számára.

__________________ __________________

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Tekintettel a genfi szöveghez 
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csatlakozott harmadik szerződő felek még 
mindig korlátozott részvételére, fontos 
annak biztosítása, hogy a Bizottság idővel 
nyomon kövesse és értékelje az Unió 
részvételét. Ezen értékelés elvégzése 
érdekében a Bizottságnak többek között 
figyelembe kell vennie az uniós jog 
értelmében oltalom alatt álló bejelentett, 
illetve a harmadik felek által elutasított 
földrajzi árujelzők számát, a harmadik 
országok genfi szöveghez való 
csatlakozásának alakulását, valamint a 
Bizottság által e szám növelésére irányuló 
intézkedéseket, továbbá a harmadik 
országbeli harmadik felektől származó, a 
Bizottság által elutasított, nem 
mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
földrajzi árujelzők számát.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Annak érdekében, hogy az Unió 
teljes mértékben csatlakozzon a genfi 
szöveghez, fontos mielőbb horizontális 
uniós szintű jogalkotás révén rendelkezni 
a nem mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó földrajzi árujelzők oltalmára 
irányuló rendszerről. Ezért a Bizottságnak 
adott esetben jogalkotási javaslatot kell 
benyújtania az uniós jog értelmében a 
földrajzi árujelzőknek nyújtott oltalom 
nem mezőgazdasági termékekre való 
kiterjesztése érdekében.

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 13. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, 
amelyben összeállítja a földrajzi árujelzők 
első bekezdésben említett jegyzékét.

A 13. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, 
amelyben összeállítja a földrajzi árujelzők 
első bekezdésben említett jegyzékét. A 
jegyzék tartalmazza mindazokat a 
földrajzi árujelzőket, amelyek jelenleg az 
uniós jogszabályok értelmében oltalom 
alatt állnak, és amelyeket azok a 
tagállamok, amelyek az Unió genfi 
szöveghez történő csatlakozása előtt már a 
Különleges Unió tagjai voltak, felvettek a 
nemzetközi lajstromba.

Or. en

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamely tagállami hatóság, termelői 
érdekcsoport vagy az Unióban oltalom 
alatt álló és lajstromba vett földrajzi 
árujelzőt használó egyetlen termelő ...-ig 
[hat hónappal e rendelet hatálybalépése 
után] bejelenti a Bizottságnak az általa a 
földrajzi árujelzők második bekezdésben 
említett jegyzékébe felvenni kívánt 
földrajzi árujelzők nevét.

Or. en
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második bekezdésben említett jegyzék 
összeállításához a Bizottság különösen a 
következőket veszi figyelembe:

A második bekezdésben említett jegyzék 
összeállítása során a Bizottság felveszi a 
jegyzékbe az összes olyan földrajzi 
árujelzőt, amelyről a (3) bekezdéssel 
összhangban bejelentést kapott.

A Bizottság azonban elutasíthatja egyes 
földrajzi árujelzők jegyzékbe való 
felvételét, és döntését megindokolja, 
figyelembe véve különösen a következőket:

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió a genfi szöveghez történő 
csatlakozását követően a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy valamely 
tagállam, illetve termelői érdekcsoport 
kérésére vagy az Unióban oltalom alatt álló 
és lajstromba vett földrajzi árujelzőt 
használó egyetlen termelő kérésére 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el annak 
érdekében, hogy valamely, az uniós jog 
szerint oltalom alatt álló és lajstromba vett, 
az Unió területéről származó földrajzi 
árujelző nemzetközi lajstromozására 
irányuló kérelmet nyújtson be a 
Nemzetközi Irodához.

Az Unió a genfi szöveghez történő 
csatlakozását követően a Bizottság vagy 
saját kezdeményezésére, vagy az Európai 
Parlament, valamely tagállam, illetve 
termelői érdekcsoport kérésére vagy az 
Unióban oltalom alatt álló és lajstromba 
vett földrajzi árujelzőt használó egyetlen 
termelő kérésére végrehajtási jogi 
aktusokat fogad el annak érdekében, hogy 
valamely, az uniós jog szerint oltalom alatt 
álló és lajstromba vett, az Unió területéről 
származó földrajzi árujelző nemzetközi 
lajstromozására irányuló kérelmet nyújtson 
be a Nemzetközi Irodához. Ennek 
érdekében a Bizottság rendszeres 
mechanizmust vesz igénybe a 
tagállamokkal, a szakmai szervezetekkel 
és az európai termelőkkel folytatott 
konzultáció céljából.

Or. en
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli a genfi szöveg 
6. cikkének (4) bekezdése szerint a 
Nemzetközi Iroda által bejelentett, a 
nemzetközi lajstromba vett földrajzi 
jelzésekkel kapcsolatos közleményt, 
amelyekkel kapcsolatban a genfi szöveg 
1. cikkének xv) pontjában meghatározott, 
származási hely szerinti szerződő fél nem 
tagállam, annak megállapítása érdekében, 
hogy az tartalmazza-e a Lisszaboni 
Megállapodás és a genfi szöveg szerinti 
Közös Végrehajtási Szabályzat („Közös 
Végrehajtási Szabályzat”)8 5. szabályának 
(2) bekezdésében felsorolt kötelező 
elemeket, valamint e Végrehajtási 
Szabályzat 5. szabályának 
(3) bekezdésében felsorolt, minőségre, 
hírnévre vagy jellemzőkre vonatkozó 
adatokat, továbbá annak értékelése 
érdekében, hogy a közlemény olyan 
termékre vonatkozik-e, amellyel 
kapcsolatban jelenleg az Unión belül a 
földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalom 
biztosított. Ezen értékelés elvégzésének 
időtartama nem haladhatja meg a négy 
hónapot, és nem terjedhet ki az Unió 
egyéb, a termékek forgalomba hozatalával, 
és különösen az egészségügyi és növény-
egészségügyi szabványokkal, forgalmazási 
előírásokkal és az élelmiszerek 
címkézésével kapcsolatos rendelkezéseinek 
értékelésére.

(1) A Bizottság értékeli a genfi szöveg 
6. cikkének (4) bekezdése szerint a 
Nemzetközi Iroda által bejelentett, a 
nemzetközi lajstromba vett földrajzi 
jelzésekkel kapcsolatos közleményt, 
amelyekkel kapcsolatban a genfi szöveg 
1. cikkének xv) pontjában meghatározott, 
származási hely szerinti szerződő fél nem 
tagállam, annak megállapítása érdekében, 
hogy az tartalmazza-e a Lisszaboni 
Megállapodás és a genfi szöveg szerinti 
Közös Végrehajtási Szabályzat („Közös 
Végrehajtási Szabályzat”)8 5. szabályának 
(2) bekezdésében felsorolt kötelező 
elemeket, valamint e Végrehajtási 
Szabályzat 5. szabályának 
(3) bekezdésében felsorolt, minőségre, 
hírnévre vagy jellemzőkre vonatkozó 
adatokat, továbbá annak értékelése 
érdekében, hogy a közlemény olyan 
termékre vonatkozik-e, amellyel 
kapcsolatban a bejelentés időpontjában az 
Unión belül a földrajzi árujelzőkre 
vonatkozó oltalom biztosított. Ezen 
értékelés elvégzésének időtartama nem 
haladhatja meg a négy hónapot, és nem 
terjedhet ki az Unió egyéb, a termékek 
forgalomba hozatalával, és különösen az 
egészségügyi és növény-egészségügyi 
szabványokkal, forgalmazási előírásokkal 
és az élelmiszerek címkézésével 
kapcsolatos rendelkezéseinek értékelésére.

__________________ __________________

8 A Lisszaboni Megállapodás és a 
Lisszaboni Megállapodás genfi szövege 
szerinti, a Lisszaboni Unió Közgyűlése 
által 2017. október 11-én elfogadott Közös 
Végrehajtási Szabályzat 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai

8 A Lisszaboni Megállapodás és a 
Lisszaboni Megállapodás genfi szövege 
szerinti, a Lisszaboni Unió Közgyűlése 
által 2017. október 11-én elfogadott Közös 
Végrehajtási Szabályzat 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
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ls.jsp?doc_id=376416, WIPO A/57/11. sz. 
dokumentum, 2017. október 11.

ls.jsp?doc_id=376416, WIPO A/57/11. sz. 
dokumentum, 2017. október 11.

Or. en

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben azt követően, hogy 
bejelentették az érintett nemzetközi 
lajstromba vétel hatályának az Unió 
területén történő elutasítását az uniós 
földrajzi árujelzőkön belül az adott 
termékkategóriára vonatkozó oltalom 
hiánya miatt, az uniós jog további 
alakulása lehetővé teszi az elutasítás által 
érintett termékkategória oltalom alá 
vonását, a Bizottság újra értékeli, hogy a 
korábban elutasított földrajzi árujelző 
immár oltalom alá vonható-e az Unió 
területén.

Amennyiben az e bekezdés szerint végzett 
értékelés alapján a Bizottság úgy véli, 
hogy az (1) bekezdésben megállapított 
feltételek teljesülnek, a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében 
elfogadott végrehajtási jogi aktus révén 
határoz a földrajzi árujelző oltalom alá 
vonásáról.

A genfi szöveg 16. cikkével összhangban a 
Bizottság értesíti a Nemzetközi Irodát a 
szóban forgó nemzetközi lajstromozás 
hatályának az Unió területén történő 
elutasításáról szóló határozat 
visszavonásáról.

Or. en
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A földrajzi árujelző 
megnevezésének az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában a 4. cikk 
(2) bekezdésével összhangban történő 
közzétételének időpontjától számított két
hónapon belül valamely tagállam hatóságai 
vagy a származási hely szerinti szerződő 
féltől eltérő harmadik ország hatóságai 
vagy az Unióban vagy a származási hely 
szerinti szerződő féltől eltérő harmadik 
országban jogos érdekkel rendelkező és ott 
letelepedett természetes vagy jogi személy 
az Unió valamely hivatalos nyelvén 
felszólalást nyújthat be a Bizottsághoz.

(1) A földrajzi árujelző 
megnevezésének az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában a 4. cikk 
(2) bekezdésével összhangban történő 
közzétételének időpontjától számított négy
hónapon belül valamely tagállam hatóságai 
vagy a származási hely szerinti szerződő 
féltől eltérő harmadik ország hatóságai 
vagy az Unióban vagy a származási hely 
szerinti szerződő féltől eltérő harmadik 
országban jogos érdekkel rendelkező és ott 
letelepedett természetes vagy jogi személy 
az Unió valamely hivatalos nyelvén 
felszólalást nyújthat be a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a nemzetközi lajstromba vett 
földrajzi árujelző olyan termékhez 
fűződik, amelynek tekintetében az EU-ban 
jelenleg nem biztosított a földrajzi 
árujelzők oltalom alá vonása;

törölve

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

Nyomon követés és felülvizsgálat

(1) A Bizottság ...-ig  [két évvel e rendelet 
hatálybalépése után] értékeli az Uniónak 
a genfi szöveg szerződő feleként való 
részvételét, és főbb megállapításairól 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Az értékelés többek között a következő 
szempontokon alapul:

a) az uniós jog értelmében oltalom alatt 
álló azon földrajzi árujelzők száma, 
amelyeket a bejelentett árujelzők 
kiválasztásának indokolásával jelentettek 
be, valamint az uniós jog értelmében 
oltalom alatt álló azon földrajzi árujelzők 
száma, amelyeket a harmadik felek 
elutasítottak;

b) a harmadik országok genfi szöveghez 
való csatlakozásának alakulása, valamint 
a Bizottság által e szám növelésére 
irányuló intézkedések;

c) a Bizottság által elutasított, nem
mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
földrajzi árujelzők száma

(2) A Bizottság ...-ig  [két évvel e rendelet 
hatálybalépése után] adott esetben az 
uniós jog értelmében a földrajzi árujelzők 
számára nyújtott oltalom nem 
mezőgazdasági termékekre történő 
kiterjesztésére irányuló jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Unió genfi 
szöveghez való teljes körű csatlakozása 
céljából.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni 
Megállapodás egy 1958-as szerződés, amely módot ad az eredetmegjelölések oltalom alá 
helyezésére a szerződő felek országaiban. A megállapodásban jelenleg 28 szerződő fél, 
köztük hét tagállam vesz részt. Az Unió azonban nem szerződő fél, mivel a Lisszaboni 
Megállapodáshoz tagként csak államok csatlakozhatnak. 

A Lisszaboni Megállapodást a genfi szöveg aktualizálta, amely nemzetközi szervezetek 
számára is lehetővé teszi, hogy szerződő féllé váljanak. Így a Parlament felkérést kap arra, 
hogy egyetértését adja az Uniónak a genfi szöveghez való csatlakozásához annak érdekében, 
hogy az Unió maradéktalanul gyakorolhassa a közös kereskedelempolitikával kapcsolatos 
kizárólagos hatáskörét. Ez a rendeletjavaslat lehetővé teszi majd az Unió tényleges részvételét 
a Lisszaboni Unióban. 

Az előadó összességében üdvözli a javaslatot, amely erősíteni fogja az Unió földrajzi 
árujelzőinek pozícióját a nemzetközi színtéren, valamint az Unió vezető szerepét helyi 
kultúrája és termelői védelme tekintetében, és az Unió által a partnerekkel kötött kétoldalú 
megállapodásokon túlmenően is segíti majd egyes európai termékek kereskedelmét. 

Az előadó véleménye szerint ugyanakkor foglalkozni kell a javaslatok néhány hiányosságával 
annak érdekében, hogy azok a lehető legelőnyösebbek legyenek az uniós földrajzi árujelzők 
szempontjából.

1. Az előadó szeretné javasolni, hogy a Bizottság a tagállamok és az érintett érdekelt felek 
javaslatai alapján nyújtsa be a földrajzi árujelzők első jegyzékét. Ők vannak valóban a 
legjobb helyzetben arra, hogy azonosítsák a nemzetközi lajstromba felveendő megfelelő 
földrajzi árujelzőket. Ezen túlmenően az előadó véleménye szerint a Bizottságnak fel 
kellene vennie a jegyzékbe mindazokat a földrajzi árujelzőket, amelyek jelenleg az 
uniós jogszabályok értelmében oltalom alatt álnak, és amelyeket azok a tagállamok, 
amelyek az Unió genfi szöveghez történő csatlakozása előtt már a Különleges Unió 
tagjai voltak, felvettek a nemzetközi lajstromba. E jegyzéket egy későbbi szakaszban 
aktualizálni kell, és törekedni kell arra, hogy az a lehető legtöbb uniós földrajzi árujelzőt 
tartalmazza. A Parlament számára lehetővé kell tenni továbbá, hogy javasolja földrajzi 
árujelzők felvételét a Lisszaboni Unió lajstromába. 

2. Míg a Lisszaboni Megállapodás a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági termékek 
földrajzi árujelzőire egyaránt vonatkozik, az Unió nem nyújt oltalmat a nem 
mezőgazdasági termékek számára. Ez komoly hiányosság, amely jelenleg 
megakadályozza az Unió teljes körű részvételét a genfi szövegben. Ezen túlmenően a 
kizárólagos uniós hatáskör miatt a nem mezőgazdasági jellegű földrajzi árujelzőket 
oltalomban részesítő tagállamok nem biztosíthatják az oltalmat a genfi szöveg 
értelmében. Az előadó sajnálatosnak tartja ezt a helyzetet, különösen azért, mert ezt a 
problémát a szöveg elfogadása előtt orvosolni lehetett volna, miután a Parlament az 
elmúlt években több alkalommal kérte a termékek e kategóriájára vonatkozó oltalom 
kialakítását. Következésképpen az előadó javasolja, hogy a Bizottság horizontális 
jogszabály révén mielőbb vezessen be egy olyan eszközt, amely biztosítja a nem 
mezőgazdasági jellegű földrajzi árujelzők oltalom alá vonását. E javaslat alapján az 
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előadó olyan módosítást javasolt, amely biztosítja, hogy a rendelet akkor is megfelel 
majd céljának, ha további változások következnek be a nem mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó uniós jogban. 

3. Hét uniós tagállam tagja a Lisszaboni Uniónak, és így elfogadta a harmadik országokból 
származó földrajzi jelzések oltalmát. Az előadó üdvözli egy átmeneti időszak 
bevezetését annak érdekében, hogy ezek a tagállamok képesek legyenek vállalt 
nemzetközi kötelezettségeik teljesítésére, mielőtt az Unió csatlakozik a genfi szöveghez. 
Az előadó hangsúlyozni kívánja azt is, hogy megoldást kell találni arra is, hogy ezek az 
országok – például a genfi szövegben szerződő félként való részleges részvételük révén 
– továbbra is teljes mértékben oltalomban részesíthessék saját nem mezőgazdasági 
jellegű földrajzi árujelzőiket. 

4. Noha a genfi szöveg lehetővé teszi nemzetközi szervezetek számára, hogy a Különleges 
Unió tagjává váljanak, nem automatikusan biztosít számukra szavazati jogot. Minden 
nemzetközi szervezet valójában annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagállama a genfi 
szöveg részes fele. Tekintettel a kizárólagos uniós hatáskörre, ez megfosztaná az Uniót 
a szavazati jogától. Az előadó aggodalmát fejezi ki e helyzet miatt, és kéri a Bizottságot, 
hogy keressen lehetséges megoldást erre a problémára, például az eszköznek az Unió 
érdekében történő tagállami ratifikálása révén.
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