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Módosítás 1
Oreste Rossi

Véleménytervezet
6 javaslat

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy igazságtalan 
helyzetekhez vezetne, ha különböző 
oltalmi szinteket határoznának meg az 
európai minőségjelzések tekintetében,
különösen, ha mindezt elsősorban 
gazdasági kritériumok alapján teszik; 
ezért úgy gondolja, hogy valamennyi 
földrajzi árujelzőt azonos mértékben kell 
elismerni;

6. úgy véli, hogy a kettős (nemzeti és 
közösségi szintű) oltalom lehetne az egyik 
eszköz a kisüzemi termelők vagy a csak 
helyben értékesített termékek részéről az 
OEM és az OFJ irányában megnyilvánuló 
egyre növekvő igény visszaszorítására; 
úgy véli továbbá, hogy bár a nemzeti 
oltalom – amely az 510/2006/EK 
rendeletben megállapított kiválasztási 
feltételeken alapszik ugyan, de amelyet az 
egyes tagállamok eltérő módon léptetnek 
életbe – nem biztosítja az európai szintű 
oltalmat, lehetővé teszi azonban azt, hogy
a közösségi szinten elismert 
eredetmegjelölésekkel való összeütközést 
elkerülve a termékek meghonosodjanak a 
helyi piacokon, és a vidékfejlesztési 
programok felé is megnyitja az utat;

Or. it

Módosítás 2
Bas Eickhout

Véleménytervezet
7 javaslat

Véleménytervezet Módosítás

7. arra ösztönzi az Európai Bizottságot, 
hogy a Kereskedelmi Világszervezet 
keretében tárgyaljon a földrajzi árujelzők 
nemzetközi nyilvánításának 
létrehozásától, valamint támogatja a 
Bizottság arra irányuló szándékát, hogy a 
földrajzi árujelzőket a hamisítás elleni 

törölve
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küzdelmet szolgáló kereskedelmi 
megállapodás hatálya alá vonja, és 
beilleszti a hamisítás és termékkalózkodás 
jövőbeni európai megfigyelőközpontjának 
tevékenységébe;

Or. en

Módosítás 3
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Véleménytervezet
7 a javaslat (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a WTO-
tárgyalások során a Bizottságnak 
törekednie kell arra, hogy a „nem 
kereskedelmi szempontokról” is 
megállapodás szülessen, mivel ezek 
biztosítják, hogy az importált 
mezőgazdasági termékek megfeleljenek 
ugyanazoknak az élelmiszerbiztonsági, 
állatjóléti és környezetvédelmi uniós 
előírásoknak, mint amelyeknek az EU 
területén termelt mezőgazdasági 
termékeknek meg kell felelniük;

Or. en

Módosítás 4
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Véleménytervezet
8 javaslat

Véleménytervezet Módosítás

8. helyesli a feldolgozott élelmiszerek 
alapanyagainak önkéntes 
eredetmegjelölését, és ellenzi a 
mezőgazdasági termékek származási 
helyének kötelező megjelölését, mivel az 

8. helyesli a feldolgozott élelmiszerek 
alapanyagainak önkéntes 
eredetmegjelölését, és ellenzi a feldolgozott 
és feldolgozatlan élelmiszerekben 
előforduló mezőgazdasági termékek 



AM\799274HU.doc 5/11 PE430.985v01-00

HU

súlyos, az esetleges hozzáadott értékhez 
képest aránytalanul nagy terheket róna az 
európai iparra; tudatában van annak, hogy 
az európai iparnak már most is szigorú 
követelményeknek kell megfelelnie a 
címkézés tekintetében a fogyasztók hiteles 
tájékoztatása érdekében;

származási helyének kötelező megjelölését, 
mivel az súlyos, az esetleges hozzáadott 
értékhez képest aránytalanul nagy terheket 
róna az európai iparra; tudatában van 
annak, hogy az európai iparnak már most is 
szigorú követelményeknek kell megfelelnie 
a címkézés tekintetében a fogyasztók 
hiteles tájékoztatása érdekében;

Or. en

Módosítás 5
Bas Eickhout

Véleménytervezet
8 javaslat

Véleménytervezet Módosítás

8. helyesli a feldolgozott élelmiszerek 
alapanyagainak önkéntes 
eredetmegjelölését, és ellenzi a 
mezőgazdasági termékek származási 
helyének kötelező megjelölését, mivel az 
súlyos, az esetleges hozzáadott értékhez 
képest aránytalanul nagy terheket róna az 
európai iparra; tudatában van annak,
hogy az európai iparnak már most is 
szigorú követelményeknek kell 
megfelelnie a címkézés tekintetében a
fogyasztók hiteles tájékoztatása 
érdekében;

8. hangsúlyozza, hogy az egyetlen 
összetevőt tartalmazó élelmiszer, illetve a 
több összetevőt tartalmazó élelmiszer 
esetén a lényeges és jellegzetes összetevő 
vagy összetevők tekintetében a származási 
országot jelölni kell; rámutat, hogy a hús 
és hústartalmú élelmiszerek esetében a 
származási ország jelölésének figyelembe 
kell vennie a születési, a tenyésztési és a 
levágási helyet;

Or. en

Módosítás 6
Oreste Rossi

Véleménytervezet
8 javaslat

Véleménytervezet Módosítás

8. helyesli a feldolgozott élelmiszerek 8. hangsúlyozza, hogy kötelezővé kell 
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alapanyagainak önkéntes
eredetmegjelölését, és ellenzi a 
mezőgazdasági termékek származási 
helyének kötelező megjelölését, mivel az 
súlyos, az esetleges hozzáadott értékhez 
képest aránytalanul nagy terheket róna az 
európai iparra; tudatában van annak, 
hogy az európai iparnak már most is 
szigorú követelményeknek kell 
megfelelnie a címkézés tekintetében a
fogyasztók hiteles tájékoztatása 
érdekében;

tenni a feldolgozott élelmiszerek
elsődleges összetevőjének
eredetmegjelölését és a mezőgazdasági 
termékek származási helyének 
megjelölését, mivel a fogyasztók jelentős 
része komoly hangsúlyt fektet erre az 
információra;

Or. it

Módosítás 7
Esther de Lange

Véleménytervezet
8 javaslat

Véleménytervezet Módosítás

8. helyesli a feldolgozott élelmiszerek 
alapanyagainak önkéntes 
eredetmegjelölését, és ellenzi a 
mezőgazdasági termékek származási 
helyének kötelező megjelölését, mivel az 
súlyos, az esetleges hozzáadott értékhez 
képest aránytalanul nagy terheket róna az 
európai iparra; tudatában van annak, hogy 
az európai iparnak már most is szigorú 
követelményeknek kell megfelelnie a 
címkézés tekintetében a fogyasztók hiteles 
tájékoztatása érdekében;

8. helyesli a feldolgozott élelmiszerek 
alapanyagainak önkéntes 
eredetmegjelölését, és ellenzi a 
mezőgazdasági termékek származási 
helyének kötelező megjelölését, mivel az 
súlyos, az esetleges hozzáadott értékhez 
képest aránytalanul nagy terheket róna az 
európai iparra; tudatában van annak, hogy 
az európai iparnak már most is szigorú 
követelményeknek kell megfelelnie a 
címkézés tekintetében a fogyasztók hiteles 
tájékoztatása érdekében; úgy véli, hogy az 
alapanyagok eredete jelölésének 
önkéntessége nem akadályozhatja a belső 
piac működését;

Or. en
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Módosítás 8
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Véleménytervezet
8 a javaslat (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. úgy véli, hogy a mezőgazdasági 
termékek minőségével foglalkozó, például 
a címkézésre vonatkozó politikának 
összhangban kell lennie a többi, a témát 
érintő uniós jogszabállyal; úgy véli, hogy 
a mezőgazdasági termékek minőségével 
foglalkozó politikának figyelembe kell 
vennie az új politika költségeit, valamint 
az egyes ágazatok, így például a 
mezőgazdasági késztermékek ágazatának 
sajátosságait;

Or. en

Módosítás 9
Christa Klaß, Esther de Lange

Véleménytervezet
10 a javaslat (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. úgy véli, hogy az uniós 
mezőgazdasági termékek önmagukban 
megfelelnek a minőségi előírásoknak, 
mivel azokat a termékminőségre, a 
fenntartható termelésre, valamint a 
környezeti és egészségi feltételekre 
vonatkozó uniós jogszabályokkal 
összhangban termelik (kölcsönös 
megfeleltetés); továbbmenve, Európa 
kulturális értékű tájait a mezőgazdasági 
termelésen keresztül is őrizzük; ezek 
alapján „Európában termesztett (termelt, 
készített)” minőségcímkét kellene kiadni; 

Or. de
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Módosítás 10
Esther de Lange

Véleménytervezet
11 javaslat

Véleménytervezet Módosítás

11. üdvözli, hogy a Bizottság új uniós logót 
kíván létrehozni a biotermékek jelölésére, 
ami lehetővé teszi az egységes piacon az 
ilyen termékek kereskedelme előtt álló 
akadályok felszámolását; támogatja a 
biotermékekkel való kereskedelem 
nemzetközi szinten való fellendítéséhez 
szükséges ösztönzők elfogadását;

11. üdvözli, hogy a Bizottság új uniós logót 
kíván létrehozni a biotermékek jelölésére, 
ami lehetővé teszi az egységes piacon az 
ilyen termékek kereskedelme előtt álló 
akadályok felszámolását; támogatja a 
biotermékekkel való kereskedelem 
nemzetközi szinten való fellendítéséhez 
szükséges ösztönzők elfogadását; úgy véli, 
hogy a harmadik országokból érkező 
termékeknek ahhoz, hogy a biotermékek 
jelölésére szolgáló új uniós logót 
feltüntethessék, ugyanezeknek a 
követelményeknek kellene megfelelniük, 
valamint hogy az ellenőrzéseket 
szigorítani kell;

Or. en

Módosítás 11
Esther de Lange

Véleménytervezet
12 javaslat

Véleménytervezet Módosítás

12. úgy gondolja, hogy az „integrált 
termeléshez” hasonlóan ösztönözni kell
egyéb környezetbarát termelési 
rendszereket is; hangsúlyozza, hogy az 
integrált termelés közösségi szintű 
szabályozásának megteremtése láthatóbbá 
tenné a növénytermelők és állattenyésztők 
által az élelmezésbiztonság és a 
környezetvédelem érdekében a harmadik 
országokból származó importtal szemben 

12. úgy gondolja, hogy az integrált 
termeléshez, a legeltetéshez és a 
hegyvidéki gazdálkodáshoz hasonló egyéb 
környezet- és állatbarát termelési 
módszerek esetén ösztönözni kell az 
önkéntes címkézést;
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tett erőfeszítéseket; javasolja ugyanakkor, 
hogy szervezzenek reklám- és 
marketingkampányt az európai integrált 
termelés támogatására;

Or. en

Módosítás 12
Bas Eickhout

Véleménytervezet
12 javaslat

Véleménytervezet Módosítás

12. úgy gondolja, hogy az „integrált 
termeléshez” hasonlóan ösztönözni kell
egyéb környezetbarát termelési 
rendszereket is; hangsúlyozza, hogy az 
integrált termelés közösségi szintű 
szabályozásának megteremtése láthatóbbá 
tenné a növénytermelők és állattenyésztők 
által az élelmezésbiztonság és a 
környezetvédelem érdekében a harmadik 
országokból származó importtal szemben 
tett erőfeszítéseket; javasolja ugyanakkor, 
hogy szervezzenek reklám- és 
marketingkampányt az európai integrált 
termelés támogatására;

12. úgy gondolja, hogy a biogazdálkodást, 
mint környezetbarát termelési módszert,
ösztönözni kell; ezért javasolja, hogy 
szervezzenek reklám- és 
marketingkampányt a biogazdálkodás
támogatására;

Or. en

Módosítás 13
Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
12 javaslat

Véleménytervezet Módosítás

12. úgy gondolja, hogy az „integrált 
termeléshez” hasonlóan ösztönözni kell 
egyéb környezetbarát termelési 
rendszereket is; hangsúlyozza, hogy az 

(A magyar nyelvű változatot nem érinti)
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integrált termelés közösségi szintű 
szabályozásának megteremtése láthatóbbá 
tenné a növénytermelők és állattenyésztők 
által az élelmezésbiztonság és a 
környezetvédelem érdekében a harmadik 
országokból származó importtal szemben 
tett erőfeszítéseket; javasolja ugyanakkor, 
hogy szervezzenek reklám- és 
marketingkampányt az európai integrált 
termelés támogatására;

Or. de

Módosítás 14
Esther de Lange

Véleménytervezet
12 a javaslat (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. fontosnak tartja, hogy a kiegészítő 
információk egységes meghatározásokat 
tartalmazzanak (pl. szénlábnyom);

Or. en

Módosítás 15
Esther de Lange

Véleménytervezet
12 b javaslat (új)

Véleménytervezet Módosítás

12b. úgy véli, hogy a tájékoztatás 
alternatív módszereinek (tájékoztatás az 
interneten vagy a nyugtán) is teret kell 
adni; 

Or. en
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Módosítás 16
Bas Eickhout

Véleménytervezet
14 javaslat

Véleménytervezet Módosítás

14. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság a közleményében nem utal a 
promóciós intézkedések támogatásának 
szükségességére, melyek pedig különösen 
fontosak annak érdekében, hogy az 
európai mezőgazdasági termelők 
minőséggel, élelmezésbiztonsággal és 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
erőfeszítései megtérüljenek; úgy véli, hogy 
az Európai Unió rendelkezésére álló 
promóciós eszközöket a hatékonyságuk 
növelése érdekében meg kell reformálni;
ezzel összefüggésben javasolja, hogy 
terjesszék ki az európai uniós piacra a 
reklámozásra nyújtott támogatást, melyet 
nemrégiben a borágazatban bevezettek; 

14. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság a közleményében nem utal a
fenntartható termelési módszerekre 
vonatkozó promóciós intézkedések 
támogatásának szükségességére; úgy véli, 
hogy az Európai Unió rendelkezésére álló 
promóciós eszközöket a hatékonyságuk 
növelése érdekében meg kell reformálni;

Or. de

Módosítás 17
Bas Eickhout

Véleménytervezet
15 a javaslat (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson 
be javaslatot az élelmiszerek címkézésének 
környezeti, társadalmi és etikai 
szempontjait meghatározó feltételekről;

Or. de


