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ÚJ RENDELETEK

• Az (EU) 2019/33 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet

• Az (EU) 2019/34 bizottsági
végrehajtási rendelet

• Hatálybalépés: 2019. január 14.
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MELYEK AZ ÚJDONSÁGOK?

Gyorsabb vizsgálat (6 hónap) 

A „nyilvánvaló hiba” elvén alapuló 
bizottsági vizsgálat

Nagyobb fokú szubszidiaritás a 
módosítások jóváhagyásában

Egyszerűsített kifogásolási eljárás

Átlátható törlési eljárás: közzététel (EU 
HL C)
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A MÓDOSÍTÁSOK TÍPUSAI

• Uniós módosítások

• Standard módosítások

 különleges altípus: átmeneti módosítás

Az (EU) 2019/33 rendelet 14. cikke
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A MÓDOSÍTÁSOK TÍPUSAI

Elfogadás

• Uniós módosítások – EURÓPAI
BIZOTTSÁG

• Standard módosítások –
TAGÁLLAMOK

Az (EU) 2019/33 rendelet 14. cikke
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UNIÓS MÓDOSÍTÁS

• az OEM vagy OFJ elnevezésének 
megváltoztatása

• a szőlőből készült termékek 
kategóriájának módosítása

• a kapcsolat potenciális 
érvényteleníthetése

• a forgalmazásra vonatkozó korlátozások

Az (EU) 2019/33 rendelet 14. cikke
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UNIÓS MÓDOSÍTÁS – ELJÁRÁS

Elfogadható, ha:

• jogos érdekkel rendelkező kérelmezők
nyújtották be

• átfogó és kimerítő jellegű, és tartalmazza 
a szükséges információkat

Az (EU) 2019/33 rendelet 16. cikke

7



UNIÓS MÓDOSÍTÁS – ELJÁRÁS

• Kizárólag uniós módosítások benyújtása

• Ha a kérelem standard módosításokat is 
tartalmaz, akkor úgy kell tekinteni, hogy 
azokat nem nyújtották be

• A Bizottság az előterjesztett módosításokra 
összpontosít

Az (EU) 2019/33 rendelet 15. cikke
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STANDARD MÓDOSÍTÁS

Standard módosítás
=

nem uniós módosítás 

Tagállam által jóváhagyva

Az (EU) 2019/33 rendelet 14. cikke
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STANDARD MÓDOSÍTÁS – ELJÁRÁS

A tagállam jóváhagyja, közzéteszi és egy hónapon belül értesítést
küld a Bizottságnak

A tagállamban a közzétételének időpontjától alkalmazandó

Az Unióban a következő időponttól alkalmazandó:

• Ha az egységes dokumentum változott = > az EU Hivatalos 
Lapjának C sorozatában való közzététel

• Ha az egységes dokumentum nem változott = > az e-
Ambrosia rendszerben való közzététel

Az (EU) 2019/33 rendelet 17. cikke
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ÁTMENETI MÓDOSÍTÁS

Átmeneti módosítás = a termékleírás ideiglenes 
módosítása

• kötelező egészségügyi és növényegészségügyi 
intézkedések, vagy

• természeti katasztrófák vagy kedvezőtlen 
időjárási viszonyok

• A standard módosításra vonatkozó eljárás 
alkalmazandó

Az (EU) 2019/33 rendelet 18. cikke
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BOROK NYILVÁNTARTÁSA 

• E-Ambrosia Public

• Teljeskörűen működik online: 2019. április 1-je 
óta

• https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/food-safety-and-
quality/certification/quality-
labels/geographical-indications-register/

• Nyilvántartás = > az E-Bacchus helyébe lép

• Uniós és standard módosítások

• Egyetlen belépési pont a földrajzi árujelzők 
valamennyi típusa esetében 
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https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/


E-AMBROSIA PUBLIC
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E-AMBROSIA PUBLIC
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A földrajzi árujelzőkre vonatkozó információk

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-
quality/certification/quality-labels

E-Ambrosia – a földrajzi jelzések uniós nyilvántartása

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-
quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register
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https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register

