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Módosítás 249
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 d pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
223 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

26d. A 223. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

223. cikk „223. cikk

Információközlési kötelezettségek Információközlési kötelezettségek

(1) E rendelet alkalmazása, a 
mezőgazdasági termékek piacának 
monitoringja, elemzése és szabályozása, a 
piac átláthatóságának biztosítása, a KAP 
keretébe tartozó intézkedések megfelelő 
működésének biztosítása, ellenőrzése, 
monitoringja, értékelése és pénzügyi 
ellenőrzése, valamint az EUMSZ-nek 
megfelelően kötött nemzetközi 
megállapodásokban lefektetett 
követelményeknek való megfelelés, és 
ezen belül a megállapodásokban foglalt 
értesítési kötelezettségek teljesítése 
céljából a Bizottság a (2) bekezdésben 
említett eljárással összhangban 

(1) E rendelet alkalmazása, a 
mezőgazdasági termékek piacának 
monitoringja, elemzése és szabályozása, a 
piac átláthatóságának biztosítása, a KAP 
keretébe tartozó intézkedések megfelelő 
működésének biztosítása, ellenőrzése, 
monitoringja, értékelése és pénzügyi 
ellenőrzése, valamint az EUMSZ-nek 
megfelelően kötött nemzetközi 
megállapodásokban lefektetett 
követelményeknek való megfelelés, és 
ezen belül a megállapodásokban foglalt 
értesítési kötelezettségek teljesítése 
céljából a Bizottság a (2) bekezdésben 
említett eljárással összhangban 
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elfogadhatja a szükséges intézkedéseket a 
vállalkozások, tagállamok és harmadik 
országok által közlendő információkra 
vonatkozóan. Ennek során a Bizottságnak 
figyelembe kell vennie, hogy milyen 
adatokra van szükség, és milyen szinergiák 
vannak a lehetséges adatforrások között.

elfogadhatja a szükséges intézkedéseket a 
vállalkozások, tagállamok és harmadik 
országok által közlendő információkra 
vonatkozóan. Ennek során a Bizottságnak 
figyelembe kell vennie, hogy milyen 
adatokra van szükség, és milyen szinergiák 
vannak a lehetséges adatforrások között.

A beérkezett információk nemzetközi 
szervezetek, valamint harmadik országok 
illetékes hatóságai számára is eljuttathatók 
vagy azok rendelkezésére bocsáthatók, 
továbbá közzétehetők, feltéve, hogy ennek 
során figyelembe veszik a személyes 
adatok védelmét és a vállalkozásoknak az 
üzleti titkaik, és ezen belül az árakra 
vonatkozó adataik védelméhez fűződő 
jogos érdekét.

„A beérkezett információk nemzetközi 
szervezetek, az Európai és nemzeti  
értékpapírpiaci hatóságok, valamint 
harmadik országok illetékes hatóságai 
számára is eljuttathatók vagy azok 
rendelkezésére bocsáthatók, továbbá 
közzétehetők, feltéve, hogy ennek során 
figyelembe veszik a személyes adatok 
védelmét és a vállalkozásoknak az üzleti 
titkaik, és ezen belül az árakra vonatkozó 
adataik védelméhez fűződő jogos érdekét.

A mezőgazdasági termékpiacok és 
különösen a mezőgazdasági nyersanyagok 
származékos piacai fokozott 
átláthatóságának biztosítása érdekében a 
Bizottság a közös piacszervezés révén 
együttműködik a pénzügyi piacokat 
felügyelő nemzeti hatóságokkal, amelyek 
az (EU) 596/2014 rendelettel (piaci 
visszaélésekről szóló rendelet) és a 
2014/57/EU irányelvvel (piaci 
visszaélésekről szóló irányelv) 
összhangban felelősek a mezőgazdasági 
nyersanyagok származékos pénzügyi 
eszközeinek felügyeletéért és 
ellenőrzéséért annak érdekében, hogy 
azok megfelelően el tudják látni 
feladataikat.

(2) Az információs rendszerek 
integritásának, valamint a továbbított 
dokumentumok és kapcsolódó adatok 
hitelességének és olvashatóságának 
biztosítása érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 227. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek megállapítják a következőket:

(2) Az információs rendszerek 
integritásának, valamint a továbbított 
dokumentumok és kapcsolódó adatok 
hitelességének és olvashatóságának 
biztosítása érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 227. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek megállapítják a következőket:

a) azon információk jellege és típusa, 
amelyekről értesítést kell küldeni;

a) azon információk jellege és típusa, 
amelyekről értesítést kell küldeni;

b) a feldolgozandó adatok kategóriái b) a feldolgozandó adatok kategóriái 
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és a maximális adatmegőrzési időtartamok, 
valamint a feldolgozás célja, különösen 
amennyiben ezen adatokat közzéteszik, 
illetve harmadik országoknak átadják;

és a maximális adatmegőrzési időtartamok, 
valamint a feldolgozás célja, különösen 
amennyiben ezen adatokat közzéteszik, 
illetve harmadik országoknak átadják;

c) az elérhetővé tett információkhoz 
vagy információs rendszerekhez való 
hozzáférési jogosultságok;(d)az 
információk közzétételének feltételei;

c) az elérhetővé tett információkhoz 
vagy információs rendszerekhez való 
hozzáférési jogosultságok;(d)az 
információk közzétételének feltételei;

d) az információk közzétételének feltételei. d) az információk közzétételének feltételei.

(2a) A piac megfelelő szintű 
átláthatóságának biztosítása érdekében és 
a szakmai titoktartás tiszteletben tartása 
mellett a Bizottság a (2) bekezdésben 
említett eljárással összhangban 
intézkedéseket fogadhat el, amelyek a 
különösen átláthatatlanul működő piaci 
szereplőket arra kötelezhetik, hogy 
ügyleteiket egy, az információcserét 
elősegítő elektronikus platformon 
keresztül hajtsák végre.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján elfogadja az e cikk 
alkalmazásához szükséges intézkedéseket, 
többek között az alábbiakat:

(3) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján elfogadja az e cikk 
alkalmazásához szükséges intézkedéseket, 
többek között az alábbiakat:

a) az adatközlés módja; a) az adatközlés módja;

b) az azon információkra vonatkozó 
szabályok, amelyekről értesítést kell 
küldeni;

b) az azon információkra vonatkozó 
szabályok, amelyekről értesítést kell 
küldeni;

c) a benyújtandó információk 
kezelésére, valamint az értesítések 
tartalmára, formájára, ütemezésére, 
gyakoriságára és határidőire vonatkozó 
rendelkezések;

c) a benyújtandó információk 
kezelésére, valamint az értesítések 
tartalmára, formájára, ütemezésére, 
gyakoriságára és határidőire vonatkozó 
rendelkezések;

d) az információk és dokumentumok 
tagállamok, nemzetközi szervezetek, 
valamint harmadik országok illetékes 
hatóságai számára történő eljuttatására 
vagy azok rendelkezésére bocsátására, 
illetve közzétételére vonatkozó 
rendelkezések, figyelembe véve a 
személyes adatok védelmét és a 
vállalkozásoknak az üzleti titkaik 
védelméhez fűződő jogos érdekét.

d) az információk és dokumentumok 
tagállamok, nemzetközi szervezetek, 
valamint harmadik országok illetékes 
hatóságai számára történő eljuttatására 
vagy azok rendelkezésére bocsátására, 
illetve közzétételére vonatkozó 
rendelkezések, figyelembe véve a 
személyes adatok védelmét és a 
vállalkozásoknak az üzleti titkaik 
védelméhez fűződő jogos érdekét.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk 
(2) bekezdésében említett 

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk 
(2) bekezdésében említett 



AM\1215894HU.docx PE658.378v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/250

Módosítás 250
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 28 a pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
I MELLÉKLET – XXXIII RÉSZ (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. Az I. melléklet a következő résszel 
egészül ki:
„XXIIIa. RÉSZ

Állati genetikai termékek
01012100 – Fajtatiszta tenyészló
010221 – Fajtatiszta háziasított 
szarvasmarha tenyészállat
01022110 – Fajtatiszta háziasított 
szarvasmarha tenyészállat (üsző)
01022190 – Fajtatiszta háziasított 
szarvasmarha tenyészállat (kivéve a 
01012110 vagy a 01012130)
01023100 – Fajtatiszta tenyészbivaly
01029020 – Élő fajtatiszta tenyészmarha 
(kivéve a 010221 vagy a 01023100)
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01031000 – Fajtatiszta tenyészsertés
01041010 – Fajtatiszta tenyészjuh
01051111 − Gallus domesticus fajba 
tartozó szárnyasok: Nőivarú nagyszülő és 
szülő csibe, tojóhibrid
01051119 − Gallus domesticus fajba 
tartozó szárnyasok: nőivarú nagyszülő és 
szülő csibe, kivéve a 01051111
010641 – Apis mellifera fajba tartozó, élő 
fajtatiszta méhanyák
04071100 – Keltetésre szánt, 
megtermékenyített tojás a Gallus 
domesticus fajba tartozó szárnyasokból
040719 – Keltetésre szánt, 
megtermékenyített tojás, kivéve a 
04071100
04071911 – Keltetésre szánt, 
megtermékenyített pulyka- vagy libatojás
04071919 – Keltetésre szánt, 
megtermékenyített baromfitojás, kivéve a 
Gallus domesticus fajba tartozó baromfi 
tojásai, illetve a pulyka- vagy libatojás
04071990 – Keltetésre szánt, 
megtermékenyített tojás, kivéve a 
baromfitojás
05111000 – Szarvasmarhafélék spermája
05119985 – Máshol nem említett, a 
05111000-tól eltérő állati termék 
(beleértve a nem szarvasmarhaféle 
emlősállatok spermáját, emlősállatok 
petesejtjeit és embrióit is)”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/251

Módosítás 251
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU) 1151/2012 rendelet
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 5. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

5. cikk „5. cikk

Az eredetmegjelölésekre és a földrajzi 
jelzésekre vonatkozó követelmények

Az eredetmegjelölésekre és a földrajzi 
jelzésekre vonatkozó követelmények

(1) E rendelet alkalmazásában az 
„eredetmegjelölés” elnevezés olyan 
terméket jelöl:

(1) E rendelet alkalmazásában az 
„eredetmegjelölés” elnevezés olyan 
terméket jelöl:

a) amely egy meghatározott helyről, 
régióból vagy – kivételes esetekben – 
országból származik;

a) amely egy meghatározott helyről, 
régióból vagy – kivételes esetekben – 
országból származik, vagy egy konkrét 
helyen hagyományosan használt 
elnevezést;

b) amelynek minősége vagy jellemzői 
alapvetően vagy kizárólag egy adott 
földrajzi környezetnek és az ahhoz 
kapcsolódó természeti és emberi 

b) amelynek minősége vagy jellemzői 
alapvetően vagy kizárólag egy adott 
földrajzi környezetnek és az ahhoz 
kapcsolódó természeti tényezőknek és 
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tényezőknek köszönhetők; továbbá emberi tényezőknek köszönhetők;

c) amely előállításának valamennyi 
szakasza a meghatározott földrajzi 
területen történik.

c) amely előállításának valamennyi 
szakasza a meghatározott földrajzi 
területen történik.

(2) E rendelet alkalmazásában a 
„földrajzi jelzés” elnevezés olyan terméket 
jelöl:

(2) E rendelet alkalmazásában a 
„földrajzi jelzés” elnevezés olyan terméket 
jelöl:

a) amely egy meghatározott helyről, 
régióból vagy országból származik;

a) amely egy meghatározott helyről, 
régióból vagy országból származik, vagy 
egy konkrét helyen hagyományosan 
használt elnevezést;

b) amelynek valamely tulajdonsága, 
hírneve vagy más jellemzője alapvetően 
földrajzi eredetének tulajdonítható; 
valamint

b) amelynek valamely tulajdonsága, 
hírneve vagy más jellemzője alapvetően 
földrajzi eredetének tulajdonítható; 
valamint

c) amely előállításának legalább egy 
szakasza a meghatározott földrajzi 
területen történik.

c) amely előállításának legalább egy 
szakasza a meghatározott földrajzi 
területen történik.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak 
ellenére egyes elnevezéseket akkor is 
eredetmegjelölésnek kell tekinteni, ha az 
adott termékek nyersanyagai a 
meghatározott földrajzi területnél nagyobb 
vagy attól eltérő földrajzi területről 
származnak, amennyiben teljesülnek a 
következő feltételek:

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak 
ellenére egyes elnevezéseket akkor is 
eredetmegjelölésnek kell tekinteni, ha az 
adott termékek nyersanyagai a 
meghatározott földrajzi területnél nagyobb 
vagy attól eltérő földrajzi területről 
származnak, amennyiben teljesülnek a 
következő feltételek:

a) a nyersanyag előállítására szolgáló 
terület jól körülhatárolt;

a) a nyersanyag előállítására szolgáló 
terület jól körülhatárolt;

b) a nyersanyagok előállítására 
speciális feltételek vonatkoznak;

b) a nyersanyagok előállítására 
speciális feltételek vonatkoznak;

c) ellenőrzési intézkedések biztosítják 
a b) pontban említett feltételek betartását; 
továbbá

c) ellenőrzési intézkedések biztosítják 
a b) pontban említett feltételek betartását; 
továbbá

d) a szóban forgó 
eredetmegjelöléseket a származási 
országban 2004. május 1-je előtt 
eredetmegjelölésként elismerték.

d) a szóban forgó 
eredetmegjelöléseket a származási 
országban 2004. május 1-je előtt 
eredetmegjelölésként elismerték.

E bekezdés alkalmazásában kizárólag az 
élő állat, a hús és a tej tekinthető 
nyersanyagnak.

E bekezdés alkalmazásában kizárólag az 
élő állat, a hús és a tej tekinthető 
nyersanyagnak.

(4) Az állati eredetű termékek 
előállításával kapcsolatos sajátosságok 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 

(4) Az állati eredetű termékek 
előállításával kapcsolatos sajátosságok 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
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felhatalmazást kap arra, hogy az 
eredetmegjelölések esetében az 56. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a takarmány 
származásával kapcsolatos korlátozásokra 
és eltérésekre vonatkozóan.

felhatalmazást kap arra, hogy az 
eredetmegjelölések esetében az 56. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a takarmány 
származásával kapcsolatos korlátozásokra 
és eltérésekre vonatkozóan.

Ezenkívül az egyes termékek vagy 
területek sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az 56. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az élő állatok levágásával vagy 
a nyersanyagok származásával kapcsolatos 
korlátozásokra és eltérésekre vonatkozóan.

Ezenkívül az egyes termékek vagy 
területek sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az 56. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az élő állatok levágásával vagy 
a nyersanyagok származásával kapcsolatos 
korlátozásokra és eltérésekre vonatkozóan.

E korlátozásoknak és eltéréseknek objektív 
kritériumok alapján figyelembe kell 
venniük a minőséget, a felhasználást, az 
elismert know-how-t, valamint a természeti 
tényezőket.

E korlátozásoknak és eltéréseknek objektív 
kritériumok alapján figyelembe kell 
venniük a minőséget, a felhasználást, az 
elismert know-how-t, valamint a természeti 
tényezőket.”

Or. en
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Módosítás 252
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 1151/2012 rendelet
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 7. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

7. cikk „7. cikk

Termékleírás Termékleírás

(1) Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésnek vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzésnek meg kell felelnie a 
legalább a következőket tartalmazó 
termékleírásnak:

(1) Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésnek vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzésnek meg kell felelnie a 
legalább a következőket tartalmazó 
termékleírásnak:

a) az eredetmegjelölésként vagy 
földrajzi jelzésként oltalomban 
részesítendő elnevezés a kereskedelmi 
vagy köznyelvben használatos formájában, 
kizárólag olyan nyelven, amelyet a 
meghatározott földrajzi területen az adott 
termék megnevezésére hagyományosan 
használtak vagy használnak;

a) az eredetmegjelölésként vagy 
földrajzi jelzésként oltalomban 
részesítendő elnevezés a kereskedelmi 
vagy köznyelvben használatos formájában, 
kizárólag olyan nyelven, amelyet a 
meghatározott földrajzi területen az adott 
termék megnevezésére hagyományosan 
használtak vagy használnak;
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b) a termék leírása, beleértve – adott 
esetben – a nyersanyagokat, valamint a 
termék főbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai 
vagy érzékszervi jellemzőit;

b) a termék leírása, beleértve – adott 
esetben – a nyersanyagokat, valamint a 
termék főbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai 
vagy érzékszervi jellemzőit;

c) az e bekezdés f) pontjának i. vagy 
ii. alpontjában említett kapcsolatnak 
megfelelően körülhatárolt földrajzi terület 
meghatározása és – adott esetben – az 5. 
cikk (3) bekezdésében szereplő 
követelmények teljesülését igazoló adatok;

c) az e bekezdés f) pontjának i. vagy 
ii. alpontjában említett kapcsolatnak 
megfelelően körülhatárolt földrajzi terület 
meghatározása és – adott esetben – az 5. 
cikk (3) bekezdésében szereplő 
követelmények teljesülését igazoló adatok;

d) annak igazolása, hogy a termék az 
5. cikk (1) vagy (2) bekezdésében említett 
földrajzi területről származik;

d) olyan nyomonkövetési bizonyíték, 
amely igazolja, hogy a termék az 5. cikk 
(1) és (2) bekezdésében említett, 
meghatározott földrajzi területről 
származik;

e) a termék előállítási módjának, 
valamint – adott esetben – az autentikus és 
egységes helyi előállítási módszereknek a 
leírása, valamint a csomagolásra vonatkozó 
adatok feltüntetése, amennyiben a 
kérelmező csoportosulás – az uniós jogot, 
különösen az áruk szabad mozgására és a 
szolgáltatások szabad nyújtására vonatkozó 
jogszabályokat is figyelembe véve – úgy 
dönt, és azt a konkrét termékre 
vonatkozóan megfelelően megindokolja, 
hogy a minőség megőrzése, a származás 
garantálása vagy az ellenőrzés biztosítása 
érdekében a csomagolásnak is a 
meghatározott földrajzi területen kell 
történnie;

e) a termék előállítási módjának, 
valamint – adott esetben – a fenntartható 
fejlődéshez való hozzájárulásának,az 
autentikus és egységes helyi előállítási 
módszereknek a leírása, valamint a 
csomagolásra vonatkozó adatok 
feltüntetése, amennyiben a kérelmező 
csoportosulás – az uniós jogot, különösen 
az áruk szabad mozgására és a 
szolgáltatások szabad nyújtására vonatkozó 
jogszabályokat is figyelembe véve – úgy 
dönt, és azt a konkrét termékre 
vonatkozóan megfelelően megindokolja, 
hogy a minőség megőrzése, a származás 
garantálása vagy az ellenőrzés biztosítása 
érdekében a csomagolásnak is a 
meghatározott földrajzi területen kell 
történnie

f) az alábbiakat tanúsító adatok: f) az alábbiakat tanúsító adatok:

i. a termék minősége vagy jellemzői 
és a földrajzi környezet közötti, az 5. cikk 
(1) bekezdésében említett kapcsolat; vagy

i. az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölést illetően a termék 
minősége vagy jellemzői és a földrajzi 
környezet közötti, az 5. cikk (1) 
bekezdésében említett kapcsolat; vagy

ii. az adott esettől függően a termék 
valamely tulajdonsága, hírneve vagy más 
jellemzője és földrajzi eredete közötti, az 
5. cikk (2) bekezdésében említett 
kapcsolat;

ii. az oltalom alatt álló földrajzi 
jelzést illetően a termék adott minősége, 
hírneve vagy egyéb jellemzője és az 5. cikk 
(2) bekezdésében említett földrajzi eredet 
közötti kapcsolat;

g) a termékleírásban szereplő 
előírásoknak a 37. cikk szerinti betartását 

g) a termékleírásban szereplő 
előírásoknak a 37. cikk szerinti betartását 
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ellenőrző hatóságok neve és címe, vagy az 
ezen előírásokat ellenőrző szervek neve és 
címe – amennyiben a szervek ezen adatai 
rendelkezésre állnak –, és e hatóságok és 
szervek konkrét feladatai;

ellenőrző hatóságok neve és címe, vagy az 
ezen előírásokat ellenőrző szervek neve és 
címe – amennyiben a szervek ezen adatai 
rendelkezésre állnak –, és e hatóságok és 
szervek konkrét feladatai;

h) az érintett termékre vonatkozó 
bármilyen egyedi címkézési előírás.

h) az érintett termékre vonatkozó 
bármilyen egyedi címkézési előírás.

(2) Annak érdekében, hogy a 
termékleírás releváns és tömör 
tájékoztatást nyújtson, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 56. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk 
(1) bekezdésében említett termékleírásban 
szereplő információk korlátozására 
vonatkozó szabályok megállapítása 
céljából, ha erre a korlátozásra túlzott 
terjedelmű bejegyzési kérelmek 
benyújtásának elkerülése érdekében 
szükség van.

(2) Annak érdekében, hogy a 
termékleírás releváns és tömör 
tájékoztatást nyújtson, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 56. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk 
(1) bekezdésében említett termékleírásban 
szereplő információk korlátozására 
vonatkozó szabályok megállapítása 
céljából, ha erre a korlátozásra túlzott 
terjedelmű bejegyzési kérelmek 
benyújtásának elkerülése érdekében 
szükség van.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el a termékleírás formájára 
vonatkozó szabályok megállapítása 
céljából. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el a termékleírás formájára 
vonatkozó szabályok megállapítása 
céljából. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.”

Or. en
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Módosítás 253
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 1308/2013 rendelet
13 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

5. A 13. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

13. cikk „13. cikk

Oltalom Oltalom

(1) A bejegyzett elnevezések a 
következőkkel szemben élveznek oltalmat:

(1) A bejegyzett elnevezések a 
következőkkel szemben élveznek oltalmat:

a) a bejegyzett elnevezés bármilyen 
közvetlen vagy közvetett kereskedelmi 
célú felhasználása a bejegyzés hatálya alá 
nem tartozó olyan termékek esetében, 
amelyek az adott elnevezés alatt bejegyzett 
termékhez hasonlóak, illetve az elnevezés 
olyan használata, amely az oltalom alatt 
álló elnevezés hírnevével való 
visszaélésnek minősül, abban az esetben is, 
ha e termékeket összetevőként használják;

a) a bejegyzett elnevezés bármilyen 
közvetlen vagy közvetett kereskedelmi 
célú felhasználása a bejegyzés hatálya alá 
nem tartozó olyan termékek esetében, 
amelyek az adott elnevezés alatt bejegyzett 
termékhez hasonlóak, illetve az elnevezés 
olyan használata, amely az oltalom alatt 
álló elnevezés hírnevével való 
visszaélésnek, a hírnév gyengítésének 
vagy csorbításának minősül, abban az 
esetben is, ha e termékeket összetevőként 
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használják;

b) bármilyen visszaélés, utánzás vagy 
félrevezető utalás, még abban az esetben is, 
ha a termékek vagy szolgáltatások 
tényleges származása fel van tüntetve, 
vagy ha a bejegyzett elnevezés fordítását 
használják, illetve ha azt a „jellegű”, 
„típusú”, „eljárással készített”, „hasonlóan 
készített”, „utánzat” vagy ezekhez hasonló 
kifejezések kísérik, abban az esetben is, ha 
e termékeket összetevőként használják;

b) bármilyen visszaélés, utánzás vagy 
félrevezető utalás, még abban az esetben is, 
ha a termékek vagy szolgáltatások 
tényleges származása fel van tüntetve, 
vagy ha a bejegyzett elnevezés fordítását 
használják, illetve ha azt a „jellegű”, 
„típusú”, „eljárással készített”, „hasonlóan 
készített”, „utánzat” vagy ezekhez hasonló 
kifejezések kísérik, abban az esetben is, ha 
e termékeket összetevőként használják;

c) bármely egyéb, a termék 
származására, eredetére, jellegére vagy 
alapvető tulajdonságaira vonatkozó a belső 
vagy a külső csomagoláson, az adott 
termékhez kapcsolódó reklámanyagon 
vagy dokumentumon elhelyezett hamis 
vagy megtévesztő megjelölés, valamint a 
termék származását illetően hamis 
benyomást keltő dobozba történő 
csomagolás;

c) bármely egyéb, a termék 
származására, eredetére, jellegére vagy 
alapvető tulajdonságaira vonatkozó a belső 
vagy a külső csomagoláson, az adott 
termékhez kapcsolódó reklámanyagon 
vagy dokumentumon elhelyezett hamis 
vagy megtévesztő megjelölés, valamint a 
termék származását illetően hamis 
benyomást keltő dobozba történő 
csomagolás;

d) bármilyen egyéb olyan gyakorlat, 
amely a termék tényleges származása 
tekintetében a fogyasztó megtévesztéséhez 
vezethet.

d) bármilyen egyéb olyan gyakorlat, 
amely a termék tényleges származása 
tekintetében a fogyasztó megtévesztéséhez 
vezethet;
da) olyan domainnév rosszhiszemű 
regisztrációja, amely valamely oltalom 
alatt álló elnevezéshez hasonló vagy azzal 
teljes egészében vagy részben 
összetéveszthető.”

Amennyiben egy oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzés egy köznevesült 
terméknevet foglal magában, e köznevesült 
elnevezés használata nem minősül az első 
albekezdés a) vagy b) pontjával 
ellentétesnek.

Amennyiben egy oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzés egy köznevesült 
terméknevet foglal magában, e köznevesült 
elnevezés használata nem minősül az első 
albekezdés a) vagy b) pontjával 
ellentétesnek.

(2) Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzések nem köznevesülhetnek.

(2) Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzések nem köznevesülhetnek.

(3) A tagállamok megteszik a 
szükséges igazgatási és jogi lépéseket az 
adott tagállamban előállított vagy 
forgalmazott termékekre vonatkozó, 
oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az 
oltalom alatt álló földrajzi jelzések (1) 

(3) A tagállamok megteszik a 
szükséges igazgatási és jogi lépéseket az 
adott tagállamban előállított vagy 
forgalmazott termékekre vonatkozó, 
oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az 
oltalom alatt álló földrajzi jelzések (1) 
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bekezdésben említett jogszerűtlen 
használatának megelőzése és 
megszüntetése érdekében.

bekezdésben említett jogszerűtlen 
használatának megelőzése és 
megszüntetése érdekében.

(3a) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
oltalom az Unió vámterületére belépő, de 
az Unió vámterületén belüli szabad 
forgalmazásra nem bocsátott, az (EU) 
2017/625 rendelet 3. cikke 44. pontjának 
értelmében vett tranzitárukra, valamint a 
távközlő eszközök útján forgalomba hozott 
árukra is alkalmazandó.

Ennek érdekében a tagállamok az egyes 
tagállamok által meghatározott eljárások 
alapján kijelölik az ezen intézkedések 
meghozataláért felelős hatóságokat.

Ennek érdekében a tagállamok az egyes 
tagállamok által meghatározott eljárások 
alapján kijelölik az ezen intézkedések 
meghozataláért felelős hatóságokat.

E hatóságoknak megfelelő garanciákat kell 
biztosítaniuk a tárgyilagosság és a 
pártatlanság tekintetében, és rendelkezniük 
kell a feladataik ellátásához szükséges 
képzett személyzettel és erőforrásokkal.

E hatóságoknak megfelelő garanciákat kell 
biztosítaniuk a tárgyilagosság és a 
pártatlanság tekintetében, és rendelkezniük 
kell a feladataik ellátásához szükséges 
képzett személyzettel és erőforrásokkal.

Or. en


