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Rendeletre irányuló javaslat
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1308/2013/EU rendelet
78. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A 78. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:
1. Az alkalmazandó forgalmazási 
előírások mellett – adott esetben – a VII. 
mellékletben szereplő meghatározások, 
megjelölések és kereskedelmi 
megnevezések is alkalmazandók a 
következő ágazatokra vagy termékekre:
a) marhahús;
aa) juhhús;
b) bor;
c) emberi fogyasztásra szánt tej és 
tejtermékek;
d) baromfihús;
e) tojás;
f) emberi fogyasztásra szánt kenhető 
zsírok; valamint
g) olívaolaj és étkezési olajbogyó;
h) sertéshús;
i) kecskehús;
j) lóhús;
k) nyúlhús.
2. A VII. mellékletben szereplő 
meghatározások, megjelölések és 
kereskedelmi megnevezések csak olyan 
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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, a visszaéléssel, 
az utánzással vagy a jogellenes 
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 
mentességekre vonatkozóan. E 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
szigorúan a változó fogyasztói keresletből, 
a műszaki fejlődésből, illetve a 
termékinnovációból eredő bizonyított 
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.
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 
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szarvasmarháról van szó, másrészt pedig 
megállapítja a szükséges szabályokat.
6. Az 1169/2011/EU rendelet 17. cikkében 
szereplő megnevezések, amelyeket jelenleg 
húsra, darabolt húsra, húsdarabokra, 
előkészített hústermékekre és 
húskészítményekre használnak, kizárólag 
húsra vagy hústartalmú termékekre 
használhatók.
A fogyasztók elvárásainak és a húspiac 
alakulásának figyelembevétele érdekében, 
amennyiben az élelmiszer pontos jellege 
az 1151/2012/EU rendelet 3. cikke szerinti 
hagyományos felhasználásból 
egyértelműen kitűnik, és/vagy 
amennyiben az elnevezések az átlagos 
fogyasztó számára nyilvánvaló módon 
jellemzik az adott élelmiszert, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 227. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VII. 
mellékletnek az első albekezdésben 
említett húsok, darabolt húsok, 
húsdarabok, előkészített hústermékek és 
húskészítmények meghatározásainak, 
megjelöléseinek és kereskedelmi 
megnevezéseinek egy listája tekintetében 
az első albekezdéstől való eltérésekre 
vonatkozó különös szabályokkal történő 
kiegészítése céljából.
Az említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadásakor a Bizottság az 
1169/2011/EU rendelet 17. cikkével 
összhangban különbséget tesz a hivatalos 
nevek és a szokásos vagy leíró nevek 
között aszerint, hogy azok az adott 
élelmiszerek felhasználására utaló 
élelmiszernevek-e.
A növényifehérje-termékekre vonatkozó 
eltérések esetében a kereskedelmi 
megnevezésben egyértelműen fel kell 
tüntetni, hogy „húsmentes”. 
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