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RÖVID INDOKOLÁS

A közösségi ökocímkerendszerről szóló rendelet általános célja, hogy ösztönözze a termékek 
fenntartható előállítását és fogyasztását, illetve a szolgáltatások fenntartható nyújtását és 
igénybevételét. Az ökocímke önkéntes rendszere a fogyasztókat a kiemelkedő piaci szereplők 
felé irányítja. A vélemény előadója üdvözli a Bizottság javaslatát az ökocímkerendszer 
átdolgozására, valamint erőfeszítéseit a jelenlegi rendszer hiányosságainak orvoslására. 

Az ökocímke a fenntartható termelésre és fogyasztásra vonatkozó cselekvési terv és a 
fenntartható iparpolitika része. Hangsúlyozva a cselekvési terv általános jelentőségét, a 
vélemény előadója teljes mértékben támogatja az ökocímkéről szóló javaslat általános 
célkitűzéseit. Ebben az összefüggésben üdvözlendők jelenlegi rendszer kevésbé költségessé 
és bürokratikussá, valamint ismertebbé tételén keresztül történő megerősítésére irányuló 
erőfeszítések. A más ökocímkézési rendszerekkel való harmonizáció ösztönzése is lényeges 
az egységesség biztosítása és a belső piacon belüli széttöredezettség megakadályozása 
érdekében. 

A vélemény előadója üdvözli az éves díjak eltörlését, ami a KKV-k számára különösen 
fontos. Hasonlóan fontos elem a sablonok használata a követelmények dokumentációjában a 
felhasználóbarát alkalmazás érdekében, de a vélemény előadója hangsúlyozni kívánja, hogy a 
követelmények „formájának” átdolgozása azok tényleges tartalmának felülvizsgálata nélkül 
nem elegendő. 

Az ökocímkerendszer átdolgozása ugyanakkor elsősorban adminisztratív és eljárási 
feladatnak tűnik, és nem érinti a termékek ökocímkézésére vonatkozó jelenlegi 
követelmények alapjául szolgáló elvi hibákat. A legtöbb esetben a jelenlegi követelmények 
nem valódi életciklus-szemléletet tükröznek. A vélemény előadója szerint a 
követelményeknek a végtermékek mellett a gyártási folyamat, a fogyasztási szokások, a 
fogyasztói viselkedés és az éghajlatváltozás problémáit is érinteniük kell. Ezért a termékekre 
vonatkozó követelmények alapoktól való felülvizsgálatára van szükség annak érdekében, 
hogy a fenntarthatóság szélesebb körű szemléletét és a valódi életciklus-szemléletet 
tükrözzék. Fontos az is, hogy az ökocímkerendszer összhangban legyen a hatályos uniós 
jogszabályokkal (REACH, az osztályozásról és címkézésről szóló rendelet), és ne próbáljon 
ezektől eltérő megközelítéseket alkalmazni. Ezenfelül életbevágóan fontos, hogy a 
követelmények kialakítása tudományos bizonyítékok alapján történjen.

Úgy tűnik, hogy a jelenlegi javaslat előnyt biztosít az EU-n kívülről származó termékeknek az 
uniós termékekkel szemben. Míg az előbbiek minden olyan tagállam illetékes hatóságánál 
regisztrálhatók, ahol a terméket forgalomba hozzák vagy hozták, az utóbbiakat abban a 
tagállamban kell regisztrálni, ahonnan a termék származik. 

A vélemény előadója sajnálja, hogy az ökocímkézési rendszernek az élelmiszerek és italok 
meghatározott töredékére történő kiterjesztésére irányuló javaslatában a Bizottság e termékek 
életciklusának csak néhány korlátozott szakaszát, nevezetesen a feldolgozást, a szállítást és a 
csomagolást kívánja figyelembe venni. Az élelmiszerek és italok környezeti hatásainak döntő 
része a mezőgazdasági termelés, valamint a fogyasztás szakaszában keletkezik, és érthetetlen, 
hogy e termékek életciklusának e jelentős szakaszait a Bizottság miért zárta ki a vizsgálatból. 
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Ugyanilyen érthetetlen, hogy miért kellene a feldolgozott élelmiszereknek az ökocímkézési 
rendszer hatálya alá tartozniuk, miközben a friss élelmiszereket kizárnák. Ezért a vélemény 
elődadója úgy gondolja, hogy fenn kell tartani az összes élelmiszer és ital e rendelet hatálya 
alóli jelenlegi mentességét.

Jelenleg jelentős szemléletbeli és értelmezési különbségek vannak a hatóságok között, ami a 
belső piac széttöredezettségét eredményezi. Ezért fontos az ökocímkére irányuló kérelmek 
kezelésére vonatkozó eljárások és időtartamok összehangolásának biztosítása az illetékes 
nemzeti hatóságokon keresztül. 

Fontos az is, hogy legyen olyan mechanizmus, amely figyelembe veszi a termékek folyamatos 
fejlődését. Jelenleg a termékekre vonatkozó követelmények hosszú időre (például 3 évre) 
vannak meghatározva, és rugalmatlanok. Ezért nehéz megváltoztatni a megfogalmazásokat 
oly módon, hogy kiterjedjenek például az új, fenntartható alapanyagokra, és 
alkalmazkodjanak a műszaki fejlődéshez anélkül, hogy végig kellene menni az ökocímke 
ismételt kérelmezésének teljes folyamatán. 

Végezetül, fontos az ökocímkének a fogyasztók körében történő népszerűsítésére irányuló 
erőfeszítések fokozása, az összes vonatkozó információt és gyakorlatot bemutató hivatalos 
európai internetes honlap révén is.

A vélemény előadójának határozott meggyőződése, hogy mivel a fogyasztók 
megváltoztathatják fogyasztási szokásaikat és fenntartható választási lehetőségeket 
követelhetnek, nagyon fontos, hogy e hatalmuk gyakorlásához segítséget kapjanak. E javaslat 
fontos eszköz a fenti cél eléréséhez, a javasolt módosítások pedig tovább erősítik.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közösségi ökocímkerendszer része az 
Európai Bizottság fenntartható termelésre 
és fogyasztásra vonatkozó 
szakpolitikájának, amely az előállítás és a 
fogyasztás környezet- és egészségkárosító, 
a természeti erőforrásokat kimerítő 
hatásainak csökkentésére irányul. A 

(4) A közösségi ökocímkerendszer része az 
Európai Bizottság fenntartható termelésre 
és fogyasztásra vonatkozó 
szakpolitikájának, amely az előállítás és a 
fogyasztás környezet- és egészségkárosító, 
a természeti erőforrásokat kimerítő 
hatásainak csökkentésére irányul. A 
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rendszer az ökocímke használatán 
keresztül azokat a termékeket kívánja 
népszerűsíteni, amelyek kiemelkedő 
környezetvédelmi teljesítménnyel 
rendelkeznek. Ennek megfelelően indokolt 
az a kívánalom, hogy az ökocímke-
tanúsítvány odaítélési követelményeinek 
alapja a környezetvédelem terén 
kiemelkedő, közösségi piacon forgalmazott 
termékek környezetvédelmi 
teljesítményszintje legyen. Az említett 
követelményeknek az egyszerű 
alkalmazhatóság érdekében közérthetőnek 
kell lenniük, ezért a termékek 
legmeghatározóbb környezeti hatásaira kell 
korlátozódniuk.

rendszer az ökocímke használatán 
keresztül azokat a termékeket kívánja 
népszerűsíteni, amelyek kiemelkedő 
környezetvédelmi teljesítménnyel 
rendelkeznek. Ennek megfelelően indokolt 
az a kívánalom, hogy az ökocímke-
tanúsítvány odaítélési követelményeinek 
alapja a környezetvédelem terén 
kiemelkedő, közösségi piacon forgalmazott 
termékek környezetvédelmi 
teljesítményszintje legyen. Az említett 
követelményeknek az egyszerű 
alkalmazhatóság érdekében közérthetőnek 
kell lenniük, ezért a termékek 
legmeghatározóbb környezeti hatásaira kell 
korlátozódniuk azok teljes életciklusa 
alatt, beleértve a gyártást és a 
felhasználást is.

Indokolás

Az ökocímke használatára vonatkozó követelmények meghatározása során a termékek teljes 
életciklusát figyelembe kell venni. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ökocímkerendszernek figyelembe 
kell vennie a hatályos közösségi 
jogszabályokat a biztonsági minősítések 
eltérő megközelítésének elkerülése 
érdekében.

Indokolás

Az ökocímkéről szóló rendelet nem vezethet olyan helyzethez, hogy az Európai Közösség 
különböző megközelítéseket alkalmazzon a vegyi anyagok – jelenleg a REACH és az 
osztályozásról és címkézésről szóló rendelet által szabályozott – biztonsági minősítése, 
kezelése és felhasználása tekintetében. A meglévő jogszabályoknak kell érvényre jutniuk.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Annak érdekében, hogy közösségi 
ökocímkerendszer alkalmazása 
elterjedjen, a rendelet jövőbeli 
felülvizsgálatai során a 10%-nyi 
legjobban teljesítő termékre vonatkozó 
követelményről egy olyan 
termékkategóriánkénti osztályozási 
rendszer bevezetése felé kell elmozdulni, 
amely segítséget nyújt a fogyasztóknak 
abban, hogy fenntartható fogyasztási 
döntéseket hozzanak, és a gyártókat 
kínálatuk folyamatos tökéletesítésére 
ösztönözzék.

Indokolás

A közösségi ökocímkerendszer alkalmazásának valódi elterjedéséhez a „legjobb 10% 
rendszere” nem tekinthető elég hatékonynak. Az összes termékcsoport minden terméke 
számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy címkét kérelmezzen, azt a termékre 
felhelyezze, és azon egy osztályozási rendszernek megfelelően „A”, „B” vagy „C” 
osztályozás jelezze a termék környezetvédelmi teljesítményét.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Promóciós fellépésekkel kell 
gondoskodni arról, hogy a közösségi 
ökocímke fogalma jobban beépüljön a 
köztudatba, és ennek nyomán a fogyasztók 
tisztában legyenek a címke jelentésével, és 
tájékozottabban dönthessenek egy adott 
termék megvásárlásakor.

(9) Promóciós fellépésekkel, tájékoztató és 
oktatási kampányokkal kell gondoskodni 
arról, hogy a közösségi ökocímke fogalma 
jobban beépüljön a köztudatba, és ennek 
nyomán a fogyasztók tisztában legyenek a 
címke jelentésével, és tájékozottabban 
dönthessenek egy adott termék 
megvásárlásakor.
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Indokolás

A tájékoztató és oktatási kampányok fontos kommunikációs eszközei az ökocímkézés a 
közeljövőben a polgárokkal való megismertetésének. 

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A környezetvédelmi címkével ellátott 
termékek forgalmazásának nemzeti és 
közösségi szintű előmozdítása érdekében, 
valamint a fogyasztók elbizonytalanítását 
elkerülendő szorosabban össze kell 
hangolni a közösségi ökocímkerendszert és 
a tagállamok ökocímkerendszereit.

(10) A környezetvédelmi címkével ellátott 
termékek forgalmazásának nemzeti és 
közösségi szintű előmozdítása érdekében, 
valamint a fogyasztók elbizonytalanítását 
elkerülendő szorosabban össze kell 
hangolni a közösségi ökocímkerendszert és 
a tagállamok ökocímkerendszereit, 
valamint létre kell hozni egy olyan 
hivatalos uniós honlapot, amely a 
fogyasztók tájékoztatására összegyűjti az 
összes uniós ökocímkézési információt és 
gyakorlatot és a Közösség valamennyi 
hivatalos nyelvén rendelkezésre áll. 
Emellett a nemzeti piacokon 
népszerűsíteni kell a közösségi vagy 
nemzeti ökocímkével ellátott termékeket.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (10a) Fel kell ismerni, hogy – noha a 
nemzeti ökocímkék bizonyítottan felhívták 
magukra a fogyasztók figyelmét – e 
rendelet célja hosszú távon létrehozni egy 
közösségi ökocímkét, amely a nemzeti és 
regionális ökocímkék helyébe lép majd.

Indokolás

Az ökocímkézés az egyetlen hivatalos címkézési rendszer az egész belső piacon. A létező 
nemzeti és regionális ökocímkerendszerek csak részben fedik le a belső piacot. Az új rendelet 
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az ökocímke használatának elterjesztésére törekszik a környezetvédelmi címkézési rendszerek 
elsokasodásának megelőzése érdekében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A környezetvédelmi teljesítmény 
meghatározásához a környezetvédelem 
terén a közösségi piacon legjobban teljesítő 
termékek adnak viszonyítási alapot. Ehhez 
meg kell vizsgálni a termékek életciklusa 
során a környezetet érintő legsúlyosabb 
hatásokat, különösen az éghajlatváltozást 
előidéző hatásokat, a természetre és a 
biodiverzitásra gyakorolt hatást, az 
energia- és az erőforrás-felhasználást, a 
hulladéktermelést, a szennyezőanyag-
kibocsátást minden környezeti elem 
esetében, a környezetszennyező fizikai 
hatásokat, valamint a veszélyes anyagok 
használatát, illetve kibocsátását.

(2) A környezetvédelmi teljesítmény 
meghatározásához a környezetvédelem 
terén a közösségi piacon legjobban teljesítő 
termékek adnak viszonyítási alapot. Ehhez 
meg kell vizsgálni a termékek életciklusa 
során a környezetet érintő, tudományosan 
bizonyított legsúlyosabb hatásokat, 
amelyek magukban foglalhatják az 
éghajlatváltozást előidéző hatásokat, a 
természetre és a biodiverzitásra gyakorolt 
hatást, az energia- és az erőforrás-
felhasználást, a hulladéktermelést, a 
szennyezőanyag-kibocsátást minden 
környezeti elem esetében, a 
környezetszennyező fizikai hatásokat, 
valamint az anyagok használatát, illetve 
kibocsátását. …-ig* felül kell vizsgálni a 
különböző termékcsoportokra vonatkozó 
ökocímke-használat követelményeit az e 
cikkben körvonalazott életciklus-
szemléletnek való teljes megfelelésük 
biztosítása érdekében.
___________

* E rendelet hatálybalépésétől számítva 18 
hónapon belül.

Indokolás

A legtöbb esetben a termékcsoportokra vonatkozó jelenlegi követelmények nem tükrözik az e 
cikkben leírt valódi életciklus-szemléletet.  Emellett a (4) preambulumbekezdés előírja, hogy a 
követelményeknek a termékek környezetet érintő legsúlyosabb hatásaira kell korlátozódniuk.  
Ezért a Bizottságnak sürgősen felül kell vizsgálnia a jelenlegi követelményeket az összes 
termékcsoport vonatkozásában, annak biztosítása érdekében, hogy azok összhangban 
legyenek ezekkel a megközelítésekkel és elvekkel. 

A hatályos jogszabályok – mint például a REACH – megfelelően szabályozza a 
kockázatkezelést a vegyi anyagok tekintetében, és többek között azok környezeti hatásainak 
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csökkentését célozza.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b és c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben erre mód van, megnevezi 
azt a három fő környezetvédelmi jellemzőt, 
ami az ökocímkére kerül; 

b) amennyiben erre mód van, 
megnevezheti azt a három fő 
környezetvédelmi jellemzőt, ami az 
ökocímkére kerül;

c) meghatározza a követelmények és az 
értékelési kritériumok érvényességi 
időtartamát.

c) meghatározza a követelmények és az 
értékelési kritériumok érvényességi 
időtartamát, amely két évnél nem lehet 
hosszabb.

ca) meghatározza azt, hogy az 
érvényességi időtartam alatt a termék 
milyen mértékben változtatható meg.

Indokolás

 Kiemelkedően fontos, hogy gondoskodjunk olyan mechanizmusról, amely figyelembe veszi a 
termékek folyamatos tökéletesítését az ökocímke-használat követelményeinek érvényességi 
időtartama alatt is. Jelenleg a termékekre vonatkozó követelmények hosszú időtartamra (pl. 3 
évre) vannak meghatározva, és rugalmatlanok; még kisebb változtatásokat is nehéz 
végrehajtani szövegükön annak érdekében, hogy az új, fenntarthatóbb összetevőkre is 
kiterjedjenek, és alkalmazkodjanak műszaki fejlődéshez anélkül, hogy végig kellene menni az 
ökocímke újbóli kérelmezésének teljes folyamatán.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ökocímke használatához a 
gyártóknak, importőröknek, 
szolgáltatóknak, nagy- és 
kiskereskedőknek a 4. cikkben említett, 
felelős szervek egyikénél nyilvántartásba 
kell vetetniük magukat az alábbi 
szabályoknak megfelelően:

(1) Az ökocímke használatához a 
gyártóknak, importőröknek, 
szolgáltatóknak, nagy- és 
kiskereskedőknek a 4. cikkben említett, 
felelős szervek egyikénél nyilvántartásba 
kell vetetniük magukat a termék 
rendeltetési helye szerinti bármely 
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tagállamban.
a) ha a termék egyetlen tagállamból 
származik, a nyilvántartásba vételt az 
adott tagállam felelős szervénél kell 
kérelmezni;
b) ha a termék azonos formában több 
tagállamból származik, a nyilvántartásba 
vételt az érintett tagállamok egyikének 
felelős szervénél kell kérelmezni;
c) ha a termék a Közösségen kívülről 
származik, a nyilvántartásba vételt a 
termék rendeltetési helye szerinti bármely 
tagállam felelős szervénél kell kérelmezni.

Indokolás

E módosítás a nyilvántartásba vétel egyszerűsítésére törekszik, megjelölve, hogy (függetlenül 
a termék származási helyétől) a nyilvántartásba vételt a termék rendeltetési helye szerinti 
tagállamok felelős szervénél kell kérelmezni.  

Úgy tűnik, hogy a bizottsági javaslat előnyben részesíti az EU-n kívülről származó termékeket 
az uniós termékekkel szemben: míg az előbbiek minden olyan tagállam illetékes hatóságánál 
regisztrálhatók, ahol a terméket forgalomba hozzák vagy hozták, az utóbbiakat abban a 
tagállamban kell regisztrálni, ahonnan a termék származik. E módosítás ezt a 
rendellenességet korrigálná, és minden terméket azonos módon kezelne.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a dokumentumokat 
hiánytalannak találja, a felelős szerv 
minden egyes termékhez nyilvántartási 
számot rendel.

Amennyiben a dokumentumokat 
jóváhagyja, a felelős szerv minden egyes 
termékhez nyilvántartási számot rendel. A 
felelős szerv a kérelem benyújtásától 
számított négy hónapon belül lezárja az 
eljárást.

Módosítás 11



AD\764126HU.doc 11/14 PE415.324v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásba vételi kérelem 
feldolgozásáért a kérelmet elbíráló, felelős 
szerv 200 EUR összeghatárig díjat 
számolhat fel. Amennyiben a kérelem 
díjköteles, az ökocímke használatának 
feltétele a díj határidőre történő kifizetése.

A nyilvántartásba vételi kérelem 
feldolgozásáért a kérelmet elbíráló, felelős 
szerv 1000 EUR összeghatárig díjat 
számolhat fel, a vállalkozás méretével 
arányosan. Ez a díj a következőkön 
alapszik:
a) a vállalkozásoknak az illetékes szerv 
által történő tájékoztatás- és 
segítségnyújtással kapcsolatban felmerült 
költségek;
b) a nyilvántartásba vételi eljárás 
adminisztrációs költségei.
A tagállamok határozhatnak úgy is, hogy 
rendszer népszerűsítésének eszközeként 
nem számolnak fel díjat. Amennyiben a 
kérelem díjköteles, az ökocímke 
használatának feltétele a díj határidőre 
történő kifizetése.

Indokolás

Még csak 26 termékcsoportot hoztak létre és az EU-ban még csak 500 vállalat gyárt 
ökocímkével ellátott termékeket. A jelenlegi rendszer címkéje kevéssé ismert és az ipar kevéssé 
használja. A vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások ösztönzése érdekében a 
regisztrációs díjnak nem szabad meghaladnia a 100 eurót. 

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ökocímke a nyilvántartásban 
szereplő termékeken és azok 
reklámanyagain tüntethető fel.

(7) Az ökocímke a nyilvántartásban 
szereplő termékeken és azok 
reklámanyagain tüntethető fel. Az 
ökocímkének szembetűnő helyen kell 
szerepelnie, és meg kell határoznia az 
érintett terméket még abban az esetben is, 
ha azt más termékekkel együtt vásárolják.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság az EUÖB 
tagjaival együttműködve népszerűsítik a 
közösségi ökocímke használatát, a 
fogyasztók, gyártók, közbeszerzők, nagy- 
és kiskereskedők és a közvélemény 
számára hozott felvilágosító 
intézkedésekkel és tájékoztatási 
kampányokkal, ezzel támogatva a rendszer 
fejlesztését.

tagállamok és a Bizottság az EUÖB 
tagjaival együttműködve népszerűsítik a 
közösségi ökocímke használatát, a 
fogyasztók, gyártók, közbeszerzők, nagy- 
és kiskereskedők és a közvélemény 
számára hozott felvilágosító 
intézkedésekkel és tájékoztatási 
kampányokkal, ezzel támogatva a rendszer 
fejlesztését, ezen felül pedig előmozdítják 
a széles nyilvánosság általános 
környezetvédelmi tudatosítását szolgáló 
intézkedéseket, hogy a fogyasztók 
környezettudatossá válását elősegítsék, és 
hozzájáruljanak az ökocímke 
elterjedéséhez és felismeréséhez.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság dönthet a 9. cikk (3) 
bekezdésében rögzített díjhatár emeléséről 
és módosíthatja a mellékleteket.

A Bizottság csak akkor dönthet a 9. cikk 
(3) bekezdésében rögzített díjhatár 
emeléséről és módosíthatja a mellékleteket, 
ha az emelés a regisztrációs költségek 
fedezésére szolgál.

Indokolás

Nem világos, hogy a Bizottság milyen mértékig és milyen körülmények között emelheti a 
maximális összeget. Az ekképpen felmerülő bizonytalanságok elkerülése végett a maximális 
díjat csakis a regisztráció feldolgozása mindenkori költségeinek fedezése érdekében szabad 
emelni.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ökocímkén szereplő feliratot az egyes 
tagállamok felelős szervei határozzák meg 
az adott tagállam hivatalos nyelvén vagy 
nyelvein, oly módon, hogy a felirat 
szövege megegyezzen az angol nyelvű 
eredetivel.
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