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RÖVID INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT FŐBB ELEMEI

A Bizottság javaslatának célja az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú 
koktélok („ízesített borászati termékek”) meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére 
vonatkozó általános szabályok meghatározásáról szóló, 1991. június 10-i 1601/91/EGK 
tanácsi rendelet felváltása. A technológiai innováció, a piaci fejlemények és a fogyasztói 
elvárások alakulásának fényében szükségesnek tartják az egyes ízesített borászati termékek 
meghatározására, megnevezésére, kiszerelésére, címkézésére és földrajzi árujelzőinek 
oltalmára vonatkozó szabályok naprakésszé tételét, figyelembe véve ugyanakkor a 
hagyományos előállítási módszereket is.

A javaslat egyszerűsíti a jelenleg érvényes szabályokat, és különösen hozzáigazítja az 
alkalmazott meghatározásokat a műszaki fejlődéshez, valamint a földrajzi árujelzőkre 
vonatkozó hatályos szabályokat összehangolja a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásairól szóló megállapodással (TRIPs-megállapodás). Célja továbbá, hogy a 
szöveget a „felhatalmazáson alapuló jogi aktusok” és a „végrehajtási aktusok” tekintetében 
(az EUMSZ 290., illetve 291. cikke) hozzáigazítsa az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéshez (EUMSZ). 

A Bizottság indokolásában rámutat, hogy „az ízesített borászati termékek termelői 
egyetértenek abban, hogy meg kell tartani a meglévő szabályozási keretet és a hasonló 
szabályokat”; valamint abban, hogy „csak kisebb technikai módosításokra van szükség”. A 
Bizottság megjegyzi, hogy az említett technikai kiigazításokról az ágazat képviselői – a fő 
európai termelőkkel és nemzeti szervezetekkel folytatott nem hivatalos konzultációt követően 
– tájékoztatták a Bizottság szolgálatait.

A Bizottság rámutat, hogy a javaslat további fő célkitűzései közé tartozik az uniós 
jogszabályok alkalmazhatóságának és egyértelműségének javítása; a 
termékmeghatározásokon alapuló, jól körülhatárolt minőségpolitika bevezetése; bizonyos 
kereskedelmi megnevezések naprakésszé tétele a bortartalom alkohol közvetlen hozzáadása 
helyett történő növelésének lehetősége fényében; fokozott rugalmasság bevezetése azáltal, 
hogy a termékek meghatározásainak és megnevezéseinek módosítására vonatkozó hatáskört 
kivonják a jelenlegi együttdöntési eljárás alól és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal a 
Bizottságra ruházzák; az uniós szabályozásnak az új műszaki követelményekhez és a WTO 
követelményeihez, többek között TRIPs-megállapodáshoz történő hozzáigazítása; valamint az 
új földrajzi árujelzők elismerését vezérlő kritériumok meghatározása.

2. A RENDELETTERVEZET SZERKEZETE

A rendelettervezet négy fejezetből és három mellékletből áll:

Az I. fejezet a termékek alapvető fogalommeghatározását és osztályozását állapítja meg.
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A II. fejezet a termékek megnevezéséről, kiszereléséről és címkézéséről szól. A fejezet 
említést tesz az I. és a II. mellékletben megállapított előírásokról és korlátozásokról, és 
felhatalmazza a Bizottságot további engedélyezett előállítási eljárások megállapítására.
Megemlíti továbbá az ízesített borászati termékek elemzésére szolgáló nemzetközi 
módszereket, és egyedi címkézési szabályokat hoz létre e termékek vonatkozásában.

Ezenkívül a II. fejezet az I. és a II. mellékletre hivatkozva összefüggő rendszert hoz létre, 
amely a hagyományos minőségi gyakorlatokon és a termékek minőségével kapcsolatos új 
fejlesztéseken alapul. Ennek célja, hogy a fogyasztó egyértelmű információkkal rendelkezzen 
a termékek jellegére vonatkozóan (kereskedelmi megnevezések), és kötelezi a gyártót, hogy 
adjon meg minden olyan információt, amely a fogyasztó megtévesztésének elkerüléséhez 
szükséges.

A III. fejezet az Európai Unió nemzetközi kötelezettségeivel összhangban meghatározza a 
földrajzi árujelzőkre vonatkozó szabályokat. Az 1601/91/EK rendeletben jelenleg felsorolt 
földrajzi árujelzők az e rendelet 22. cikkének megfelelően létrehozott nyilvántartásba 
kerülnek át. 

A IV. fejezetben általános, átmeneti és záró rendelkezések szerepelnek.

Az I. melléklet az ízesített borászati termékek előállítására vonatkozó műszaki 
meghatározásokat és követelményeket foglalja magában.

Végül a II. melléklet e termékek kereskedelmi megnevezéseit és a kapcsolódó 
árumegnevezéseket tartalmazza.

3. AZ ELŐADÓ ÁLTAL JAVASOLT MÓDOSÍTÁSOK 

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatának legtöbb elemével, amely valóban technikai 
kiigazításokat tartalmaz valódi politikai változás nélkül, ahogyan ezt az ágazat képviselői is 
jelezték. Ezért a javaslat – bizonyos módosításokkal történő – jóváhagyását javasolja. Ezek a 
módosítások a következők:

– az előadó véleménye szerint az ízesített borászati termékek kereskedelmi megnevezéseinek 
és árumegnevezéseinek naprakésszé tétele valójában a rendelet alapvető eleme, amelyet nem 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal – ahogyan a Bizottság javasolja –, hanem rendes 
jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni;

– a fogyasztónak tudnia kell, hogy az elsődleges összetevő származási helye valóban 
megegyezik-e magának az ízesített bornak a származási helyével (a közelmúltban elfogadott, 
a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet 26. 
cikkének (3) bekezdése hasonló rendelkezést tartalmaz);

– hasonlóképpen a földrajzi árujelzővel védett ízesített borászati termékek esetében a 
fogyasztónak tudnia kell, hogy az előállításhoz használt szőlő származási helye valóban 
megegyezik-e a termék származási helyével;
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– az ízesített bor megnevezésének az alkohol hozzáadása nélkül és az alkohol hozzáadásával 
készített ízesített borokra egyaránt ki kell terjednie;

– ha „ízesített boralapú italhoz” alkoholt adtak, az ital tényleges alkoholtartalmának legalább 
7,5 térfogatszázaléknak kell lennie;

– a termékleírásban a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében nyújtandó 
tájékoztatás igen fontos a fogyasztó választása szempontjából, ezért a rendelet nem alapvető 
elemének kell tekinteni. Az érintett intézkedéseket tehát felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kell elfogadni;

– hasonlóképpen, a vizsgálati és ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos intézkedéseket is 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell elfogadni, mert ezek a termelők és a fogyasztók 
érdekeinek védelme szempontjából egyaránt fontosak;

– végül helyénvaló beilleszteni a termékmeghatározásokkal kapcsolatos részbe a termékek 
elkészítésének jellemző elemeit (aromaanyagok, a termék alkohol hozzáadásával vagy 
alkohol hozzáadása nélkül készült, színezőanyagok, édesítőszerek).

MÓDOSÍTÁS

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja az illetékes Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „Ízesített borászati termékek”: olyan, a 
borászati ágazatnak a(z) [XXXX/20XX/EU 
COM(2010) 799 végleges, összehangolt, 
egységes KPSZ] rendeletben említett 
termékeiből előállított termékek, amelyeket 
ízesítettek. E termékek a következő 
osztályokba sorolhatók:

1. „Ízesített borászati termékek”: olyan, a 
borászati ágazatnak a(z) [XXXX/20XX/EU 
COM(2010) 799 végleges, összehangolt, 
egységes KPSZ] rendeletben említett 
termékeiből előállított termékek, amelyeket
az I. mellékletben megállapított feltételek 
szerint ízesítettek. E termékek a következő 
osztályokba sorolhatók:

Indokolás

Helyénvaló beilleszteni a termékmeghatározásokkal kapcsolatos részbe a termékek 
elkészítésének jellemző elemeit (aromaanyagok, a termék alkohol hozzáadásával vagy alkohol 
hozzáadása nélkül készült, színezőanyagok, édesítőszerek). A technikai részleteket a 
mellékletekben kell rögzíteni. Az alkohol hozzáadása az ízesített borok esetében szabadon 
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választható, azonban a többi termékkategória esetében nem engedélyezett, kivéve a II. 
mellékletben konkrétan meghatározott egyedi termékeket.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amelyhez az I. mellékletben 
megállapított feltételek szerint alkoholt, 
színezőanyagot és/vagy édesítőszert 
adhattak;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ezek a technikák nem kötelezőek.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont – c a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amelyhez az I. mellékletben 
megállapított feltételek szerint 
színezőanyagot és/vagy édesítőszert 
adhattak;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ezek a technikák nem kötelezőek.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont – cb alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) amelyet alkohol hozzáadása nélkül 
készítenek, amennyiben a II. melléklet 
eltérően nem rendelkezik;
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Indokolás

Helyénvaló beilleszteni a termékmeghatározásokkal kapcsolatos részbe a termékek 
elkészítésének jellemző elemeit (aromaanyagok, a termék alkohol hozzáadásával vagy alkohol 
hozzáadása nélkül készült, színezőanyagok, édesítőszerek). A technikai részleteket a 
mellékletekben kell rögzíteni. Az alkohol hozzáadása az ízesített borok esetében szabadon 
választható, azonban a többi termékkategória esetében nem engedélyezett, kivéve a II. 
mellékletben konkrétan meghatározott egyedi termékeket.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) amely alkohol hozzáadásával is 
készülhet – ebben az esetben tényleges 
alkoholtartalma legalább 7 
térfogatszázalék.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amelyhez az I. mellékletben 
megállapított feltételek szerint 
színezőanyagot és/vagy édesítőszert 
adhattak;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ezek a technikák nem kötelezőek.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ízesített borászati termékekre a II. (1) Az ízesített borászati termékekre
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mellékletben meghatározott kereskedelmi
megnevezéseket kell alkalmazni az 
Unióban. Az említett megnevezéseket csak 
azon ízesített borászati termékek 
forgalmazásához lehet használni, amelyek 
megfelelnek az említett mellékletben a 
megfelelő kereskedelmi megnevezés 
tekintetében meghatározott 
követelményeknek.

kizárólag a II. mellékletben e termékekre 
vonatkozóan meghatározott kereskedelmi
megnevezések alkalmazhatók az Unióban.
Az említett megnevezéseket csak azon 
ízesített borászati termékek 
forgalmazásához lehet használni, amelyek 
megfelelnek az említett mellékletben a 
megfelelő kereskedelmi megnevezés 
tekintetében meghatározott 
követelményeknek.

Indokolás

Helyénvaló biztosítani, hogy az „ízesített borászati termék” általános megnevezés ne legyen 
kereskedelmi megnevezésként használható, mivel egyetlen termékkategóriát sem fejez ki 
eléggé pontosan ahhoz, hogy tájékoztatásul szolgáljon a fogyasztóknak.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azon ízesített borászati termékek 
esetében, amelyek több kereskedelmi 
megnevezés követelményeinek is 
megfelelnek, csak egy megfelelő 
kereskedelmi megnevezés alkalmazható.

(2) Amennyiben a II. melléklet eltérően 
nem rendelkezik, azon ízesített borászati 
termékek esetében, amelyek több 
kereskedelmi megnevezés 
követelményeinek is megfelelnek, csak egy 
megfelelő kereskedelmi megnevezés 
alkalmazható.

Indokolás

Helyénvaló annak engedélyezése, hogy az egyes hagyományos termékekre, valamint az 
előállításra és címkézésre vonatkozó rendelkezések a jelenlegi helyzettel azonos körülmények 
között továbbra is hatályban maradjanak. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendeletben meghatározott (3) Az e rendeletben meghatározott 



AD\897036HU.doc 9/16 PE480.561v02-00

HU

követelményeknek meg nem felelő 
alkoholtartalmú italokat nem lehet a
„hasonló”, „típusú”, „stílusú”, „készített”,
„ízű” szavakkal, szófordulatokkal vagy 
bármely, az e rendeletben meghatározott 
kereskedelmi megnevezéshez hasonló
kifejezéssel megnevezni, kiszerelni vagy 
címkézni.

követelményeknek meg nem felelő 
alkoholtartalmú italokat nem lehet a
fogyasztók félrevezetéséért felelősnek 
tekinthető „hasonló”, „típusú”, „stílusú”,
„készített”, „ízű” szavakkal, 
szófordulatokkal vagy bármely hasonló, 
kifejezéssel vagy földrajzi megjelöléssel
megnevezni, kiszerelni vagy címkézni.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján rendes 
jogalkotási eljárás keretében eljárva 
naprakésszé teheti a II. mellékletben 
meghatározott kereskedelmi 
megnevezéseket és árumegnevezéseket. 

Indokolás

Az ízesített borászati termékek kereskedelmi megnevezéseinek és árumegnevezéseinek 
naprakésszé tétele nem történhet felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, hanem kizárólag a 
rendes jogalkotási eljárás keretében, mivel ez a rendelet egyik alapvető eleme.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – második bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elsődleges összetevő származási helyét
nem szükséges feltüntetni.

törölve

Indokolás

 Igaz, hogy az elsődleges összetevő származási helyét nem szükséges feltüntetni. A Bizottság 
erre való hivatkozása a jogszabályjavaslatban tehát felesleges. Az ízesített borászati termékek 
elsődleges összetevője származási helyének feltüntetésére vonatkozó szabályoknak nem 
szabad eltérniük a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 
1169/2011/EU rendelet általános megközelítésétől.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. mellékletben szereplő 
kereskedelmi megnevezések és 
árumegnevezések.

törölve

Indokolás

Az ízesített borászati termékek kereskedelmi megnevezéseinek és árumegnevezéseinek 
naprakésszé tétele nem történhet felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, hanem kizárólag a 
rendes jogalkotási eljárás keretében, mivel ez a rendelet egyik alapvető eleme.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termékek minőségének és nyomon 
követhetőségének biztosítása érdekében a
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok révén meghatározhatja azokat a 
feltételeket, amelyek teljesülése esetén a 
termékleírások a 11. cikk (2) 
bekezdésének f) pontja szerint további 
követelményekkel egészíthetők ki.

(2) A termékek minőségének és nyomon 
követhetőségének biztosítása érdekében a
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
a 35. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el:

a) a termékleírásban a földrajzi terület és 
a végtermék közötti kapcsolat tekintetében 
nyújtandó tájékoztatásra vonatkozóan;
b) rögzítendő azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a termékleírásokban a 11. 
cikk (2) bekezdésének f) pontjában 
említetteken felül további követelmények 
is feltüntethetők.

Indokolás

A termékleírásban a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében nyújtandó 
tájékoztatás igen fontos a fogyasztó döntése szempontjából, ezért a rendelet nem alapvető 
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elemének kell tekinteni, amelyet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e fejezetben előírt vizsgálatok 
hatékonyságának biztosítása érdekében a
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok révén elfogadhatja az illetékes 
hatóságok gazdasági szereplők általi
tájékoztatásával kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket.

(6) Az e fejezetben előírt vizsgálatok 
hatékonyságának biztosítása érdekében a
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
a 35. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
illetékes hatóságok gazdasági szereplők 
általi tájékoztatására, valamint a 
tagállamok által elvégzendő vizsgálatokra 
és ellenőrzésekre vonatkozóan, az 
utóbbiba beleértve a laboratóriumi 
vizsgálatokat is.

Indokolás

A vizsgálati és ellenőrzési feladatok fontosak a termelők és a fogyasztók érdekeinek védelme 
szempontjából, ezért azokat a rendelet nem alapvető elemének kell tekinteni, amelyeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni. 

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termékleírásban a földrajzi terület és 
a végtermék közötti kapcsolat tekintetében 
nyújtandó tájékoztatás;

törölve

Indokolás

A termékleírásban a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében nyújtandó 
tájékoztatás igen fontos a fogyasztó döntése szempontjából, ezért a rendelet nem alapvető 
elemének kell tekinteni, amelyet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a tagállamok által elvégzendő 
vizsgálatok és ellenőrzések, beleértve a 
laboratóriumi vizsgálatokat is.

törölve

Indokolás

A vizsgálati és ellenőrzési feladatok fontosak a termelők és a fogyasztók érdekeinek védelme 
szempontjából, ezért azokat a rendelet nem alapvető elemének kell tekinteni, amelyeket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ízesített bor: 1. Ízesített bor: 
Olyan ízesített bor, amelyet alkohol 
hozzáadása nélkül készítenek.

Olyan ízesített bor, amelyet alkohol
hozzáadásával vagy hozzáadása nélkül 
készítenek.

Indokolás

Egyetlen kereskedelmi megnevezés is elegendő: az ízesített bor megnevezésének az alkohol 
hozzáadása nélkül és az alkohol hozzáadásával készített ízesített borokra egyaránt ki kell 
terjednie.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ízesített szeszezett bor: törölve
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Olyan ízesített bor, amelyet alkohol 
hozzáadásával készítenek.

Indokolás

Egyetlen kereskedelmi megnevezés is elegendő: az ízesített bor megnevezésének az alkohol 
hozzáadása nélkül és az alkohol hozzáadásával készített ízesített borokra egyaránt ki kell 
terjednie.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 4 pont – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amelyet csak karamellizált cukor, 
szacharóz, szőlőmust, finomított 
szőlőmustsűrítmény és sűrített szőlőmust
felhasználásával ízesíthetnek.

– amelyet csak az I. melléklet 2. pontjában 
említett termékek felhasználásával 
ízesíthetnek.

Indokolás

A vermut édesítéséhez az I. melléklet 2. pontjában meghatározott termékek felhasználását 
kellene engedélyezni.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 3 pont – második bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Sangria” megnevezést a „készült ….-
ban” meghatározásnak kell követnie, 
amelybe az előállító tagállam, illetve 
szűkebb régió nevét kell írni, kivéve, ha a 
termék Spanyolországban vagy 
Portugáliában készült.

Amikor az italt Spanyolországon és 
Portugálián kívüli más tagállamban 
állították elő, a „Sangria” szót lehet 
használni az „ízesített boralapú ital” 
kereskedelmi megnevezésen felül, amelyet
a „készült ….-ban” meghatározásnak kell 
követnie, amelybe az előállító tagállam, 
illetve szűkebb régió nevét kell írni.

Indokolás

E módosítás célja az 1601/1991/EGK rendeletbe foglalt status quo megőrzése, a 
spanyolországi és portugáliai eredetű „Sangria” szó védelme.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 3 pont – harmadik bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Sangria” megnevezés az „ízesített 
boralapú ital” megnevezést csak abban az 
esetben helyettesítheti, ha az ital 
Spanyolországban vagy Portugáliában 
készült.

A „Sangria” szó az „ízesített boralapú ital”
kereskedelmi megnevezést csak abban az 
esetben helyettesítheti, ha az ital 
Spanyolországban vagy Portugáliában 
készült.

Indokolás

Egyértelmű különbséget kell tenni az „ízesített boralapú ital” megnevezést magában foglaló 
„kereskedelmi megnevezés” és a „Sangria” szó között.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 4 pont – második bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Clarea” megnevezést a „készült …-
ban” meghatározásnak kell követnie, 
amelybe az előállító tagállam, illetve 
szűkebb régió nevét kell írni, kivéve, ha a 
termék Spanyolországban készült.

Amikor az italt Spanyolországon kívüli 
más tagállamban állították elő, a „Clarea”
szót lehet használni az „ízesített boralapú 
ital” kereskedelmi megnevezésen felül. A
„Clarea” szót a „készült ….-ban” 
meghatározásnak kell követnie, amelybe az 
előállító tagállam, illetve szűkebb régió 
nevét kell írni.

Indokolás

E módosítás célja a status quo megőrzése, mivel a „Clarea” szót meg kell védeni.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 4 pont – harmadik bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Clarea” megnevezés az „ízesített 
boralapú ital” megnevezést csak abban az 

A „Clarea” szó az „ízesített boralapú ital”
kereskedelmi megnevezést csak abban az 
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esetben helyettesítheti, ha az ital 
Spanyolországban készült.

esetben helyettesítheti, ha az ital 
Spanyolországban készült.

Indokolás

Egyértelmű különbséget kell tenni a „szó” és a „kereskedelmi megnevezés” között.



PE480.561v02-00 16/16 AD\897036HU.doc

HU

ELJÁRÁS

Cím Az ízesített borászati termékek földrajzi árujelzői

Hivatkozások COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ENVI
15.9.2011

Véleménynyilvánításra felkért 
bizottság(ok)
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

AGRI
15.9.2011

Társbizottság(ok) - a plenáris ülésen való 
bejelentés dátuma

15.12.2011

Előadó(k)
       A kijelölés dátuma

Herbert 
Dorfmann
23.11.2011

Vizsgálat a bizottságban 24.1.2012 29.2.2012

Az elfogadás dátuma 27.3.2012

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

37
1
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas 
Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert 
Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla 
Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz 
García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, 
Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James 
Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, 
Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, 
Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio 
Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, 
Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu


