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RÖVID INDOKOLÁS 

A szóban forgó rendeletjavaslat elsődleges célja az, hogy összehangolja az e területen 

meglévő jogszabályokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 

rendelkezéseivel, felhatalmazást és végrehajtási hatáskört ruházva az Európai Bizottságra az 

EUMSZ 290. és 291. cikke értelmében.  

 

 

Mindazonáltal az előadó úgy véli, hogy a bizottsági javaslat az alap-jogiaktus néhány 

alapvető elemét módosítja, és újakat vezet be, amelyek hatással lehetnek a Nemzetközi 

Kereskedelmi Bizottság hatáskörére nézve. 

A szeszipar az egyik legjelentősebb európai agrár-élelmiszeripari exportágazat: 2016-ban több 

mint 10 milliárd euróval a teljes európai agrár-élelmiszeripari export 8%-át tett ki. 

Ezzel összefüggésben emlékeztetni kell a földrajzi árujelzők fontosságára, amelyek – a 

szeszipari ágazatban is – az uniós helyi, regionális és nemzeti termékek megkülönböztető 

jellegének és minőségének védelmére szolgáló eszközt képviselnek, lehetővé téve ily módon 

a hagyományos készségek és a hozzájuk kapcsolódó munkahelyek megőrzését, valamint a 

fogyasztók egyértelmű tájékoztatását azokról a tulajdonságokról, amelyek hozzáadott értéket 

adnak ezeknek a termékeknek.  

 

 

A földrajzi árujelzők az európai kereskedelempolitika egyik fő offenzív érdekévé váltak, 

amelyek révén egyrészt az európai védelmi szinthez hasonlót igyekeznek elérni az EU-n kívül 

is, másrészt meg kívánják könnyíteni a minőségi európai termékek harmadik országok 

piacaira való jutását. 

Mint ahogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok minden formájával, úgy az oltalom alatt álló 

földrajzi árujelzőkkel is vissza lehet élni. Annak érdekében, hogy el lehessen érni a szeszipari 

termékek hírnevének teljes körű védelmét a belső és a világpiacon, meg kell erősíteni a 

hamisítás és a csalárd gyakorlatok elleni védelmet.  

E tekintetben az előadó úgy véli, hogy a megfelelő szabályozási kereteken belül olyan 

jogszabályozást kell kidolgozni, amely a hamisított földrajzi árujelzők esetében ugyanolyan 

védelmet biztosít, amikor azok az EU területén áthaladnak, még akkor is, ha azokat nem belső 

piaci forgalomba hozatalra szánták.  

2014-ben azon termékek értéke, amelyek esetében az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőket 

csalárd módon használták, hozzávetőlegesen 4,3 milliárd eurót tett ki, amely összeg a 

földrajzi árujelzőkkel védett termékek mintegy 9%-át jelenti az EU teljes piacán. Az oltalom 

alatt álló földrajzi árujelzőkkel védett különböző termékek összértékét nézve az alkohol 

tekintetében történik a legtöbb bűncselekmény.  

Ezért alapvető fontosságú a vonatkozó szabályok naprakésszé tétele, hogy legalább a jelenlegi 

jogszabályok által biztosított védelmi szintet fenn lehessen tartani és biztosítani lehessen a 

szükséges lépéseket az ágazat elismerése érdekében. 
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Ezzel kapcsolatosan az előadó úgy véli, hogy újra be kellene vezetni azt a rendelkezést, amely 

az exportra szánt szeszipari termékek számára lehetővé teszi, hogy a címkén ne csak a 

földrajzi árujelző eredeti neve szerepeljen, hanem annak egy nem hivatalos uniós nyelvre 

történő fordítása is, amennyiben egy harmadik ország jogszabályozása ezt megköveteli. Az 

előadó szerint az eljárás túlságosan lelassulna, ha ezt a lehetőséget csak a Bizottság által 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal lehetne meglépni. 

A javaslat kétségtelen érdeme a szeszes italok földrajzi árujelzőinek egy elektronikus 

nyilvántartásba történő bevezetése. A nyilvántartás innovatív, dinamikus, átlátható és 

könnyen hozzáférhető eszköz lehetne. A nyilvántartás ugyanolyan jogi érvénnyel 

rendelkezne, mint a 110/2008/EK rendelet III. melléklete, és automatikusan tartalmazná a 

melléklet értelmében lajstromozott és termékleírásban szabályozott földrajzi árujelzőket.  

Ezenkívül tartalmazhat még harmadik országokban gyártott és valamely nemzetközi 

megállapodás alapján az Unióban oltalmat élvező földrajzi árujelzőket, amennyiben e 

harmadik országok ezt így kívánják. Az előadó szerint ez fontos elem, amelyet fel lehet 

használni az olyan harmadik országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások során, amelyek 

ez iránt már érdeklődést mutattak. 

Végül az előadó úgy véli, hogy megfelelő lenne a Bizottságot 5 évben meghatározott 

időtartamra felhatalmazni, amely időszakot adott esetben ugyanilyen időtartammal meg 

lehetne hosszabbítani.  

A rendelet alapvető elemei tekintetében történő felhatalmazáshoz a tagállamok, a Parlament 

és a Bizottság közötti széles körű együttműködésre és gördülékeny információcserére lesz 

szükség annak érdekében, hogy jobban figyelembe lehessen venni az ágazat igényeit és 

érdekeit. 

Az előadó végül úgy véli, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel való 

összehangolás keretében biztosítani kellene, hogy a védelem és a hasznosítás legalább a 

jelenleg hatályban levő jogszabálynak megfelelő szintet biztosítson.  

Továbbá, tágabb perspektívában szemlélve az előadó úgy véli, hogy a lehető legegységesebb 

szabályozást kellene kialakítani az EU földrajzi árujelzői tekintetében, figyelembe véve 

azonban a különböző ágazatok sajátosságait. Ez hozzájárulna az EU ezzel kapcsolatos 

pozíciójának nemzetközi szinten – és különösen a harmadik országokkal folytatott, 

kereskedelmi megállapodásokra irányuló tárgyalások során – történő megerősítéséhez és 

koherensebbé tételéhez.  

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

Módosítás  1 
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Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Bizonyos esetekben elképzelhető, 

hogy az élelmiszer-vállalkozók kötelesek 

jelezni vagy jelezni kívánják a szeszes 

italok eredetét annak érdekében, hogy 

felhívják a fogyasztók figyelmét termékük 

minőségére. Az eredetre vonatkozó ilyen 

jelöléseknek harmonizált kritériumoknak 

kell megfelelniük. Ezért konkrét 

rendelkezéseket kell hozni a szeszes italok 

kiszerelése és címkézése tekintetében a 

származási országnak vagy az eredet 

helyének megjelölésére vonatkozóan. 

(15) Bizonyos esetekben elképzelhető, 

hogy az élelmiszer-vállalkozók kötelesek 

jelezni vagy jelezni kívánják a szeszes 

italok eredetét annak érdekében, hogy 

felhívják a fogyasztók figyelmét termékük 

minőségére. Ezért konkrét rendelkezéseket 

kell hozni a szeszes italok kiszerelése és 

címkézése tekintetében a származási 

országnak vagy az eredet helyének 

megjelölésére vonatkozóan. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A földrajzi árujelzők oltalma 

tekintetében kellő figyelemmel kell lenni a 

szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 

vonatkozásairól szóló megállapodásra (a 

továbbiakban: TRIPS-megállapodás) és 

különösen annak 22. és 23. cikkére, 

valamint az Általános Vám- és 

Kereskedelmi Egyezményre (a 

továbbiakban: GATT-egyezmény), 

amelyek a 94/800/EK tanácsi határozattal12 

kerültek jóváhagyásra. 

(17) A földrajzi árujelzők oltalma 

tekintetében kellő figyelemmel kell lenni a 

szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 

vonatkozásairól szóló megállapodásra (a 

továbbiakban: TRIPS-megállapodás) és 

különösen annak 22. és 23. cikkére, 

valamint az Általános Vám- és 

Kereskedelmi Egyezményre (a 

továbbiakban: GATT-egyezmény) és 

különösen annak a szabad 

árutovábbításról szóló V. cikkére, amelyek 

a 94/800/EK tanácsi határozattal12 kerültek 

jóváhagyásra.A szeszes italok – ideértve 

csomagolásukat is – földrajzi árujelzőinek 

oltalmára vonatkozó követelményeknek 

való teljes mértékű megfelelés biztosítása, 

valamint a hamisítás elleni 

eredményesebb küzdelem érdekében e jogi 

keretek között be kell vezetni egy eszközt, 

amely lehetővé teszi az Unió vámterületén 

áthaladó, a földrajzi árujelzőknek 

biztosított oltalmat feltehetően sértő 
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szeszes italok lefoglalását, a végső 

célpiactól függetlenül.  

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az 1151/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet13 nem 

alkalmazandó a szeszes italokra. Ezért meg 

kell állapítani a szeszes italok földrajzi 

árujelzőinek oltalmára vonatkozó 

szabályokat. Amennyiben egy szeszes ital 

minősége, hírneve vagy más jellemzője 

lényegében földrajzi eredetének 

tulajdonítható, a Bizottságnak be kell 

jegyeznie azon földrajzi árujelzőket, 

amelyek segítségével azonosítható, hogy az 

adott szeszes ital egy ország területéről, 

vagy az adott terület valamely régiójából 

vagy helységéből származik. 

(18) Az 1151/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet13 nem 

alkalmazandó a szeszes italokra. Ezért meg 

kell állapítani a szeszes italok földrajzi 

árujelzőinek oltalmára vonatkozó 

szabályokat. Amennyiben egy szeszes ital 

minősége, hírneve, feldolgozásának és 

előállításának hagyományos módszerei, 
vagy más jellemzője lényegében földrajzi 

eredetének tulajdonítható, a Bizottságnak 

be kell jegyeznie azon földrajzi 

árujelzőket, amelyek segítségével 

azonosítható, hogy az adott szeszes ital egy 

ország területéről, vagy az adott terület 

valamely régiójából vagy helységéből 

származik. 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A már létező, uniós oltalom alatt 

álló földrajzi árujelzők státuszának 

automatikus elismerése mellett meg kell 

határozni az Unió és a harmadik országok 

földrajzi árujelzőinek bejegyzésére, 

módosítására és esetleges törlésére 

vonatkozó, a TRIPS-megállapodással 

összhangban álló eljárásokat. Annak 

érdekében, hogy valamennyi érintett ágazat 

tekintetében összhangban legyenek 

egymással a földrajzi árujelzőkre 

vonatkozó eljárási szabályok, a szeszes 

italokra alkalmazandó, ilyen jellegű 

(19) A már létező, az Unióban 

bejegyzett földrajzi árujelzők státuszának 

automatikus elismerése mellett meg kell 

határozni az Unió és a harmadik országok 

földrajzi árujelzőinek bejegyzésére, 

módosítására és esetleges törlésére 

vonatkozó, a TRIPS-megállapodással 

összhangban álló eljárásokat. Annak 

érdekében, hogy valamennyi érintett ágazat 

tekintetében összhangban legyenek 

egymással a földrajzi árujelzőkre 

vonatkozó eljárási szabályok, a szeszes 

italokra alkalmazandó, ilyen jellegű 
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szabályokat a mezőgazdasági termékekre 

és az élelmiszerekre vonatkozóan az 

1151/2012/EU rendeletben megállapított, 

átfogóbb és bevált eljárások mintájára kell 

megalkotni, figyelembe véve a szeszes 

italok sajátosságait. A bejegyzési eljárások 

egyszerűsítése, valamint annak biztosítása 

érdekében, hogy az élelmiszer-vállalkozók 

és a fogyasztók számára elektronikus 

formában elérhetőek legyenek az 

információk, létre kell hozni a földrajzi 

árujelzők elektronikus nyilvántartását. 

szabályokat a mezőgazdasági termékekre 

és az élelmiszerekre vonatkozóan az 

1151/2012/EU rendeletben megállapított, 

hasonló eljárások mintájára kell 

megalkotni, figyelembe véve a szeszes 

italok sajátosságait. A bejegyzési eljárások 

egyszerűsítése, valamint annak biztosítása 

érdekében, hogy az élelmiszer-vállalkozók 

és a fogyasztók számára elektronikus 

formában elérhetőek legyenek az 

információk, létre kell hozni a földrajzi 

árujelzők átlátható, összehasonlítható és 

könnyen hozzáférhető elektronikus 

nyilvántartását, amelynek ugyanolyan jogi 

érvénnyel kell rendelkeznie, mint a 

110/2008/EK rendelet III. mellékletének.  

A 110/2008/EK rendelet értelmében 

lajstromozott földrajzi árujelzőket a 

Bizottságnak automatikusan be kell 

jegyeznie a nyilvántartásba. A 

Bizottságnak a 110/2008/EK rendelet 20. 

cikkével összhangban e rendelet 

hatálybalépését megelőzően be kell 

fejeznie a III. melléklet szerinti földrajzi 

árujelzők ellenőrzését. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Annak érdekében, hogy kellő 

figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói 

elvárások, a technológia fejlődése, a 

vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, 

a gyártás és a forgalmazás terén fennálló 

gazdasági feltételek javításának 

szükségessége, a hagyományos érlelési 

eljárások és kivételes esetekben az 

importáló harmadik országok joga, 

valamint a földrajzi árujelzők oltalmának 

biztosítása céljából a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el a következőket érintő 

módosításokra és eltérésekre vonatkozóan: 

(22) Annak érdekében, hogy kellő 

figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói 

elvárások, a technológia fejlődése, a 

vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, 

a gyártás és a forgalmazás terén fennálló 

gazdasági feltételek javításának 

szükségessége, a hagyományos érlelési 

eljárások és kivételes esetekben az 

importáló harmadik országok joga, 

valamint a földrajzi árujelzők oltalmának 

biztosítása, továbbá a hagyományos 

gyakorlatok fontosságának 

figyelembevétele céljából a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 
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az e rendelet I. fejezetében említett 

szeszesital-kategóriákra vonatkozó 

technikai meghatározások és 

követelmények, valamint a bizonyos 

szeszes italokra vonatkozó konkrét 

szabályok, az e rendelet II. fejezetében 

említett címkézés és kiszerelés, az e 

rendelet III. fejezetében említett földrajzi 

árujelzők, valamint az e rendelet IV. 

fejezetében említett ellenőrzés és 

információcsere. 

fogadjon el a következőket érintő 

módosításokra és eltérésekre vonatkozóan: 

az e rendelet I. fejezetében említett 

szeszesital-kategóriákra vonatkozó 

technikai meghatározások és 

követelmények, valamint a bizonyos 

szeszes italokra vonatkozó konkrét 

szabályok, az e rendelet II. fejezetében 

említett címkézés és kiszerelés, az e 

rendelet III. fejezetében említett földrajzi 

árujelzők, valamint az e rendelet IV. 

fejezetében említett ellenőrzés és 

információcsere. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) „termékleírás”: a földrajzi árujelző 

oltalma iránti kérelemhez csatolt 

dokumentáció, amely tartalmazza azon 

előírásokat, amelyeknek a szeszes italnak 

meg kell felelnie; 

(7) „termékleírás”: a földrajzi árujelző 

oltalma iránti kérelemhez csatolt 

dokumentáció, amely tartalmazza azon 

előírásokat, amelyeknek a szeszes italnak 

meg kell felelnie, és amely megfelel a 

110/2008/EK rendelet 17. cikkében 

szereplő „műszaki dokumentációnak”; 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az első albekezdés a) és b) pontjában 

említett felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok a növekvő fogyasztói 

elvárásokból, a technológiai fejlődésből, a 

vonatkozó nemzetközi előírások 

alakulásából vagy a termékinnováció 

szükségességéből fakadó igazolt igények 

kielégítésére korlátozódnak. 

Az első albekezdés a) és b) pontjában 

említett felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok a növekvő fogyasztói 

elvárásokból, a technológiai fejlődésből, a 

vonatkozó nemzetközi előírások 

alakulásából vagy a termékinnováció 

szükségességéből fakadó igazolt igények 

kielégítésére korlátozódnak, miközben 

figyelembe veszik a hagyományos 



 

AD\1138154HU.docx 9/24 PE606.055v04-00 

 HU 

gyakorlatok fontosságát is. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. Amennyiben egy szeszes ital a II. 

melléklet I. részének 15–47. pontjában 

foglalt szeszesital-kategóriák közül egynél 

több követelményeinek is megfelel, az 

adott kategóriák tekintetében felsorolt egy 

vagy több releváns kereskedelmi 

megnevezés alatt is értékesíthető. 

3. Amennyiben egy szeszes ital a II. 

melléklet I. részének 1–47. pontjában 

foglalt szeszesital-kategóriák közül egynél 

több követelményeinek is megfelel, az 

adott kategóriák tekintetében felsorolt egy 

vagy több releváns kereskedelmi 

megnevezés alatt is értékesíthető. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a vonatkozó termékleírásban 

megjelölt kifejezésekkel. 

b) bármely, a vonatkozó termékleírás 

által megengedett kifejezéssel. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdésben említett, az „ízű” vagy 

bármely hasonló kifejezéssel kiegészített 

kereskedelmi megnevezések csak valamely 

szeszes italt utánzó aromák, vagy az 

italoktól eltérő, ilyen aromák 

felhasználásával gyártott élelmiszerek 

megnevezésében használhatók. A földrajzi 

árujelzők nem használhatók az aromák 

megnevezésében. 

törölve 
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Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben feltüntetik egy szeszes 

ital származását, ennek során a 

952/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 60. cikkének16 

megfelelően kell eljárni. 

(1) Amennyiben feltüntetik egy szeszes 

ital származását, annak arra a helyre vagy 

régióra kell utalnia, ahol az előállítási 

folyamat azon szakaszát végezték, 

amellyel a szeszes ital elnyerte minőségét 

és lényeges tulajdonságait. 

_______________  

16 Az Európai Parlament és a Tanács 

952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) 

az Uniós Vámkódex létrehozásáról 

(HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).  

 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdés sérelme nélkül az 

Unióban előállított és exportra szánt 

szeszipari termékek esetében a jelen 

rendelet II. mellékletében szereplő 

földrajzi árujelzők és dőlt betűvel szedett 

kifejezések egy nem hivatalos uniós 

nyelven is megismételhetők, de azzal nem 

helyettesíthetők, amennyiben az importáló 

harmadik ország jogszabályozása ezt 

megköveteli.  

 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy kellő 

figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói 

elvárások, a technológia fejlődése, a 

vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, 

valamint a gyártás és a forgalmazás terén 

fennálló gazdasági feltételek javításának 

szükségessége, a Bizottság felhatalmazást 

kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a következőkre vonatkozóan: 

(1) Annak érdekében, hogy kellő 

figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói 

elvárások, a technológia fejlődése, a 

vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, 

valamint a gyártás és a forgalmazás terén 

fennálló gazdasági feltételek javításának 

szükségessége, továbbá a fogyasztók 

védelmének és a hagyományos 

gyakorlatok figyelembevételének 

biztosítása érdekében a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el a következőkre 

vonatkozóan: 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Kivételes esetekben, amikor az 

importáló harmadik ország joga úgy 

kívánja, a Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 43. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az e fejezetben foglalt, a 

kiszerelésre és a címkézésre vonatkozó 

rendelkezésektől való eltérések 

tekintetében. 

törölve 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Oltalom alatt álló földrajzi 

árujelzőt bármely olyan gazdasági szereplő 

használhat, amely a vonatkozó 

termékleírásnak megfelelően készített 

(1) Lajstromozott földrajzi árujelzőt 

bármely olyan gazdasági szereplő 

használhat, amely a vonatkozó 

termékleírásnak megfelelően készített 
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szeszes italt forgalmaz. szeszes italt forgalmaz. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az oltalom alatt álló földrajzi 

árujelzők, valamint az ilyen oltalom alatt 

álló elnevezésekkel ellátott, a 

termékleírásnak megfelelő szeszes italok a 

következőkkel szemben élveznek oltalmat: 

(2) A lajstromozott földrajzi árujelzők, 

valamint az ilyen oltalom alatt álló 

elnevezésekkel ellátott, a termékleírásnak 

megfelelő szeszes italok a következőkkel 

szemben élveznek oltalmat: 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) bármely visszaélés, utánzás vagy 

utalás, még abban az esetben is, ha 

feltüntetik a termék vagy szolgáltatás valós 

eredetét, vagy ha az oltalom alatt álló 

elnevezést lefordítják vagy azt olyan típusú 

kifejezések követik, mint a „féle”, „fajta”, 

„módszer”, „mint ahogyan … készül”, 

„utánzat”, „íz”, „mint” és hasonlók; 

b) bármely visszaélés, utánzás vagy 

utalás, még abban az esetben is, ha 

feltüntetik a termék vagy szolgáltatás valós 

eredetét, vagy ha az oltalom alatt álló 

elnevezést lefordítják vagy azt olyan típusú 

kifejezések követik, mint a „féle”, „fajta”, 

„jellegű”, „módszer”, „mint ahogyan … 

készül”, „utánzat”, „íz”, „mint” és 

hasonlók; 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) bármely egyéb – a termék 

származását, eredetét, jellegét vagy 

alapvető tulajdonságait illetően – hamis 

vagy megtévesztő megjelölés a belső vagy 

a külső csomagoláson, a 

reklámanyagokon vagy az érintett 

c) bármely egyéb – a termék 

származását, eredetét, összetevőjét, jellegét 

vagy alapvető tulajdonságait illetően – 

hamis vagy megtévesztő megjelölés a 

termék kiszerelésén vagy címkézésén, 

amely a termék származására 
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termékre vonatkozó dokumentumokon, 

valamint a termék származását illetően 

hamis benyomást keltő tárolóedénybe 

történő csomagolás; 

vonatkozóan hamis benyomást kelthet; 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A (2) bekezdésben említett, 

földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalmat ki 

kell terjeszteni a kereskedelmi tevékenység 

körében harmadik országokból szabad 

forgalomba bocsátás nélkül az Unióba 

behozott árukra is, ideértve a 

csomagolásukat is. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az oltalom alatt álló földrajzi 

árujelző nem válhat a 32. cikk (1) 

bekezdésének értelmében vett köznevesült 

elnevezéssé az Unióban. 

(3) A lajstromozott földrajzi árujelző 

nem válhat a 32. cikk (1) bekezdésének 

értelmében vett köznevesült elnevezéssé az 

Unióban. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok megteszik a 

szükséges lépéseket az oltalom alatt álló 

földrajzi árujelzők (2) bekezdésben említett 

jogszerűtlen használatának megelőzése 

(4) A tagállamok megteszik a 

szükséges lépéseket a lajstromozott 

földrajzi árujelzők (2) bekezdésben említett 

jogszerűtlen használatának megelőzése 
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vagy megszüntetése érdekében. vagy megszüntetése érdekében. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a földrajzi árujelzőként 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) a földrajzi árujelzőként 

lajstromozandó elnevezés a kereskedelmi 

vagy köznyelvben használatos formájában, 

kizárólag olyan nyelven, amelyet a 

meghatározott földrajzi területen az adott 

termék megnevezésére hagyományosan 

használtak vagy használnak; 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ha a kérelem egy harmadik ország 

földrajzi területére vonatkozik, a kérelmet 

– közvetlenül vagy az érintett harmadik 

ország hatóságain keresztül – a 

Bizottsághoz kell benyújtani. 

(5) Ha a kérelem egy harmadik ország 

földrajzi területére vonatkozik, a kérelmet 

– az érintett harmadik ország hatóságain 

keresztül – a Bizottsághoz kell benyújtani. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A Bizottság a megfelelő 

eszközökkel megvizsgálja, hogy a 21. cikk 

értelmében hozzá beérkezett kérelem 

megalapozott-e, és megfelel-e az e 

fejezetben foglalt feltételeknek. E vizsgálat 

időtartama nem haladhatja meg a tizenkét 

hónapot. Ezen időtartam túllépése esetén a 

(1)  A Bizottság a megfelelő 

eszközökkel megvizsgálja, hogy a 21. cikk 

értelmében hozzá beérkezett kérelem 

megalapozott-e, és megfelel-e az e 

fejezetben foglalt feltételeknek. E vizsgálat 

időtartama nem haladja meg a kérelem 

kézhezvételétől számított hat hónapot. 
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Bizottság írásban értesíti a kérelmezőt a 

késedelem okáról. 

Ezen időtartam túllépése esetén a Bizottság 

írásban értesíti a kérelmezőt a késedelem 

okáról. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A 18. cikk sérelme nélkül 

legfeljebb öt évig tartó átmeneti időszak 

biztosítása céljából a Bizottság végrehajtási 

jogi aktusokat fogadhat el a valamely 

tagállamból vagy harmadik országból 

származó olyan szeszes italok esetében, 

amelyek elnevezése ellentétes a 18. cikk 

(2) bekezdésével, annak érdekében, hogy a 

forgalmazás céljából használt megnevezést 

továbbra is használni lehessen, azonban 

csak akkor, ha a 21. cikk (3) bekezdésében 

vagy a 24. cikkben említett, elfogadható 

felszólalási nyilatkozat bizonyítja, hogy a 

szóban forgó elnevezés bejegyzése 

veszélyeztetné a következők létét: 

(1)  A 18. cikk sérelme nélkül 

legfeljebb két évig tartó átmeneti időszak 

biztosítása céljából a Bizottság végrehajtási 

jogi aktusokat fogadhat el a valamely 

tagállamból vagy harmadik országból 

származó olyan szeszes italok esetében, 

amelyek elnevezése ellentétes a 18. cikk 

(2) bekezdésével, annak érdekében, hogy a 

forgalmazás céljából használt megnevezést 

továbbra is használni lehessen, azonban 

csak akkor, ha a 21. cikk (3) bekezdésében 

vagy a 24. cikkben említett, elfogadható 

felszólalási nyilatkozat bizonyítja, hogy a 

szóban forgó elnevezés bejegyzése 

veszélyeztetné a következők létét: 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha a Bizottság az 23. cikk (1) 

bekezdése első albekezdésének 

megfelelően lefolytatott vizsgálatot 

követően rendelkezésére álló információk 

alapján úgy ítéli meg, hogy a bejegyzés 

feltételei nem teljesültek, végrehajtási jogi 

aktust fogad el a kérelem elutasítása 

céljából. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

(1) Ha a Bizottság az 23. cikk (1) 

bekezdése első albekezdésének 

megfelelően lefolytatott vizsgálatot 

követően rendelkezésére álló információk 

alapján úgy ítéli meg, hogy a bejegyzés 

feltételei nem teljesültek, a 43. cikknek 

megfelelően e rendeletet kiegészítve 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el a kérelem elutasítása céljából. 
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Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha a Bizottsághoz az 24. cikk 

értelmében nem érkezik sem felszólalás, 

sem indokolással ellátott, elfogadható 

felszólalási nyilatkozat, a 44. cikk (2) 

bekezdésében említett eljárás alkalmazása 

nélkül végrehajtási jogi aktust fogad el az 

elnevezés bejegyzése céljából. 

(2) Ha a Bizottsághoz az 24. cikk 

értelmében nem érkezik sem felszólalás, 

sem indokolással ellátott, elfogadható 

felszólalási nyilatkozat, a 43. cikkel 

összhangban e rendeletet kiegészítve 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el az elnevezés bejegyzése céljából. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a konzultáció során 

megállapodás született, a 44. cikk (2) 

bekezdésében említett eljárás alkalmazása 

nélkül elfogadott végrehajtási jogi aktus 

útján bejegyzi az elnevezést, és szükség 

esetén módosítja a 23. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően közzétett 

információkat, feltéve, hogy a szóban forgó 

módosítás nem lényegi jellegű; vagy 

a) amennyiben a konzultáció során 

megállapodás született, a 43. cikkel 

összhangban e rendeletet kiegészítve 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el az elnevezés bejegyzése céljából, 

és szükség esetén módosítja a 23. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően közzétett 

információkat, feltéve, hogy a szóban forgó 

módosítás nem lényegi jellegű; vagy 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben nem született 

megállapodás, végrehajtási jogi aktus 

útján határoz a bejegyzésről. Ezeket a 

végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

b) amennyiben nem született 

megállapodás, a 43. cikkel összhangban e 

rendeletet kiegészítve felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogad el, hogy ezek 

útján határozzon a bejegyzésről. 
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Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha azonban a módosítási kérelmek a 

termékleírásnak egy vagy több olyan 

módosítására irányulnak, amelyek a termék 

alapvető jellemzőit érintik, módosítják a 

19. cikk f) pontjában említett kapcsolatot, 

módosítják a szeszes ital elnevezését vagy 

annak egy részét, a meghatározott földrajzi 

területet érintik, növelik a termékre vagy a 

termék nyersanyagaira vonatkozó 

kereskedelmi korlátozásokat, a tagállam 

benyújtja a Bizottsághoz a módosítási 

kérelmet jóváhagyásra, és a kérelmet a 21–

27. cikkben meghatározott eljárás alapján 

kell elbírálni. 

Ha azonban a módosítási kérelmek a 

termékleírásnak egy vagy több olyan 

módosítására irányulnak, amelyek a termék 

alapvető jellemzőit érintik, módosítják a 

19. cikk f) pontjában említett kapcsolatot, 

módosítják a szeszes ital elnevezését vagy 

annak egy részét, a meghatározott földrajzi 

területet érintik, növelik a termékre vagy a 

termék nyersanyagaira vonatkozó 

kereskedelmi korlátozásokat, a tagállam 

benyújtja a Bizottsághoz a módosítási 

kérelmet jóváhagyásra, és a kérelmet a 21–

27. cikkben meghatározott eljárás alapján 

kell elbírálni. A harmadik országokat 

illetően a módosítás jóváhagyása az adott 

harmadik országban hatályos rendszer 

szerint történik. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A kérelem vizsgálata során a 

javasolt módosításra kell összpontosítani. 

(3) A kérelem vizsgálata során 

kizárólag a javasolt módosításra kell 

összpontosítani. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A földrajzi árujelző bejegyzését a Bizottság 

– saját kezdeményezésére vagy bármely, 

jogos érdekkel rendelkező természetes 

vagy jogi személy kérésére – végrehajtási 

A földrajzi árujelző bejegyzését a Bizottság 

– saját kezdeményezésére vagy bármely, 

jogos érdekkel rendelkező természetes 

vagy jogi személy kérésére – a 43. cikkel 
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jogi aktusok elfogadása útján törölheti az 

alábbi esetekben: 
összhangban, e rendeletet kiegészítve, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadása útján törölheti az alábbi 

esetekben: 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az első bekezdésben említett végrehajtási 

jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

törölve 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A törlésre vonatkozó jogalkotási aktusokat 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki 

kell hirdetni. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 

útján, a 44. cikk (2) bekezdésében említett 

eljárás alkalmazása nélkül létrehozza és 

fenntartja a szeszes italok e rendszer 

keretében elismert földrajzi árujelzőinek 

nyilvánosan hozzáférhető és naprakész 

elektronikus nyilvántartását (a 

továbbiakban: a Nyilvántartás). 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 

útján, a 44. cikk (2) bekezdésében említett 

eljárás alkalmazása nélkül létrehozza, 

fenntartja és naprakésszé teszi a szeszes 

italok e rendszer keretében elismert 

földrajzi árujelzőinek nyilvánosan 

hozzáférhető és átfogó elektronikus 

nyilvántartását (a továbbiakban: a 

Nyilvántartás), amely felváltja a 
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110/2008/EK rendelet III. mellékletét és 

ugyanolyan jogi érvénnyel rendelkezik. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Nyilvántartásba földrajzi árujelzőként 

bejegyezhetők harmadik országokban 

gyártott szeszes italokat jelölő olyan 

földrajzi árujelzők is, amelyek oltalmat 

élveznek az Unióban valamely olyan 

nemzetközi megállapodás alapján, 

amelynek az Unió szerződő fele. 

Nyilvántartásba földrajzi árujelzőként 

bejegyezhetők harmadik országokban 

gyártott szeszes italokat jelölő olyan 

földrajzi árujelzők is, amelyek oltalmat 

élveznek az Unióban valamely olyan 

nemzetközi megállapodás alapján, 

amelynek az Unió szerződő fele, kizárólag 

azt követően, hogy a Bizottság 

végrehajtási jogi aktust fogadott el, 

amelyben engedélyezi ilyen külön szakasz 

beillesztését.  

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Olyan elnevezés nem élvezhet 

oltalmat földrajzi árujelzőként, amelynek 

esetében az adott szeszesital-kategória 

tekintetében kötelező előállítási vagy 

elkészítési szakaszok nem a meghatározott 

földrajzi területen történnek. 

(3) Olyan elnevezés nem élvezhet 

oltalmat földrajzi árujelzőként, amelynek 

esetében az adott szeszesital-kategória 

tekintetében kötelező szakaszok nem a 

meghatározott földrajzi területen történnek. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) El kell utasítani vagy 

érvényteleníteni kell az olyan védjegy 

(1) El kell utasítani vagy 

érvényteleníteni kell a védjegy 
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lajstromozását, amely a Nyilvántartásban 

szereplő földrajzi árujelzőt tartalmaz vagy 

abból áll, ha annak használata a 18. cikk 

(2) bekezdésében említett bármelyik 

helyzetet idézné elő. 

lajstromozását, ha annak használata a 18. 

cikk (2) bekezdésében említett bármelyik 

helyzetet idézné elő. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A meglévő, oltalom alatt álló földrajzi 

árujelzőkkel kapcsolatos végrehajtási 

hatáskörök 

A meglévő, bejegyzett földrajzi 

árujelzőkkel kapcsolatos hatáskörök 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 

szeszes italoknak a 110/2008/EK rendelet 

szerint oltalom alatt álló földrajzi árujelzői 

automatikusan e rendelet szerinti oltalom 

alatt álló földrajzi árujelzőknek 

minősülnek. A Bizottság ezeket felveszi a 

Nyilvántartásba. 

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 

szeszes italoknak a 110/2008/EK rendelet 

szerint lajstromozott földrajzi árujelzői 

automatikusan e rendelet szerinti oltalom 

alatt álló földrajzi árujelzőknek 

minősülnek. A Bizottság ezeket felveszi a 

Nyilvántartásba. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság az e rendelet 

hatálybalépésétől számított, legfeljebb 

kétéves időtartam lejártáig saját 

kezdeményezésére végrehajtási jogi 

aktusok révén megszüntetheti valamely, a 

(2) A Bizottság az e rendelet 

hatálybalépéséig saját kezdeményezésére 

végrehajtási jogi aktusok révén 

megszüntetheti valamely, a 110/2008/EK 

rendelet 20. cikkében említett, meglévő 
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110/2008/EK rendelet 20. cikkében 

említett, meglévő földrajzi árujelző 

oltalmát, amennyiben az nem felel meg a 

2. cikk (1) bekezdésének 6. pontjában 

foglaltaknak. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

földrajzi árujelző lajstromozását, 

amennyiben az nem felel meg a 2. cikk (1) 

bekezdésének 6. pontjában foglaltaknak. 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 44. 

cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 5 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az oltalom alatt álló földrajzi 

árujelző termékleírásnak való megfelelését 

ellenőrző, az (1) és a (2) bekezdésben 

említett illetékes hatóságoknak vagy 

szerveknek tárgyilagos és pártatlan módon 

kell eljárniuk. Rendelkezniük kell a 

feladataik ellátásához szükséges képzett 

személyzettel és erőforrásokkal. 

(5) A lajstromozott földrajzi árujelző 

termékleírásnak való megfelelését 

ellenőrző, az (1) és a (2) bekezdésben 

említett illetékes hatóságoknak vagy 

szerveknek tárgyilagos és pártatlan módon 

kell eljárniuk. Rendelkezniük kell a 

feladataik ellátásához szükséges képzett 

személyzettel és erőforrásokkal. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A körülhatárolt földrajzi területen 

folyó termelés sajátosságainak 

figyelembevétele érdekében a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 43. 

cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 

következőkre vonatkozóan: 

törölve 

a)  a földrajzi terület határainak 

meghatározására vonatkozó további 

kritériumok; és 

 

b)  a körülhatárolt földrajzi területen 

folyó termeléssel összefüggő korlátozások 

és eltérések. 
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Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság e rendelet 

hatálybalépésétől kezdődően, határozatlan 

időre felhatalmazást kap az 5., 16., 38. és 

41. cikkben, valamint a 46. cikk (2) 

bekezdésében említett felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. 

(2) A Bizottság e rendelet 

hatálybalépésétől kezdődően, öt évre 

felhatalmazást kap az 5., 16., 38. és 41. 

cikkben, valamint a 46. cikk (2) 

bekezdésében említett felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. 

Amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal az egyes 

időtartamok vége előtt, akkor a 

felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra. 
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