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Módosítás 262/rev
Anne Sander
a PPE 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 – 5 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
78 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

5a. A 78. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

78. cikk „78. cikk

Egyes ágazatokra és termékekre vonatkozó 
meghatározások, megjelölések és 
kereskedelmi megnevezések

Egyes ágazatokra és termékekre vonatkozó 
meghatározások, megjelölések és 
kereskedelmi megnevezések

(1) Az 59. cikkben említett, 
alkalmazandó forgalmazási előírások 
mellett – adott esetben – a VII. 
mellékletben szereplő meghatározások, 
megjelölések és kereskedelmi 
megnevezések alkalmazandók a következő 
ágazatokra vagy termékekre:

(1) Az 59. cikkben említett, 
alkalmazandó forgalmazási előírások 
mellett – adott esetben – a VII. 
mellékletben szereplő meghatározások, 
megjelölések és kereskedelmi 
megnevezések alkalmazandók a következő 
ágazatokra vagy termékekre:

a) marha- és borjúhús; a) marha- és borjúhús;

b) bor; b) bor;

c) emberi fogyasztásra szánt tej és 
tejtermékek;

c) emberi fogyasztásra szánt tej és 
tejtermékek;

d) baromfihús; d) baromfihús;

e) tojás; e) tojás;

f) emberi fogyasztásra szánt kenhető 
zsírok; és

f) emberi fogyasztásra szánt kenhető 
zsírok;

g) olívaolaj és étkezési olajbogyó. g) olívaolaj és étkezési olajbogyó;
h) sertéshús;
i) juhhús;
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j) kecskehús;
k) lóhús; és
l) nyúlhús.

(2) A VII. mellékletben szereplő 
meghatározások, megjelölések és 
kereskedelmi megnevezések csak olyan 
termék forgalmazására használhatók az 
Unióban, amely megfelel az említett 
mellékletben megállapított vonatkozó 
követelményeknek.

(2) A VII. mellékletben szereplő 
meghatározások, megjelölések és 
kereskedelmi megnevezések csak olyan 
termék forgalmazására és népszerűsítésére 
használhatók az Unióban, amely megfelel 
az említett mellékletben megállapított 
vonatkozó követelményeknek. A 
VII. melléklet előírhatja azokat a 
feltételeket, amelyek fennállása esetén 
ezek a megjelölések vagy kereskedelmi 
megnevezések forgalmazásuk vagy 
népszerűsítésük során oltalomban 
részesülnek a jogellenes kereskedelmi 
használattal, visszaéléssel, utánzással 
vagy utalásokkal szemben.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 227. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a VII. mellékletben szereplő 
meghatározásokkal és kereskedelmi 
megnevezésekkel kapcsolatos 
módosításokra, eltérésekre vagy 
mentesítésekre vonatkozóan. E 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
szigorúan a változó fogyasztói keresletből 
és a műszaki fejlődésből eredő bizonyított 
szükségletekre, illetve a 
termékinnovációból eredő szükségletekre 
kell korlátozódniuk.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 227. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a VII. mellékletben szereplő 
meghatározásokkal és kereskedelmi 
megnevezésekkel kapcsolatos, az Ia. 
részben szereplőktől eltérő módosításokra, 
eltérésekre vagy mentesítésekre 
vonatkozóan. E felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusoknak szigorúan a változó 
fogyasztói keresletből és a műszaki 
fejlődésből eredő bizonyított 
szükségletekre, illetve a 
termékinnovációból eredő szükségletekre 
kell korlátozódniuk.

(4) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a gazdasági szereplőknek és a 
tagállamoknak egyaránt pontos és 
megfelelő ismereteik legyenek a VII. 
mellékletben szereplő meghatározásokról 
és kereskedelmi megnevezésekről, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
227. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
azokra vonatkozó előírások, illetve azok 
alkalmazása tekintetében.

(4) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a gazdasági szereplőknek és a 
tagállamoknak egyaránt pontos és 
megfelelő ismereteik legyenek a VII. 
mellékletben szereplő meghatározásokról 
és kereskedelmi megnevezésekről, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
227. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
azokra vonatkozó előírások, illetve azok 
alkalmazása tekintetében.

(4a) A piac átláthatóságának 
biztosítása, a fogyasztók elvárásainak való 
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megfelelés és a húspiac alakulásának 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 227. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VII. 
melléklet Ia. részének kiegészítése céljából 
a VII. melléklet e részében előírt 
szabályokkal összhangban a kizárólag az 
állatok ehető részeit és a húst tartalmazó 
termékek számára fenntartott hús, 
húsdarabok és húsipari termékek 
kereskedelmi megnevezésének és 
leírásának meghatározása céljából.

(5) A fogyasztói elvárásoknak és a 
tejtermékpiac alakulásának a 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 227. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyekben egyrészt meghatározza azokat 
a tejtermékeket, amelyek tekintetében fel 
kell tüntetni azon állatfaj nevét, amelytől a 
tej származik, amennyiben nem 
szarvasmarháról van szó, másrészt pedig 
megállapítja a szükséges szabályokat.

(5) A fogyasztói elvárásoknak és a 
tejtermékpiac alakulásának a 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 227. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyekben egyrészt meghatározza azokat 
a tejtermékeket, amelyek tekintetében fel 
kell tüntetni azon állatfaj nevét, amelytől a 
tej származik, amennyiben nem 
szarvasmarháról van szó, másrészt pedig 
megállapítja a szükséges szabályokat.”

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a forgalmazási előírások (meghatározás, kereskedelmi megnevezés és 
leírás) hatályának kiterjesztése és a Bizottság felhatalmazása arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VII. melléklet Ia. részének kiegészítése céljából a VII. 
melléklet e részében előírt szabályokkal összhangban a kizárólag az állatok ehető részeit és a 
húst tartalmazó termékek számára fenntartott hús, húsdarabok és húsipari termékek 
kereskedelmi megnevezésének és leírásának meghatározása céljából.
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15.10.2020 A8-0198/263/rev

Módosítás 263/rev
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Eric Andrieu
az S&D 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 – 14 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
103 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

14a. A 103. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

103. cikk „103. cikk

Oltalom Oltalom

(1) Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléseket és az oltalom alatt 
álló földrajzi jelzéseket bármely 
forgalmazó használhatja az olyan borok 
esetében, amelyek a vonatkozó 
termékleírásnak megfelelően készültek.

(1) Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléseket és az oltalom alatt 
álló földrajzi jelzéseket bármely 
forgalmazó használhatja az olyan borok 
esetében, amelyek a vonatkozó 
termékleírásnak megfelelően készültek.

(2) Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzések, valamint az ezek 
egyikével a vonatkozó termékleírásnak 
megfelelően ellátott borok a következőkkel 
szemben élveznek oltalmat:

(2) Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzések, valamint az ezek 
egyikével a vonatkozó termékleírásnak 
megfelelően ellátott borok a következőkkel 
szemben élveznek oltalmat:

a) az oltalom alatt álló elnevezés 
bármilyen közvetlen vagy közvetett 
kereskedelmi célú használata:

a) az oltalom alatt álló elnevezés 
bármilyen közvetlen vagy közvetett 
kereskedelmi célú használata:

i. olyan, az oltalom alatt álló 
elnevezéssel ellátott termékhez hasonló 
termékek esetében, amelyek nem felelnek 
meg a termékleírásának; vagy

i. olyan, az oltalom alatt álló 
elnevezéssel ellátott termékhez hasonló 
termékek esetében, amelyek nem felelnek 
meg a termékleírásának; vagy
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ii. amennyiben az ilyen használat 
visszaél az eredetmegjelölés vagy földrajzi 
jelzés hírnevével;

ii. amennyiben az ilyen használat 
visszaél az eredetmegjelölés vagy földrajzi 
jelzés hírnevével, illetve gyengíti vagy 
csorbítja azt, beleértve azokat az eseteket 
is, ha egy bejegyzett elnevezést 
összetevőként használnak fel;

b) az elnevezés bármilyen 
visszaélésszerű használata, utánzása vagy 
idézése, még abban az esetben is, ha a 
termék vagy a szolgáltatás tényleges 
származása fel van tüntetve, vagy ha az 
oltalom alatt álló elnevezés fordítását 
használják, illetve ha azt a „jellegű”, 
„típusú”, „módszerrel készített”, 
„hasonlóan készített”, „utánzat”, „ízű”, „-
szerű” vagy ezekhez hasonló kifejezések 
kísérik;

b) az elnevezés bármilyen 
visszaélésszerű használata, utánzása vagy 
az elnevezésre való utalás, még abban az 
esetben is, ha a termék vagy a szolgáltatás 
tényleges származása fel van tüntetve, 
vagy ha az oltalom alatt álló elnevezés 
fordítását, kiejtés szerinti átiratát vagy 
eltérő írásrendszert használó nyelvek 
közötti átiratát használják, illetve ha azt a 
„jellegű”, „típusú”, „módszerrel készített”, 
„hasonlóan készített”, „utánzat”, „ízű”, „-
szerű” vagy ezekhez hasonló kifejezések 
kísérik, ideértve azokat az eseteket is, 
amikor e bejegyzett elnevezéseket 
összetevőként használják fel;

c) a termék származására, eredetére, 
jellegére vagy alapvető tulajdonságaira 
vonatkozó bármely egyéb, a belső vagy a 
külső csomagoláson, az adott borászati 
termékhez kapcsolódó reklámanyagon 
vagy dokumentumon elhelyezett hamis 
vagy félrevezető jelzés, valamint a termék 
eredetét illetően hamis benyomást keltő 
tárolóedénybe történő csomagolás;

c) a termék származására, eredetére, 
jellegére vagy alapvető tulajdonságaira 
vonatkozó bármely egyéb, a belső vagy a 
külső csomagoláson, az adott borászati 
termékhez kapcsolódó reklámanyagon 
vagy dokumentumon elhelyezett hamis 
vagy félrevezető jelzés, valamint a termék 
eredetét illetően hamis benyomást keltő 
tárolóedénybe 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) egy domainnév minden olyan 
rosszhiszemű feltüntetése, amely valamely 
oltalom alatt álló elnevezéshez hasonló 
vagy azzal teljes egészében vagy részben 
összetéveszthető.

(3) Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzések nem válhatnak a 101. 
cikk (1) bekezdésének értelmében vett 
köznevesült elnevezésekké az Unióban.

(3) Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzések nem válhatnak a 101. 
cikk (1) bekezdésének értelmében vett 
köznevesült elnevezésekké az Unióban.

(3a) A (2) bekezdésben említett oltalom 
az Unió vámterületére belépő, de az Unió 
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vámterületén belüli szabad forgalmazásra 
nem bocsátott árukra, valamint az 
Unióban elektronikus kereskedelmi 
eszközök útján forgalomba hozott árukra 
is alkalmazandó.
(3b) Amennyiben az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel ellátott bor földrajzi 
területe egy másik, nagyobb földrajzi 
területtel rendelkező, ugyancsak oltalom 
alatt álló eredetmegjelölés hatálya alá 
tartozik, a tagállamok meghatározhatják 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
szóban forgó borok e másik oltalom alatt 
álló eredetmegjelölés előnyeit élvezhetik. 
Ezeket a feltételeket bele kell foglalni az 
érintett borok termékleírásába.”

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy szabályozza azt a gyakorlatot, amikor az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel (OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) rendelkező borok, 
amelyek földrajzi területe egy másik OEM-mel vagy OFJ-vel ellátott nagyobb földrajzi 
területhez tartozik, élvezhetik a másik OEM-mel vagy OFJ-vel ellátott termékek előnyeit, vagy 
keverhetők az említett OEM-mel vagy OFJ-vel ellátott borokkal. A tagállamok határozzák 
meg azokat a feltételeket, amelyek mellett ez a gyakorlat megengedett. Ezeket a feltételeket 
bele kell foglalni az érintett borok termékleírásába.


