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_____________________________________________________________ 
 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Amennyiben az ízesített borászati 
termékek teljesítik az ökológiai 
termelésrıl és az ökológiai termékek 
címkézésérıl szóló 2007. június 28-i 
834/2004/EK tanácsi irányelvben1 
megállapított követelményeket, azok 
számára engedélyezni kell, hogy 
jelölhessék a felhasznált termékek 
ökológiai jellegét.  

 __________________ 

 1 HL L 189., 2007.7.20., 1. o.  

Indokolás 

A bioborokra vonatkozó borászati eljárások szabályozása érdekében tett tovább lépések 

figyelembevételével, valamint a jogi alapok elıírása érdekében az ízesített borászati termékek 

esetében is meg kell teremteni az ökológiai termelésre való hivatkozás jogi kereteit.  
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat  
2 cikk – 1 pont – bevezetı 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 
termékeibıl elıállított termékek, amelyeket 
ízesítettek. E termékek a következı 
osztályokba sorolhatók: 

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

Indokolás 

Fel kell sorolni valamennyi, az ízesített borászati termékek elıállítását meghatározó tényezıt 

(aromaanyagok, alkohol esetleges hozzáadása, édesítés, színezıanyagok) annak érdekében, 

hogy a fogalommeghatározás tárgya összhangban álljon mind az I., mind pedig a II. melléklet 

tartalmával. Végül pedig egyértelmővé kell tenni, hogy az alkoholnak – az ízesített borok 

esetében opcionális – hozzáadását más termékkategóriák esetében nem írták elı, ami alól 

kivételt képeznek a II. mellékletben kivételes jelleggel meghatározott különös termékek.  

Módosítás  3 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (ca) amelyhez az I. mellékletben 
megállapított feltételek szerint alkoholt 
és/vagy színezıanyagot adhattak, és/vagy 
amelyet édesíthettek; 

Indokolás 

Fel kell sorolni valamennyi, az ízesített borászati termékek elıállítását meghatározó tényezıt 

(aromaanyagok, alkohol esetleges hozzáadása, édesítés, színezıanyagok) annak érdekében, 

hogy a fogalommeghatározás tárgya összhangban álljon mind az I., mind pedig a II. melléklet 

tartalmával. Végül pedig egyértelmővé kell tenni, hogy az alkoholnak – az ízesített borok 

esetében opcionális – hozzáadását más termékkategóriák esetében nem írták elı, ami alól 

kivételt képeznek a II. mellékletben kivételes jelleggel meghatározott különös termékek. 
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Módosítás  4 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (ca) amelyhez az I. mellékletben 
megállapított feltételek szerint 
színezıanyagot adhattak, és/vagy amelyet 
édesíthettek; 

Indokolás 

Fel kell sorolni valamennyi, az ízesített borászati termékek elıállítását meghatározó tényezıt 

(aromaanyagok, alkohol esetleges hozzáadása, édesítés, színezıanyagok) annak érdekében, 

hogy a fogalommeghatározás tárgya összhangban álljon mind az I., mind pedig a II. melléklet 

tartalmával. Végül pedig egyértelmővé kell tenni, hogy az alkoholnak – az ízesített borok 

esetében opcionális – hozzáadását más termékkategóriák esetében nem írták elı, ami alól 

kivételt képeznek a II. mellékletben kivételes jelleggel meghatározott különös termékek. 

Módosítás  5 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (da) amelyet alkohol hozzáadása nélkül 
készítenek, amennyiben a II. melléklet 
eltérıen nem rendelkezik, vagy amely 
alkohol hozzáadásával is készülhet – 
ebben az esetben tényleges 
alkoholtartalma legalább 7 
térfogatszázalék; 

Indokolás 

Fel kell sorolni valamennyi, az ízesített borászati termékek elıállítását meghatározó tényezıt 

(aromaanyagok, alkohol esetleges hozzáadása, édesítés, színezıanyagok) annak érdekében, 

hogy a fogalommeghatározás tárgya összhangban álljon mind az I., mind pedig a II. melléklet 

tartalmával. Végül pedig egyértelmővé kell tenni, hogy az alkoholnak – az ízesített borok 

esetében opcionális – hozzáadását más termékkategóriák esetében nem írták elı, ami alól 

kivételt képeznek a II. mellékletben kivételes jelleggel meghatározott különös termékek. 
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Módosítás  6 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (ba) amelyhez az I. mellékletben 
megállapított feltételek szerint 
színezıanyagot adhattak, és/vagy amelyet 
édesíthettek; 

Indokolás 

Fel kell sorolni valamennyi, az ízesített borászati termékek elıállítását meghatározó tényezıt 

(aromaanyagok, alkohol esetleges hozzáadása, édesítés, színezıanyagok) annak érdekében, 

hogy a fogalommeghatározás tárgya összhangban álljon mind az I., mind pedig a II. melléklet 

tartalmával.  Végül pedig egyértelmővé kell tenni, hogy az alkoholnak – az ízesített borok 

esetében opcionális – hozzáadását más termékkategóriák esetében nem írták elı, ami alól 

kivételt képeznek a II. mellékletben kivételes jelleggel meghatározott különös termékek. 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat  
2 cikk – 4 pont – d pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(d) amelyet alkohol hozzáadása nélkül 
készítenek; 

(d) amelyet alkohol hozzáadása nélkül 
készítenek, amennyiben a II. melléklet 
eltérıen nem rendelkezik; 

Indokolás 

Fel kell sorolni valamennyi, az ízesített borászati termékek elıállítását meghatározó tényezıt 

(aromaanyagok, alkohol esetleges hozzáadása, édesítés, színezıanyagok) annak érdekében, 

hogy a fogalommeghatározás tárgya összhangban álljon mind az I., mind pedig a II. melléklet 

tartalmával. Végül pedig egyértelmővé kell tenni, hogy az alkoholnak – az ízesített borok 

esetében opcionális – hozzáadását más termékkategóriák esetében nem írták elı, ami alól 

kivételt képeznek a II. mellékletben kivételes jelleggel meghatározott különös termékek. 

Módosítás  8 
Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. Az ízesített borászati termékek 
elıállítása a 834/2007/EK tanácsi 
rendelettel, és különösen annak 6. és 19. 
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cikkével, valamint a 38. cikke szerint 
elfogadott végrehajtási szabályokkal 
összhangban lehetséges. 

Indokolás 

Az elıadó 11. módosítása alapján. A hivatkozásnak magában kell foglalnia a követı 

jogszabályokat (a Bizottság végrehajtási aktusait), amelyek a 834/207/EK rendeleten 

alapulnak. Például a 889/2008/EK rendelet és az azt módosító rendeletek részletes szabályokat 

állapítanak meg a 834/2007/EK rendelet végrehajtására vonatkozóan (például a konkrét 

elıállítási módszerek és a megengedett anyagok tekintetében).Ezenkívül a módosítás átkerült a 

3. cikkhez, amely az elıállítási eljárásokkal foglalkozik. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat  
4 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Az ízesített borászati termékekre a II. 
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 
megfelelı kereskedelmi megnevezés 
tekintetében meghatározott 
követelményeknek. 

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

Indokolás 

A rendelet szövege és mellékletei közötti jogbiztonság megteremtése érdekében ki kell emelni a 

kizárólagosság elvét, amelynek értelmében az Unió területén csak a II. mellékletben 

meghatározott megnevezések használhatók.  E pontosítás ezenfelül lehetıvé teszi az általános 

megnevezések kereskedelmi megnevezésként történı alkalmazásának megakadályozását, 

biztosítva ezáltal a fogyasztók megfelelı tájékoztatását.  

Módosítás  10 

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 

2. Amennyiben a II. melléklet eltérıen 
nem rendelkezik, azon ízesített borászati 
termékek esetében, amelyek több 



 

 
 PE527.173/ 6 

 HU 

megfelelnek, csak egy megfelelı 
kereskedelmi megnevezés alkalmazható. 

kereskedelmi megnevezés 
követelményeinek is megfelelnek, csak egy 
megfelelı kereskedelmi megnevezés 
alkalmazható. 

Indokolás 

A rendelet szövege és mellékletei közötti jogbiztonság megteremtése érdekében ki kell emelni 

olyan különleges szabályok alkalmazásának már tervezett lehetıségét, mint – egyes 

hagyományos termékek vonatkozásában – a több kereskedelmi megnevezés használata 

ugyanazon termék esetében. A II. melléklet például a Sangria és a Clarea vonatkozásában 

elıírja, hogy a „Sangria / Clarea” megnevezés az „ízesített boralapú megnevezést” csak abban 

az esetben helyettesítheti, ha az ital Spanyolországban vagy Portugáliában (a Sangria 

esetében), vagy Spanyolországban (a Clarea esetében) készült.  

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

3. Az e rendeletben meghatározott 
követelményeknek meg nem felelı 
alkoholtartalmú italokat nem lehet a 
fogyasztók félrevezetéséért felelısnek 
tekinthetı „hasonló”, „típusú”, „stílusú”, 
„készített”, „íző” szavakkal, 
szófordulatokkal vagy bármely hasonló, 
kifejezéssel vagy földrajzi megjelöléssel 
megnevezni, kiszerelni vagy címkézni. 

 

Módosítás  12 
Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A „félédes” és ”édes” jelölést helyettesíteni 
lehet a cukortartalom feltüntetésével, 
amelyet az invertcukor literenkénti 
mennyiségében, grammban kell kifejezni. 

A „félédes” és az „édes” jelölés mellett 
feltüntethetı a cukortartalom, amelyet az 
invertcukor literenkénti mennyiségében, 
grammban kell kifejezni. 

Indokolás 

Jóllehet hasznos lehet a fogyasztók számára, ha ismerik az invertcukor literenkénti 

mennyiségében kifejezett cukortartalmat, de ez nem biztos, hogy sok jelentéssel bír számukra. A 

fogyasztók nem biztos, hogy csak a cukortartalom alapján különbséget tudnak tenni az édes és a 

félédes ízesített borok között. A cukortartalom feltüntetése hasznos lehet, de ne tőnjön el az 
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„édes” és a „félédes” jelölés. 

 

Módosítás  13 
Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az elsıdleges összetevı származási helyét 
nem szükséges feltüntetni. 

törölve 

Indokolás 

Ha a termék származási helyét feltüntetik, a szılı származási helyét is jelezni kell, a fogyasztók 

félrevezetésének elkerülése érdekében. 

Módosítás  14 
Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az e rendeletben meghatározott 
kereskedelmi megnevezéseket és 
kiegészítı információkat, amennyiben 
szavakkal fejezik ki ıket, az Unió egy vagy 
több hivatalos nyelvén fel kell tüntetni. 

Az e rendeletben meghatározott 
kereskedelmi megnevezéseket és 
kiegészítı információkat annak a 
tagállamnak a felhasználói számára, 
amelyben a borászati terméket értékesítik, 
könnyen érthetı nyelven kell írásba 
foglalni. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 cikk – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(b) a II. mellékletben szereplı 
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 alapvetı eleme. 

Módosítás  16 



 

 
 PE527.173/ 8 

 HU 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E fejezet alkalmazásában a „földrajzi 
árujelzı” valamely régióra, meghatározott 
helyre vagy országra utaló jelölés, amelyet 
olyan ízesített borászati termék jelölésére 
használnak, amelynek adott minısége, 
hírneve vagy más jellemzıje lényegében az 
adott földrajzi eredetnek tulajdonítható. 

E fejezet alkalmazásában a „földrajzi 
árujelzı” valamely régióra, meghatározott 
helyre vagy országra utaló jelölés, amelyet 
olyan ízesített borászati termék jelölésére 
használnak, amely az Unióból származik, 
és amelynek adott minısége, hírneve vagy 
más jellemzıje lényegében az adott 
földrajzi eredetnek tulajdonítható. 

 

Módosítás  17 
Rendeletre irányuló javaslat 
11 cikk – 2 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(b) a termék leírása, különösen a fıbb 
analitikai jellemzıi, valamint érzékszervi 
jellemzıinek értékelése vagy feltüntetése; 

(b) a termék leírása, különösen a fıbb 
analitikai jellemzıi, valamint érzékszervi 
jellemzıinek feltüntetése; 

 

Módosítás  18 
Rendeletre irányuló javaslat 
14 cikk – 6 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. A tagállamok 2012. december 1-jéig 
elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek az 
e cikknek való megfeleléshez szükségesek. 

6. A tagállamok 2013. december 1-jéig 
elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek az 
e cikknek való megfeleléshez szükségesek. 

Indokolás 

Számolni kell azzal az eshetıséggel, hogy adminisztratív okok vagy az ütemezés miatt nem 

sikerül közzétenni a rendeletet 2012. december 1-jén. Ezért ki kell kissé tolni a határidıt. 

Módosítás  19 
Rendeletre irányuló javaslat 
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy az e fejezetben meghatározott 

3. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy az e fejezetben meghatározott 
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feltételek teljesülnek, végrehajtási aktusok 
révén, a 36. cikkben említett bizottság 
közremőködése nélkül rendelkezik a 11. 
cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
említett egységes dokumentumnak és a 14. 
cikk (5) bekezdésében említett, a 
termékleírás közzétételére vonatkozó 
hivatkozásnak az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történı közzétételérıl. 

feltételek teljesülnek, végrehajtási aktusok 
révén rendelkezik a 11. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
egységes dokumentumnak és a 14. cikk (5) 
bekezdésében említett, a termékleírás 
közzétételére vonatkozó hivatkozásnak az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történı 
közzétételérıl. 

 

Módosítás  20 
Rendeletre irányuló javaslat 
21 cikk – 2 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(c) a termék származására, eredetére, 
jellegére vagy alapvetı tulajdonságaira 
vonatkozó bármely egyéb hamis vagy 
félrevezetı jelzés a belsı vagy a külsı 
csomagoláson, a szóban forgó borászati 
termékhez kapcsolódó reklámanyagon 
vagy dokumentumokon, valamint a termék 
eredetét illetıen hamis benyomást keltı 
tárolóedénybe történı csomagolás; 

(c) a termék származására, eredetére, 
összetételére, bor- és/vagy 
alkoholtartalmára, elıállítási módjára 
vagy alapvetı tulajdonságaira vonatkozó 
bármely egyéb hamis vagy félrevezetı 
jelzés a belsı vagy a külsı csomagoláson, 
a szóban forgó borászati termékhez 
kapcsolódó reklámanyagon vagy 
dokumentumokon, valamint a termék 
eredetét illetıen hamis benyomást keltı 
tárolóedénybe történı csomagolás; 

Módosítás  21 
Rendeletre irányuló javaslat 
27 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. Azok az (1) bekezdésben említett, 
meglévı földrajzi megjelölések, amelyekre 
vonatkozóan a (2) bekezdésben említett 
információkat [2 évvel a hatálybalépés 
után]-ig nem nyújtják be, elveszítik az e 
rendelet szerinti oltalmukat. A Bizottság 
végrehajtási aktusok révén, a 36. cikkben 
említett bizottság közremőködése nélkül 
megfelelı hivatalos intézkedéseket hoz az 
ilyen neveknek a 22. cikkben elıírt 
nyilvántartásból való törlésére. 

3. Azok az (1) bekezdésben említett, 
meglévı földrajzi megjelölések, amelyekre 
vonatkozóan a (2) bekezdésben említett 
információkat [2 évvel a hatálybalépés 
után]-ig nem nyújtják be, elveszítik az e 
rendelet szerinti oltalmukat. A Bizottság 
végrehajtási aktusok révén megfelelı 
hivatalos intézkedéseket hoz az ilyen 
neveknek a 22. cikkben elıírt 
nyilvántartásból való törlésére. 

 

Módosítás  22 
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Rendeletre irányuló javaslat 
27 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. A 26. cikk nem vonatkozik az e cikk (1) 
bekezdésében említett, meglévı, oltalom 
alatt álló földrajzi megjelölésekre. 

törölve 

Indokolás 

A korábbi földrajzi jelzések törlésének lehetısége nem szerepelt az egyes elnevezéseknek a 

mezıgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek 

oltalmáról szóló 2081/92/EGK tanácsi rendeletben, amely megelızte az 510/2006/EK 

rendeletet, ahogy nem szerepel a szeszes italok földrajzi árujelzıinek oltalmáról szóló 

110/2008/EK rendeletben sem. 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 
29 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A termékek minıségének és nyomon 
követhetıségének 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 egészíthetık ki. 

2. A termékek minıségének és nyomon 
követhetıségének 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) rögzítendı azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a termékleírásokban a 11. 
cikk (2) bekezdésének f) pontjában 
említetteken felül további követelmények 
is feltüntethetık. 

Indokolás 

A termékleírásban a földrajzi terület és a végtermék közötti kapcsolat tekintetében nyújtandó 

tájékoztatás igen fontos a fogyasztó döntése szempontjából, ezért a rendelet nem alapvetı 

elemének kell tekinteni, amelyet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni. 
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Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 
29 cikk – 6 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

6. Az e fejezetben elıírt 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 szereplık 
általi tájékoztatására, valamint a 
tagállamok által elvégzendı vizsgálatokra 
és ellenırzésekre vonatkozóan, az 
utóbbiba beleértve a laboratóriumi 
vizsgálatokat is. 

Indokolás 

A vizsgálati és ellenırzési feladatok fontosak a termelık és a fogyasztók érdekeinek védelme 

szempontjából, ezért azokat a rendelet nem alapvetı elemének kell tekinteni, amelyeket 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.  
 

Módosítás  25 

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 alapvetı 

elemének kell tekinteni, amelyet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni. 

Módosítás  26 
Rendeletre irányuló javaslat 
30 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(b) az oltalom megadásáról vagy 
megtagadásáról szóló határozat 
közzététele; 

törölve 

Indokolás 

Semmi sem indokolja, hogy ne tájékoztassák a polgárokat az oltalomról szóló határozatról. 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 
30 cikk – 1 bekezdés – f pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(f) a tagállamok által elvégzendı 
vizsgálatok és ellenırzések, beleértve a 
laboratóriumi vizsgálatokat is. 

törölve 

Indokolás 

A vizsgálati és ellenırzési feladatok fontosak a termelık és a fogyasztók érdekeinek védelme 

szempontjából, ezért azokat a rendelet nem alapvetı elemének kell tekinteni, amelyeket 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni. 

Módosítás  28 
Rendeletre irányuló javaslat 
31 cikk – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 36. cikkben említett bizottság 
közremőködése nélkül elfogadandó 
végrehajtási aktusok 

Kérelem vagy igénylés elfogadhatatlannak 
nyilvánítása 

Indokolás 

Kiigazítás, amelynek célja, hogy a szöveg megfeleljen egy, a Tanács munkacsoportjaiban már 

elfogadott technikai kiigazításnak. Itt a cikkben feltüntetett módosítással való összhang miatt 

szükséges. 
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Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat  
35 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A Bizottság az e rendeletben említett 
felhatalmazást határozatlan idıre kapja. 

2. A 3., 9., 29. és 33 cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást a 
Bizottság 5 éves idıtartamra kapja …-tól* 
kezdıdı hatállyal. A hatáskörök 
átruházását hallgatólagosan 
kiterjeszthetik azonos idıtartamú 
idıszakokra, kivéve ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács – legkésıbb az 
egyes idıszakok lejárta elıtt három 
hónappal – ellenzi azt. 

 ________________ 

 * HL: kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének idıpontját. 

Indokolás 

A borpiac közös szervezésérıl szóló rendelkezésekben elıírtakkal összhangban a Bizottság 

hatáskörök átruházására szóló felhatalmazását határozott idıre kell korlátozni. 

Módosítás  30 
Rendeletre irányuló javaslat 
I melléklet – 7 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Borászati eljárások: 

 E rendelet hatálya alá tartozó 
alapanyagokra és késztermékekre 
alkalmazhatók az OIV (Nemzetközi 
Szılészeti és Borászati Szervezet) által 
ajánlott és közzétett borászati eljárások. 

Indokolás 

Ahogy a 1234/2007/EK rendeletben is, a borászati eljárások vonatkozásában egyértelmően 

utalni kell az OIV (Nemzetközi Szılészeti és Borászati Szervezet) állásfoglalásaira.  
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Módosítás  31 

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 elegendı: az ízesített bor megnevezésének az alkohol 

hozzáadása nélkül és az alkohol hozzáadásával készített ízesített borokra egyaránt ki kell 

terjednie. 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – A rész – 2 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ízesített szeszezett bor: törölve 

Olyan ízesített bor, amelyet alkohol 
hozzáadásával készítenek. 

 

Indokolás 

Egyetlen kereskedelmi megnevezés is elegendı: az ízesített bor megnevezésének az alkohol 

hozzáadása nélkül és az alkohol hozzáadásával készített ízesített borokra egyaránt ki kell 

terjednie. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat  
II melléklet – A rész – 4 pont – 3 francia bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– amelyet csak karamellizált cukor, 
szacharóz, szılımust, finomított 
szılımustsőrítmény és sőrített szılımust 
felhasználásával ízesíthetnek. 

– amelyet csak az I. mellékletben 
meghatározott feltételek szerint 
ízesíthetnek. 

Indokolás 
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Figyelembe kell venni az 1991 óta az édesítési technikák és eljárások terén eleddig végbement 

változásokat. A rendeletre irányuló javaslat figyelembe veszi az ágazat vonatkozásában 

végbement jogszabályi és technikai változásokat,  a beillesztett pontosítás egyetlen célja pedig a 

kereskedelmi megnevezések tartalmának összehangolása az I. mellékletben meghatározottaknak 

megfelelıen.  

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat  
II melléklet – A rész – 6 pont – 3 francia bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– amelynek cukortartalma invertcukorban 
kifejezve literenként több mint 200 
gramm, a minimális tojássárga-tartalma 
pedig literenként legalább 10 gramm a 
késztermékben. 

– amelynek cukortartalma invertcukorban 
kifejezve több mint 200 gramm. 

Indokolás 

A szövegben szereplı módosítás révén a fogalommeghatározás – a speciális mérési módszerek 

kidolgozásáig – figyelembe veszi, hogy nem áll rendelkezésre a koleszterin kimutatására 

szolgáló megfelelı mérési módszer. 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat  
II melléklet – A pont – 6 pont – 3 a francia bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – amelynek elıállítása során a minimális 
tojássárga-tartalom literként legalább 10 
gramm. 

Indokolás 

A szövegben szereplı módosítás révén a fogalommeghatározás – a speciális mérési módszerek 

kidolgozásáig – figyelembe veszi, hogy nem áll rendelkezésre a koleszterin kimutatására 

szolgáló megfelelı mérési módszer. 

Módosítás  36 
Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – B rész – 3 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A „Sangria” megnevezést a „készült ….-
ban” meghatározásnak kell követnie, 
amelybe az elıállító tagállam, illetve 
szőkebb régió nevét kell írni, kivéve, ha a 

Amikor az italt Spanyolországon és 
Portugálián kívüli más tagállamban 
állították elı, a „Sangria” szót lehet 
használni az „ízesített boralapú ital” 
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termék Spanyolországban vagy 
Portugáliában készült. 

kereskedelmi megnevezésen felül, amelyet 
a „készült ….-ban” meghatározásnak kell 
követnie, amelybe az elıállító tagállam, 
illetve szőkebb régió nevét kell írni. 

Indokolás 

E módosítás arra irányul, hogy megırizze az 1601/1991/EGK tanácsi rendelet nyomán fennálló 

helyzetet, célja pedig a Spanyolországban vagy Portugáliában készült „Sangría” oltalma. 

Fontos tisztázni, hogy a „Sangría” kifejezés Spanyolországon és Portugálián kívül egy 

tagállamban sem kereskedelmi megnevezés, hanem szabadon választható jelölés vagy kifejezés. 

Módosítás  37 
Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – B rész – 3 bekezdés – 3 albekezdés 
 

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

Indokolás 

E módosítás arra irányul, hogy megırizze az 1601/1991/EGK tanácsi rendelet nyomán fennálló 

helyzetet, célja pedig a Spanyolországban vagy Portugáliában készült „Sangría” oltalma. 

Fontos tisztázni, hogy a „Sangría” kifejezés Spanyolországon és Portugálián kívül egy 

tagállamban sem kereskedelmi megnevezés, hanem szabadon választható jelölés vagy kifejezés. 

Egyértelmő különbséget kell tenni az „ízesített boralapú ital” megnevezést magában foglaló 

„kereskedelmi megnevezés” és a „Sangria” szó között. 

 

Módosítás  38 
Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – B rész – 4 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

Amennyiben az ital nem 
Spanyolországban, hanem más 
tagállamban készült, a „Clarea” kifejezést 
csak az „ízesített boralapú ital” 
kereskedelmi megnevezés mellett 
használható, amelyet a „készült ….-ban” 
meghatározásnak kell követnie, amelybe az 
elıállító tagállam, illetve szőkebb régió 
nevét kell írni. 
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Indokolás 

E módosítás arra irányul, hogy megırizze az 1601/1991/EGK tanácsi rendelet nyomán fennálló 

helyzetet, célja pedig a Spanyolországban vagy Portugáliában készült „Clarea” oltalma. 

Fontos tisztázni, hogy a „Clarea” kifejezés Spanyolországon és Portugálián kívül egy 

tagállamban sem kereskedelmi megnevezés, hanem szabadon választható jelölés vagy kifejezés. 

Módosítás  39 
Rendeletre irányuló javaslat 
II melléklet – B rész – 4 bekezdés – 3 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

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

Indokolás 

E módosítás célja az 1601/1991/EGK rendeletbe foglalt status quo megırzése, mivel a 

„Clarea” kifejezést meg kell védeni és egyértelmő különbséget kell tenni a „kereskedelmi 

megnevezés” és a „kifejezés” között. A „Clarea” kifejezés Spanyolországon kívül egy 

tagállamban sem kereskedelmi megnevezés, hanem szabadon választható jelölés vagy kifejezés. 

 
 
 


