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Módosítás 311
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 9. cikk (1) bekezdésében említett 
adatokon felül a III. melléklet állapítja meg 
a meghatározott élelmiszertípusokra vagy -
kategóriákra vonatkozó kiegészítő, 
kötelező adatokat.

1. A 9. cikk (1) bekezdésében említett 
adatokon felül a III. melléklet állapítja meg 
a meghatározott élelmiszertípusokra vagy -
kategóriákra vonatkozó kiegészítő, 
kötelező adatokat. A kötelező adatok 
vonatkozhatnak az előállítás módjára és a 
termék összetételére.

Or. en

Indokolás

Fontos információt kapni arról, hogy például a folyamat során használtak-e genetikailag 
módosított organizmusokat.

Módosítás 312
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 9. cikk (1) bekezdésében említett 
adatokon felül a III. melléklet állapítja 
meg a meghatározott élelmiszertípusokra 
vagy -kategóriákra vonatkozó kiegészítő, 
kötelező adatokat.

(1) Glicirrizinsavat vagy annak 
ammóniumsóját ezen anyag(ok) vagy 
Glycyrrhiza glabra édesgyökér növény 
hozzáadása révén, legalább 100 mg/kg 
vagy 10 mg/l koncentrációban tartalmazó 
édességek vagy italok esetében az 
összetevők listája után azonnal fel kell 
tüntetni az „édesgyökeret tartalmaz” 
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jelzést, hacsak az „édesgyökér” kifejezés 
nem szerepel már az összetevők listáján 
vagy az élelmiszer nevében. Ha az 
összetevők listája nincs feltüntetve, ezt az 
adatot azon név közelében kell elhelyezni, 
amely alatt a terméket árusítják.
Glicirrizinsavat vagy annak 
ammóniumsóját ezen anyag(ok) vagy 
Glycyrrhiza glabra édesgyökér növény 
hozzáadása révén, legalább 4 g/kg 
koncentrációban tartalmazó édességek 
esetében az összetevők listája után 
azonnal fel kell tüntetni az „édesgyökeret 
tartalmaz – magas vérnyomásban 
szenvedők kerüljék a túlzott fogyasztást” 
jelzést. Ha az összetevők listája nincs 
feltüntetve, ezt az adatot azon név 
közelében kell elhelyezni, amely alatt a 
terméket árusítják.
Glicirrizinsavat vagy annak 
ammóniumsóját ezen anyag(ok) vagy 
Glycyrrhiza glabra édesgyökér növény 
hozzáadása révén, legalább 50 mg/kg vagy 
1,2 térfogatszázalékot meghaladó 
alkoholtartalmú italok esetében legalább 
300 mg/l koncentrációban tartalmazó 
italok esetében az összetevők listája után 
azonnal fel kell tüntetni az „édesgyökeret 
tartalmaz – magas vérnyomásban 
szenvedők kerüljék a túlzott fogyasztást” 
jelzést. Ha az összetevők listája nincs 
feltüntetve, ezt az adatot azon név 
közelében kell elhelyezni, amely alatt a 
terméket árusítják.

Or. de

Indokolás

A bizonyos élelmiszerekre vonatkozó további címkézési követelményeknek nem a mellékletben 
elrejtve, hanem rögtön az általános követelmények után kell szerepelniük. Ezért ezek 
bekerülnek a 10. cikkbe, a vonatkozó III. melléklet pedig törlendő.
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Módosítás 313
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság módosíthatja a III. 
mellékletet. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 495. cikk (4) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

A kötelező címkézési elemekre vonatkozó módosítások nem képezik a rendelet azon „nem 
alapvető fontosságú elemeit”, amelyeket esetleg komitológiai eljárás keretében lehetne 
megállapítani.

Módosítás 314
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság módosíthatja a III. 
mellékletet. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 495. cikk (4) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en
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Indokolás

A kötelező címkézési elemekre vonatkozó módosítások nem képezik a rendelet azon „nem 
alapvető fontosságú elemeit”, amelyeket esetleg komitológiai eljárás keretében lehetne 
megállapítani. Ez a jogalkotó előjoga.

Módosítás 315
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság módosíthatja a III. 
mellékletet. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 495. cikk (4) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(2) Azon italok esetében – kivéve azokat a 
kávé-, tea-, illetve kávé- vagy teakivonat-
alapú italokat, amelyeknél az élelmiszer 
nevében szerepel a „kávé” vagy „tea” 
kifejezés –, amelyeket módosítás nélküli 
fogyasztásra szántak, és 150 
milligramm/litert meghaladó arányban 
tartalmaznak bármilyen forrásból 
származó koffeint, vagy amelyek 
koncentrált vagy szárított formájúak, és 
feloldás után 150 milligramm/litert 
meghaladó arányban tartalmaznak 
bármilyen forrásból származó koffeint, a 
„Magas koffeintartalom” megjelölésnek 
kell szerepelnie az ital megnevezésével 
megegyező látómezőben, amely után 
zárójelben hivatkozás következik a mg/100 
ml formában kifejezett koffeintartalomra.

Or. de

Indokolás

A bizonyos élelmiszerekre vonatkozó további címkézési követelményeknek nem a mellékletben 
elrejtve, hanem rögtön az általános követelmények után kell szerepelniük. Ezért ezek 
bekerülnek a 10. cikkbe, a vonatkozó III. melléklet pedig törlendő.
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Módosítás 316
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Egyes országokban a hús jelentős 
aránya olyan állatokból származik, 
amelyeket vágás előtt nem kábítottak el. 
Ezt az információt a fogyasztóval közölni 
kell.

Or. en

Indokolás

Az uniós jogszabályok engedélyezik az állatok előzetes kábítás nélküli levágását bizonyos 
vallási közösségek számára biztosított élelmiszerek előállítása érdekében. E hús egy részét 
nem muszlim vagy zsidó vallásúaknak adják el, hanem az általános piacon hozzák 
forgalomba, és így tudtukon kívül olyan vásárlók vehetik meg, akik nem szeretnének el nem 
kábított állatokból származó húst vásárolni. Ennek megfelelően a vásárlókat tájékoztatni kell 
arról, hogy bizonyos húsok olyan állatokból származnak, amelyeket nem kábítottak el. Ez 
lehetővé teszi számukra, hogy megfelelő információk birtokában etikai megfontolásaikkal 
összhangban választhassanak.

Módosítás 317
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a). Hozzáadott fitoszterolokat, 
fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat vagy 
fitosztanol-észtereket tartalmazó 
élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők 
esetében az alábbi címkézés kötelező:
a) „hozzáadott növényi szterolokat 
tartalmaz” vagy „hozzáadott növényi 
sztanolokat tartalmaz”, az élelmiszer 
megnevezésével megegyező látómezőben;
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b) az összetevők listájában fel kell tüntetni 
a hozzáadott fitoszterolok, fitoszterol-
észterek, fitosztanolok vagy fitosztanol-
észterek mennyiségét (az élelmiszer 100 g-
jában vagy 100 ml-ének %-ában vagy az 
ekkora mennyiségben található szabad 
növényi szterolok/növényi sztanolok 
grammjában);
c) nyilatkozat, hogy az élelmiszert 
kizárólag olyan személyeknek szánják, 
akik csökkenteni kívánják vérük 
koleszterinszintjét;
d) nyilatkozat, hogy a koleszterinszint-
csökkentő gyógykezelés alatt álló betegek 
a terméket kizárólag orvosi felügyelet 
mellett fogyaszthatják;
e) könnyen látható nyilatkozat arról, hogy 
az élelmiszer várandós vagy szoptató nők, 
illetve ötéves kor alatti gyermekek 
számára táplálkozási szempontból esetleg 
nem megfelelő;
f) tanács arra nézve, hogy az élelmiszert 
kiegyensúlyozott és változatos étrend 
részeként kell felhasználni, beleértve a 
gyümölcsök és zöldségek rendszeres 
fogyasztását is, a karotinoidok szintjének 
fenntartása érdekében;
g) a fenti 3. pontban előírt nyilatkozattal 
megegyező látómezőben nyilatkozat arról, 
hogy a hozzáadott növényi 
szterolok/növényi sztanolok napi 3 
grammot meghaladó mértékű fogyasztása 
kerülendő;
h) a szóban forgó élelmiszer vagy 
élelmiszer-összetevő adagjának 
meghatározása (lehetőleg grammban vagy 
milliliterben), a növényi szterol/növényi 
sztanol egyes adagokban található 
mennyiségével együtt.

Or. de

Indokolás

A bizonyos élelmiszerekre vonatkozó további címkézési követelményeknek nem a mellékletben 
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elrejtve, hanem rögtön az általános követelmények után kell szerepelniük. Ezért ezek 
bekerülnek a 10. cikkbe, a vonatkozó III. melléklet pedig törlendő.

Módosítás 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott élelmiszertípusokra vagy
-kategóriákra nézve a Bizottság kivételes 
esetben rendelkezhet a 9. cikk (1) 
bekezdésének b) és f) pontjától való 
eltérésről, feltéve hogy ez nem 
eredményezi a végső fogyasztó és a 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő nem megfelelő tájékoztatását. Az 
e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

A mikrovállalkozások által előállított 
kézművesipari termékek mentesülnek a 9. 
cikk (1) bekezdés l) pontjában foglalt 
követelmény alól, amennyiben a termékek 
az előállítás helyén kerülnek forgalomba 
és az eladószemélyzet biztosítani tudja a 
tápértékre vonatkozó információkat. Az 
információk ehelyett a polcokon 
elhelyezett címkék segítségével is 
megadhatók. 

Or. en

Indokolás

Nem szabad lehetőséget adni további eltérésekre. Csak a kézművesipari termékeket előállító 
mikrovállalkozások élvezhetnek mentességet.

Módosítás 319
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
12. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. cikk rendelkezései nem érintik a 
tömegre és mérésre vonatkozó pontosabb 

A 9. cikk rendelkezései nem érintik a 
tömegre és mérésre vonatkozó pontosabb 
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közösségi rendelkezéseket. közösségi rendelkezéseket. Az 
előrecsomagolt termékek névleges 
mennyiségére vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló 2007/45/EK 
tanácsi irányelv rendelkezéseit be kell 
tartani.

Or. de

Indokolás

A rendelet könnyebb érthetősége érdekében azt ki kell egészíteni az előrecsomagolt termékek 
névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2007/45/EK irányelvre 
való hivatkozással.

Módosítás 320
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ elérhető és könnyen 
hozzáférhető valamennyi élelmiszer 
esetében, összhangban e rendelet 
rendelkezéseivel.

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Or. de

Indokolás

Bizonyos nyelvi változatokat érintő nyelvi módosítás a címkézésről szóló 2000/13/EK 
irányelvnek megfelelően.
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Módosítás 321
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság rendelkezhet bizonyos 
kötelező adatoknak a csomagolástól vagy 
a címkétől eltérő módon megvalósuló 
elérhetőségéről, feltéve, hogy az e rendelet 
II. fejezetében megállapított általános 
elvek és követelmények teljesülnek. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

A kötelező adatok megjelenítése a rendelet legfontosabb részét képezi. Az ezen információk 
rendelkezésre bocsátásának eszközei nem változtathatók meg az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítását lehetővé tevő intézkedések révén.

Módosítás 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság rendelkezhet bizonyos 
kötelező adatoknak a csomagolástól vagy 
a címkétől eltérő módon megvalósuló 
elérhetőségéről, feltéve, hogy az e rendelet 
II. fejezetében megállapított általános 
elvek és követelmények teljesülnek. Az e 
rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 

törölve
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módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A kötelező adatok megjelenítése a rendelet legfontosabb részét képezi. Az ezen információk 
rendelkezésre bocsátásának eszközei nem változtathatók meg az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítását lehetővé tevő intézkedések révén.

Módosítás 323
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság rendelkezhet bizonyos 
kötelező adatoknak a csomagolástól vagy 
a címkétől eltérő módon megvalósuló 
elérhetőségéről, feltéve, hogy az e rendelet 
II. fejezetében megállapított általános 
elvek és követelmények teljesülnek. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

A kötelező adatok megjelenítése a rendelet legfontosabb részét képezi. Az ezen információk 
rendelkezésre bocsátásának eszközei nem változtathatók meg az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítását lehetővé tevő intézkedések révén.
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Módosítás 324
Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság rendelkezhet bizonyos 
kötelező adatoknak a csomagolástól vagy 
a címkétől eltérő módon megvalósuló 
elérhetőségéről, feltéve, hogy az e rendelet 
II. fejezetében megállapított általános 
elvek és követelmények teljesülnek. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező információnak minden esetben közvetlenül 
rendelkezésre kell állnia a végső fogyasztó részére, és az uniós esetjog alapján (C-85/94. sz. 
ügy) ennek egyedüli módja a címkén való feltüntetés. A vevő nem szükségszerűen a végső 
felhasználó.
A javasolt módosítás célja a fogyasztók védelmének megerősítése, a szereplőknek nyújtandó 
jogbiztonság bevezetése, és annak elkerülése, hogy a kötelező adatok száma más módon 
növekedjen, továbbá az “alternatív eszközök” elve következtében létrejövő aránytalan 
pénzügyi terhek elleni védelem.

Módosítás 325
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság rendelkezhet bizonyos 
kötelező adatoknak a csomagolástól vagy 
a címkétől eltérő módon megvalósuló 
elérhetőségéről, feltéve, hogy az e rendelet 

törölve
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II. fejezetében megállapított általános 
elvek és követelmények teljesülnek. Az e 
rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A kötelező adatok listája a rendelet lényegét képezi. Ezért ezen adatok kötelező feltüntetését 
nem kell megváltoztatni komitológiai eljárás révén, amlyet a nem alapvető elemek 
megváltoztatására hoztak létre.

Módosítás 326
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Nem előrecsomagolt élelmiszer 
esetében a 41. cikk rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

4. Előcsomagolás nélkül forgalomba 
hozott élelmiszerek esetén, vagy ha az 
élelmiszereket az értékesítés telephelyén 
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy 
előrecsomagolják közvetlen értékesítés 
céljából (nem csomagolt áruk), a 
tagállamok részletes szabályokat fogadnak 
el a nagybani és a végső fogyasztók 
számára történő információnyújtás 
módjáról. Az elfogadott intézkedésekről 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

Or. de

Indokolás

Mivel a tagállamok számára nemzeti intézkedések meghozatalát engedélyező 41. cikk törlésre 
kerül, a nem csomagolt árukkal kapcsolatos információk biztosítására vonatkozó tagállami 
eltéréseket itt kell megállapítani.  A megfogalmazás összhangban van a 2000/13/EK irányelv 



AM\762307HU.doc 15/187 PE418.218v01-00

HU

alapján érvényes jelenlegi szabályokkal.

Módosítás 327
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Nem előrecsomagolt élelmiszer 
esetében a 41. cikk rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

4. A 41. cikk azon élelmiszerekre 
vonatkozik, amelyeket a végső 
fogyasztóknak kínálnak megvételre nem 
előcsomagolt formában, illetve azokra, 
amelyeket az értékesítés telephelyén 
előcsomagolnak a fogyasztó kérésére vagy 
közvetlen értékesítés céljából.

Or. en

Indokolás

A nem előcsomagolt élelmiszerek címkézésével kapcsolatos problémák miatt, beleértve a 
vendéglátó-ipari egységekben értékesített ilyen élelmiszereket, ezen élelmiszereknek 
mentesülniük kellene a kötelező címkézési adatok alól az allergénekre vonatkozó információk 
kivételével.

Módosítás 328
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Nem előrecsomagolt élelmiszer esetében
a 41. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Nem előrecsomagolt élelmiszer esetében 
a következőket kell alkalmazni:

a) Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés 
telephelyén csomagolják a fogyasztó 
kérésére, vagy előrecsomagolják közvetlen 
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értékesítés céljából, a tagállamok részletes 
szabályokat fogadhatnak el a 9. és 10. 
cikkben megadott adatok 
megjelenítésének módjáról.
b) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.
d) A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben 
említett intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Or. en

Indokolás

A nemzeti rendelkezésekkel foglalkozó VI. fejezetet törölni kell, és helyébe a közösségi 
megközelítést kell léptetni az EU egész területén történő teljes harmonizáció érdekében.

Módosítás 329
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Nem előrecsomagolt élelmiszer esetében 
a 41. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Nem előrecsomagolt élelmiszer esetében 
a következőket kell alkalmazni:

a) Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés 
telephelyén csomagolják a fogyasztó 
kérésére, vagy előrecsomagolják közvetlen 
értékesítés céljából, a tagállamok részletes 
szabályokat fogadhatnak el a 9. és 10. 
cikkben megadott adatok 
megjelenítésének módjáról.
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b) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.
d) A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben 
említett intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Or. en

Indokolás

A nem előcsomagolt élelmiszerekre vonatkozó nemzeti intézkedésekről szóló 41. cikk 
hozzáadása.

Módosítás 330
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Nem előrecsomagolt élelmiszer esetében 
a 41. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Nem előrecsomagolt élelmiszer esetében 
a következőket kell alkalmazni:

a) Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés 
telephelyén csomagolják a fogyasztó 
kérésére, vagy előrecsomagolják közvetlen 
értékesítés céljából, a tagállamok részletes 
szabályokat fogadhatnak el a 9. és 10. 
cikkben megadott adatok 
megjelenítésének módjáról.
b) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
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kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.
d) A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben 
említett intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Or. en

Indokolás

A nemzeti rendelkezésekkel foglalkozó VI. fejezetet törölni kell, és helyébe a közösségi 
megközelítést kell léptetni az EU egész területén történő teljes harmonizáció érdekében.

Módosítás 331
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A helyi piacokon és termelői piacokon 
árusított előcsomagolt és nem 
előcsomagolt élelmiszerek esetében a 9. 
cikkben foglalt valamennyi kötelező adat 
szükségességét vagy az EK szabályozás 
értelmében a fogyasztó rendelkezésére 
bocsátandó más címkézési rendelkezéseket 
rugalmasan kell értelmezni annak 
érdekében, hogy a kötelező adatok 
táblákon, jelzéssel vagy más módon 
közölni lehessen. 

Or. en

Indokolás

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food’ and so must be labelled with all the 
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mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Módosítás 332
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen az 
olvashatóság.

Or. en

Indokolás

A legalább 3 mm-es betűméret gyakorlatilag lehetetlen. A jelenlegi “egyértelműen olvasható” 
rendelkezés elégséges, és pusztán fokozottabb élelmiszer-biztonsági ellenőrzést tesz 
szükségessé a területen.
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Módosítás 333
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen az 
olvashatóság.

Or. en

Indokolás

A legalább 3 mm-es betűméret gyakorlatilag lehetetlen. A jelenlegi “egyértelműen olvasható” 
rendelkezés elégséges, és pusztán fokozottabb élelmiszer-biztonsági ellenőrzést tesz 
szükségessé a területen.

Módosítás 334
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
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felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

nyomtatni oly módon, hogy biztosított 
legyen egyértelmű olvashatóságuk.

Or. de

Indokolás

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren. 
. 

Módosítás 335
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen az 
olvashatóság.
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Or. en

Indokolás

A 3 mm-es betűméret vállalatainknak magasabb költségeket jelentenének. A javaslat arra 
kényszeríteni a cégeket, hogy a kisebb csomagolás helyett nagyobbat alkalmazzanak. A 
legutóbbi tendencia azt mutatja, hogy a csomagolás mérete csökken a környezeti hatás 
csökkentése érdekében, valamint azért, hogy egészségügyi és táplálkozási okokból a 
fogyasztóknak csökkentett adagokat lehessen kínálni.

Módosítás 336
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen az 
olvashatóság.

Or. en

Indokolás

A 3 mm-es betűnagyság túl kicsi a kötelező információk feltüntetésére. A 3 mm-es szabály 
szigorú fenntartása nem javítaná különösebben a címkén található információk láthatóságát.
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Módosítás 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi, 

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen az 
olvashatóság.

Or. en

Indokolás

Az olvashatóság biztosításának módját célszerűbben egy, az érdekelt felek és a nemzeti 
(végrehajtó) hatóságok által közösen megvitatott és elfogadott útmutató dokumentum 
segítségével állapítják majd meg.

Módosítás 338
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
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felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni oly módon, hogy biztosított 
legyen a nyomtatott szöveg és a háttér 
jelentős eltérése.

Or. en

Indokolás

A valamennyi kötelező információra vonatkozó minimális betűméret, különösen amennyiben 
tagállami nyelvi követelményekkel párosul, csökkenti a címkén megadható információk 
mennyiségét, különösen, ha korlátozott hely áll rendelkezésre, például a palackok esetében.
Ez hátrányosan érinti a szabad mozgást a belső piacon, mivel a több piacra szánt címkén 
elhelyezhető országok száma csökken. Ez logisztikai bonyodalmakat okoz, és további 
költségekkel jár a termelők és ezáltal a fogyasztók számára.

Módosítás 339
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 1 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

Or. de
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Indokolás

A kötelező 3 mm-es betűméret nem kivitelezhető, és számos élelmiszer esetében azt jelentené, 
hogy nem maradna hely még a címkén feltüntetendő kötelező információknak sem.

Módosítás 340
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
kötelező adatokat a külső csomagolásra 
vagy a címkére kell nyomtatni, ahol a * 
mellékletben meghatározott x-magasság 
1,2 mm-nél nagyobb vagy azzal egyenlő. A 
** mellékletben megadott tényezők 
befolyásolhatják az olvashatóságot és 
azokat a címke megervezésénél figyelembe 
kell venni.

Or. en

Indokolás

A címke egyértelműségének javítása érdekében mérhető és ezáltal érvényesíthető kritériumra 
van szükség. Míg a miniámális nagyság nem szükségszerűen garantálja a teljes 
egyértelműséget, e bekezdés az egyértelműséget befolyásoló több tényező (pl. kontraszt, 
betűtípus, elrendezés stb.) figyelembe vételét biztosítja.
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Módosítás 341
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése. E kötelező adatokat Braille-
írással is fel kell tüntetni azért, hogy a 
vakok is el tudják olvasni.

Or. es

Indokolás

Annak érdekében, hogy a termékek címkéin található kötelező adatokat a vakok is tudják 
olvasni, kötelezővé kellene tenni az adatok Braille-írással történő feltüntetését.

Módosítás 342
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
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címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 2 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

Or. de

Indokolás

A kötelező 3 mm-es betűméret nem kivitelezhető, és számos élelmiszer esetében azt jelentené, 
hogy nem maradna hely még a címkén feltüntetendő kötelező információknak sem.

Módosítás 343
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni oly módon, hogy biztosítva 
legyen egyértelmű olvashatóságuk. Az 
Európai Bizottság a megfelelő 
érdekképviseletekkel együtt a jogszabály 
hatálybalépése előtt elkészíti az 
élelmiszereken található fogyasztói 
tájékoztatás olvashatóságára vonatkozó 
kötelező érvényű szabályokat. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket az 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
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elfogadni.

Or. en

Módosítás 344
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

(1) (1) Az egyes élelmiszerekre 
alkalmazandó specifikus közösségi 
jogszabályok sérelme nélkül a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények tekintetében, ha az adatokat 
feltüntetik a csomagoláson vagy az ahhoz 
rögzített címkén, a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat 
oly módon kell feltüntetni a külső 
csomagoláson vagy a címkén, hogy 
biztosított legyen az olvashatóság.

Or. de

Indokolás

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
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Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Módosítás 345
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Text proposed by the Commission Amendment

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni oly módon, hogy biztosítva 
legyen egyértelmű olvashatóságuk. Az 
Európai Bizottság a megfelelő 
érdekképviseletekkel együtt elkészíti az 
élelmiszereken található fogyasztói 
tájékoztatás olvashatóságára vonatkozó 
kötelező érvényű szabályokat, amelyek 
nem általánosan alkalmazandó 
betűméreteket, hanem a címkék és az azon 
kötelezően feltüntetendő információk 
mérete közötti arányokat fogják 
meghatározni. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. hu

Justification

Egyetértve a bizottsági javaslatban szereplő 3 mm-es kötelező betűméret eltörlésével, fontos, 
hogy a későbbiekben a szakértőkkel és az érdekképviseletekkel együttműködve kidolgozandó 
olvashatóságra vonatkozó kötelező érvényű szabályok ne általános módon kerüljenek 
megfogalmazásra, hiszen egy adott betűméret nem ugyanazt a hatást éri el egy nagyobb 
méretű címkén, mint egy kisebb kivitelezésűn, ezért fontos, hogy a betűméret a címke 
nagyságához mérten arányosan legyen meghatározva.
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Módosítás 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra kell nyomtatni jól olvasható 
formában, beleértve a legalább 1,7 mm-es
betűméretű x-magasságot (a betűméretre 
történő hivatkozás általában a kis „x” 
betű magasságát jelenti) és a nyomtatott 
szöveg és a háttér jelentős eltérését.

Az élelmiszerre vonatkozó információk 
olvashatóságának biztosítása érdekében 
figyelembe vett elemek között szerepel a 
szöveg elrendezése, a szövegben használt 
betűstílus, -méret és -szín, a háttérszín, a 
csomagolás és a nyomtatás, valamint a 
látótávolság és a látószög.
Az Európai Bizottság szabályokat ír elő, 
amelyek meghatározzák, hogy ezeket az 
elemeket hogyan kell alkalmazni annak 
érdekében, hogy a figyasztók számára 
biztosítsák az élelmiszerekre vonatkozó 
információk olvashatóságát. Az e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en
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Indokolás

A módosítást részben az ISO-szabványokra vonatkozó útmutatás sugallta. A címkén 
feltüntetett valamennyi információnak jól láthatónak és jól olvashatónak kell lenni a fogyasztó 
számára.

Módosítás 347
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni oly módon, hogy biztosított 
legyen egyértelmű olvashatóságuk.

Az összes érdekelttel folytatott nyilvános 
konzultáció révén az Európai Bizottság 
elkészíti az élelmiszereken található 
fogyasztói tájékoztatás olvashatóságára 
vonatkozó kötelező érvényű szabályokat.

Or. en

Indokolás

Mivel a ez a kérdés nagy mértékben érinti az élelmiszer- és italipart, ezen iránymutatásokat 
csak az összes érdekelttel folytatott nyilvános konzultációt követően kellene elkészíteni, ami 
biztosítaná az eljárás átláthatóságát és azt, hogy valamennyi fél kifejtheti véleményét.
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Módosítás 348
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni oly módon, hogy biztosított 
legyen egyértelmű olvashatóságuk.

Az Európai Bizottság a megfelelő 
érdekképviseletekkel folytatott eljárás 
során elkészíti az élelmiszereken található 
fogyasztói tájékoztatás olvashatóságára 
vonatkozó kötelező érvényű szabályokat. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.
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Módosítás 349
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés és 1 a albekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése. 

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3mm-es, rögzített
betűméretű karakterekkel, és azokat oly 
módon kell feltüntetni, hogy biztosított 
legyen a nyomtatott szöveg és a háttér 
jelentős eltérése. 

A nyomtatott szöveg és a háttér közötti 
jelentős eltérést meghatározó 
kritériumokat a Bizottság által elfogadott 
végrehajtási intézkedések állapítják meg. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Konkrét követelményekre van szükség annak érdekében, hogy az élelmiszer-ellenőrzési 
szervek hatékonyan tudják ellenőrizni az élelmiszerekre vonatkozó információk 
olvashatóságát.
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Módosítás 350
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés és 1 a albekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése. 

1. Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3mm-es, rögzített
betűméretű karakterekkel, és azokat oly 
módon kell feltüntetni, hogy biztosított 
legyen a nyomtatott szöveg és a háttér 
jelentős eltérése. 

A nyomtatott szöveg és a háttér közötti 
jelentős eltérést meghatározó 
kritériumokat a Bizottság által elfogadott 
végrehajtási intézkedések állapítják meg. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Konkrét követelményekre van szükség annak érdekében, hogy az élelmiszer-ellenőrzési 
szervek hatékonyan tudják ellenőrizni az élelmiszerekre vonatkozó információk 
olvashatóságát.
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Módosítás 351
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyomtatott szöveg és a háttér közötti 
jelentős eltérést meghatározó 
kritériumokat, valamint más vonatkozó 
rendelkezéseket a Bizottság által 
elfogadott végrehajtási iránymutatások 
állapítják meg. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
iránymutatásokat a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A betűméretre vonatkozó konkrét követelményeknek a rendelet szövegében kell szerepelniük 
azon kérdéssel kapcsolatos jelenlegi jogbizonytalanság eloszlatása érdekében, hogy mit jelent 
az olvasható címke, valamint ennek következtében azért, hogy az élelmiszer-ellenőrzési 
testületek hatékonyabban tudják ellenőrizni az élelmiszerekkel kapcsolatos információk 
olvashatóságát. Ezenkívül konkrét kritériumokat kell megállapítani a “jelentős eltérés” és 
más vonatkozó rendelkezések meghatározására a különböző szereplők és az élelmiszer-
ellenőrzési testületek számára nyújtott egyértelműbb iránymutatások érdekében.

Módosítás 352
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyomtatott szöveg és a háttér közötti 
jelentős eltérést meghatározó 
kritériumokat, valamint más vonatkozó 
rendelkezéseket a Bizottság által 
elfogadott végrehajtási iránymutatások 
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állapítják meg. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
iránymutatásokat a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A betűméretre vonatkozó konkrét követelményeknek a rendelet szövegében kell szerepelniük 
azon kérdéssel kapcsolatos jelenlegi jogbizonytalanság eloszlatása érdekében, hogy mit jelent 
az olvasható címke, valamint ennek következtében azért, hogy az élelmiszer-ellenőrzési 
testületek hatékonyabban tudják ellenőrizni az élelmiszerekkel kapcsolatos információk 
olvashatóságát. Ezenkívül konkrét kritériumokat kell megállapítani a “jelentős eltérés” és 
más vonatkozó rendelkezések meghatározására a különböző szereplők és az élelmiszer-
ellenőrzési testületek számára nyújtott egyértelműbb iránymutatások érdekében.

Módosítás 353
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk - 1 bekezdés -a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) Az Európai Bizottság a megfelelő 
érdekképviseletek képviselőivel együtt 
elkészíti az olvashatóságra vonatkozó 
iránymutatásokat.

Or. de

Indokolás

A címkék olvashatóságának csak egyetlen vonatkozására történő összpontosítás helyett 
célszerűbb lenne egy átfogóbb megközelítésre, amelynek keretében uniós iránymutatásokat 
állapítanának meg az érdekképviseletek és az illetékes hatóságok közreműködésével.
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Módosítás 354
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk - 1 bekezdés -a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Bizonyos élelmiszerek esetében, 
amelyekre a 9. cikk (1) bekezdésében 
hivatkozott kötelező adatokon kívül egyedi 
közösségi jogszabályokban előírt 
címkézési követelmények vonatkoznak, a 
megfelelő betűméretnek olyannak kell 
lennie, hogy megfeleljen az 
olvashatóságra vonatkozó fogyasztói 
igénynek és képes legyen megjeleníteni az 
ezen élelmiszerek egyedi felhasználásával 
kapcsolatos további információkat.

Or. en

Indokolás

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

Módosítás 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk - 1 bekezdés -a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Bizonyos élelmiszerek esetében, 
amelyekre a 9. cikk (1) bekezdésében 
hivatkozott kötelező adatokon kívül egyedi 
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közösségi jogszabályokban előírt 
címkézési követelmények vonatkoznak, a 
betűméretnek olyannak kell lennie, hogy 
megfeleljen az ezen élelmiszerek egyedi 
felhasználására vonatkozó további 
tájékoztatás olvashatóságával kapcsolatos 
fogyasztói elvárásnak.

Or. en

Indokolás

A különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszereken (PARNUTS termékek) a felhasználás 
alkalmasságával, a felhasználásra vonatkozó átfogó utasításokkal, adott esetben az 
ellenjavallatokkal, a figyelmeztetésekkel és orvosi információkkal kapcsolatos további 
kötelező részletek szerepelnek. Ezen élelmiszerek esetében nem kivitelezhető a 9. cikk (1) 
bekezdése értelmében kötelező adatok és a címkén levő további kötelező tájékoztatás 3 mm-es 
betűtípussal történő feltüntetése. A PARNUTS termékeknek ezért mentesülniük kellene a 
minimális betűméretre vonatkozó követelmények alól.

Módosítás 356
Cristiana Muscardini

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. A 89/398/EGK irányelvben
meghatározott különleges táplálkozási 
célokra szánt azon élelmiszerek esetében, 
amelyekre a 9. cikk (1) bekezdésében 
hivatkozott kötelező adatokon kívül egyedi 
közösségi jogszabályokban előírt 
címkézési követelmények vonatkoznak, a 
betűméretnek olyannak kell lennie, hogy 
megfeleljen a tájékoztatás 
olvashatóságára vonatkozó fogyasztói 
igénynek és képes legyen megjeleníteni az 
ezen élelmiszerek egyedi felhasználásával 
kapcsolatos további információkat.

Or. it
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Indokolás

A módosítást praktikus okokból javasoljuk, tekintettel ezen különleges élelmiszertípusok 
címkézésére vonatkozó különböző szabályozási rendelkezésekre.

Módosítás 357
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 9. cikk (1) bekezdésének a), e), és k) 
pontjában felsorolt adatokat ugyanabban a 
látómezőben kell megjeleníteni.

(2) A 9. cikk (1) bekezdésének a), e), f) és 
k) pontjában felsorolt adatokat ugyanabban 
a látómezőben kell megjeleníteni. 

Or. en

Indokolás

Az f) pontban meghatározott időtartamra vonatkozó információknak a jelenlegi 
szabályozásban (2000/13/EK) irányelv) meghatározottal azonos látómezőben kell lenniük.

Módosítás 358
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 9. cikk (1) bekezdésének a), e), és k) 
pontjában felsorolt adatokat ugyanabban a 
látómezőben kell megjeleníteni.

2. A 9. cikk (1) bekezdésének a), e), f) és 
k) pontjában felsorolt adatokat ugyanabban 
a látómezőben kell megjeleníteni.

Or. es

Indokolás

A fogyasztók hozzá vannak szokva, hogy a címke tartalmazza a minőség megőrzésének 
várható időtartamának jelölését vagy az arra történő hivatkozást, hogy ez hol található. Ezért 
ezt a termék nevével, a nettó mennyiséggel és az alkoholtartalom térfogatszázalékos 
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jelölésével azonos látómezőben kell elhelyezni.

Módosítás 359
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméret nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kevesebb mint 10 cm2.

(4) Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméret nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb nyomtatható felülete 
kevesebb, mint 80 cm2.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslatban foglalt eltérés a csomagolóanyagra vonatkozóan nem realisztikus és 
megvalósíthatatlan.

Módosítás 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméret nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy 
tárolóedény legnagyobb felülete kevesebb 
mint 10 cm2.

4. Az Európai Bizottság szabályokat ír 
elő, amelyek meghatározzák, hogy a 14. 
cikk (1) bekezdésében említett elemeket 
hogyan kell alkalmazni annak érdekében, 
hogy a fogyasztók számára biztosított 
legyen az élelmiszerekre vonatkozó 
információk olvashatósága a rendkívül 
korlátozott felülettel rendelkező 
csomagolások és tárolóedények esetén.
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Or. en

Indokolás

A csomagoláson feltüntetett információknak a csomagolás méretétől függetlenül jól 
olvashatónak kell lenniük a fogyasztók számára, különben nincs értelmük.

Módosítás 361
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméret nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kevesebb mint 10 cm2.

4. Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméret nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kevesebb mint 100
cm2.

Or. en

Indokolás

 Ha a minimális betűméret kötelező érvényű, meg kell fontolni hatékony eltérés biztosítását a 
kis csomagolások számára. A Bizottság által javasolt betűmérethez szükséges minimális 
felület 100 cm2.

Módosítás 362
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdésben említett 
legkisebb betűméret nem alkalmazandó 
abban az esetben, ha a csomagolás 
vagy tárolóedény legnagyobb felülete 
kevesebb mint 10 cm2.

4. Az (1) bekezdésben említett 
legkisebb betűméret nem alkalmazandó 
abban az esetben, ha az élelmiszerre 
vonatkozó kötelező információ a 
csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felületének legalább 50%-
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át elfoglalja. Ezekre a termékekre a ** 
mellékletben megadott kritériumokat 
kell figyelembe venni.

Or. en

Indokolás

A javasolt 3mm-es minimális karakterméret nem praktikus, különösen kis csomagolások 
esetén  Ez a bekezdés kivételt biztosítana a kis csomagolások és a címke céljára rendkívül 
korlátozott hellyel rendelkező termékek esetén. Ezzel elkerülhető lenne a nagyobb 
csomagoláshoz és címkéhez szükséges anyagmennyiség.

Módosítás 363
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméret nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kevesebb mint 10 cm2.

4. Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméret nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kevesebb mint 100
cm2.

Or. en

Indokolás

Ha a minimális betűméret kötelező érvényű lenne, meg kell fontolni hatékony eltérés 
biztosítását a kis csomagolások számára. A Bizottság által javasolt betűmérethez szükséges 
minimális felület 100cm2.
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Módosítás 364
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információkat szembetűnő helyen kell 
megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, 
jól olvashatók és megfelelő esetben 
letörölhetetlenek legyenek. Nem rejthetik 
el, halványíthatják el, vonhatják el róluk a 
figyelmet vagy szakíthatják meg azokat 
más írott vagy képi anyaggal vagy 
bármilyen egyéb, a láthatóságot 
befolyásoló anyaggal.

6. Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információkat szembetűnő helyen kell 
megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, 
jól olvashatók és megfelelő esetben 
letörölhetetlenek legyenek. Nem rejthetik 
el, halványíthatják el vagy szakíthatják 
meg azokat más írott vagy képi anyaggal 
vagy bármilyen egyéb, a láthatóságot 
befolyásoló anyaggal.

Or. en

Indokolás

Nem indokolják a jelenlegi megfogalmazás módosítását és a módosítás nem is nyilvánvaló. 
Egy meghatározatlan kifejezést („vonhatják el róluk a figyelmet) vezetnek be itt is, amely –
minden nyilvánvaló indok nélkül – csak vitát és problémákat fog okozni a jogszabály 
mindennapi alkalmazásában.

Módosítás 365
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információkat szembetűnő helyen kell 
megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, 
jól olvashatók és megfelelő esetben
letörölhetetlenek legyenek. Nem rejthetik 
el, halványíthatják el, vonhatják el róluk a 
figyelmet vagy szakíthatják meg azokat 
más írott vagy képi anyaggal vagy 
bármilyen egyéb, a láthatóságot 
befolyásoló anyaggal.

6. Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információkat szembetűnő helyen kell 
megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, 
jól olvashatók és letörölhetetlenek 
legyenek. Nem rejthetik el, halványíthatják 
el, vonhatják el róluk a figyelmet vagy 
szakíthatják meg azokat más írott vagy 
képi anyaggal vagy bármilyen egyéb, a 
láthatóságot befolyásoló anyaggal.
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Or. es

Indokolás

Nem világos, hogy a kötelező információknak miért csak megfelelő esetben kell 
letörölhetetlennek lenniük.

Módosítás 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk

1. Ha az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye nem egyezik meg 
elsődleges összetevője vagy összetevői 
származási országával vagy eredetének 
helyével, az érintett összetevő(k) 
származási országát vagy eredetének 
helyét szintén meg kell adni.

2. A borjú- és marhahús kivételével a hús 
esetében a származási országnak vagy az 
eredet helyének önkéntes alapú jelölése 
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 
ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés, a nevelés és a 
levágás különböző helyeinek mindegyikét 
fel kell tüntetni.

3. A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapít meg a (1) bekezdés alkalmazására. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

4. A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapíthat meg az önkéntesen megadott 
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adatok használatának feltételeire és 
kritériumaira. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók érdeke, hogy tudják, hol állították elő a terméket. Ezért elő kell írni a származási 
ország kötelező feltűntetését a címkén.

Módosítás 367
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk - a és b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ a vásárlás befejezését 
megelőzően rendelkezésre áll, és szerepel a 
távértékesítést alátámasztó anyagban vagy 
más megfelelő eszközökkel bocsátják 
rendelkezésre;

(a) az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ a vásárlás befejezését 
megelőzően és a teljesítés idején
rendelkezésre áll, és szerepel a 
távértékesítést alátámasztó anyagban vagy 
más megfelelő eszközökkel bocsátják 
rendelkezésre;

(b) a 9. cikk (1) bekezdésének d), f), g), h) 
és k) pontjában meghatározott adatokat 
csak a teljesítés pillanatában kell 
megadni.

Or. es

Indokolás

Nem világos, hogy miért kell különbséget tenni a vásárlás idején és a teljesítés idején 
rendelkezésre álló információk között. Ez a különbségtétel azt eredményezheti, hogy a 
fogyasztó nem jut hozzá fontos információkhoz.
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Módosítás 368
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk - a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az élelmiszerekre vonatkozó kötelező
információ a vásárlás befejezését
megelőzően rendelkezésre áll, és szerepel 
a távértékesítést alátámasztó anyagban 
vagy más megfelelő eszközökkel bocsátják 
rendelkezésre;

(a) az élelmiszerekre vonatkozó kötelező
információnak a szerződés megkötését
megelőzően rendelkezésre kell állnia és 
olvashatónak kell lennie az alkalmazott 
távközlési eszköznek megfelelő módon; a 
fogyasztónak tartós hordozón, a szerződés 
megkötését követő ésszerű időn belül kell 
megkapnia a kötelező információkat, de 
legkésőbb a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően az élelmiszer kiszállításakor.

Or. en

Indokolás

A javasolt megfogalmazás tükrözi a más vonatkozó uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok által 
alkalmazott szemléletet.

Módosítás 369
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk - b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a 9. cikk (1) bekezdésének d), f), g), h) 
és k) pontjában meghatározott adatokat 
csak a teljesítés pillanatában kell 
megadni.

törölve

Or. en

Indokolás

Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező információknak (azaz a 9. cikk (1) bekezdésében említett 
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adatoknak és a III. mellékletben meghatározott élelmiszertípusokra vagy -kategóriákra 
vonatkozó kiegészítő, kötelező adatoknak) a vásárlás megtörténtét megelőzően rendelkezésre 
kell állniuk. Ez a módosítás biztosítja, hogy az élelmiszerrel kapcsolatos kötelező információk 
távértékesítés esetén, ideértve a 9. cikk (1) bekezdésének (d), (f), (g), (h) és (k) pontjai által 
előírt tájékoztatást, az eladással alkalmával rendelkezésre állnak. 

Módosítás 370
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk - b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a 9. cikk (1) bekezdésének d), f), g), h) 
és k) pontjában meghatározott adatokat 
csak a teljesítés pillanatában kell 
megadni.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy az élelmiszerrel kapcsolatos kötelező információk 
távértékesítés esetén – ideértve a 9. cikk (1) bekezdésének (d), (f), (g), (h) és (k) pontjai által 
előírt tájékoztatást – az eladással alkalmával rendelkezésre állnak. 

Módosítás 371
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk - b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a 9. cikk (1) bekezdésének d), f), g), h) 
és k) pontjában meghatározott adatokat 
csak a teljesítés pillanatában kell megadni.

(b) a 9. cikk (1) bekezdésének d), f), g), h) 
és j) pontjában meghatározott adatokat 
csak a teljesítés pillanatában kell megadni.

Or. de
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Indokolás

Az alkoholtartalmú italok alkoholtartalma olyan rendkívül fontos információ, amelynek az 
online vagy postai úton vásárló fogyasztók számára a termék kiszállítását megelőzően 
rendelkezésre kell állnia.  A felhasználásra vonatkozó információkra azonban csak a termék 
fogyasztásakor van szükség, így azokat elegendő a teljesítés pillanatában megadni.

Módosítás 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk - b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a 9. cikk (1) bekezdésének d), f), g), h) 
és k) pontjában meghatározott adatokat 
csak a teljesítés pillanatában kell megadni.

(b) a 9. cikk (1) bekezdésének f) pontjában 
meghatározott adatokat csak a teljesítés 
pillanatában kell megadni.

Or. en

Indokolás

A minimális eltarthatósági dátumon kívül – amelyet nem lehet előre megadni –, a 
távértékesítéssel árusított élelmiszereknek ugyanazon tájékoztatási előírásoknak kell 
megfelelniük, mint a boltban árusított élelmiszereknek.

Módosítás 373
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 9. cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül az élelmiszerekre vonatkozó 
kötelező információk a forgalmazás helye 
szerinti tagállam fogyasztói által könnyen 
érthető nyelven jelennek meg.

1. A 9. cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül az élelmiszerekre vonatkozó 
kötelező információk a forgalmazás helye 
szerinti tagállamban használt nyelv(ek)en
jelennek meg.

Or. fr
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Indokolás

A fogyasztóknak a saját nyelvükön kell tájékoztatást kapniuk az élelmiszerről.

Módosítás 374
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Saját területén a forgalmazás szerinti 
tagállam előírhatja, hogy az adatokat a 
Közösség hivatalos nyelvei közül egy vagy 
több nyelven tüntessék fel.

törölve

Or. de

Indokolás

A fogyasztók EU-n belüli növekvő mobilitására tekintettel a Bizottság javaslata már nem 
időszerű. A (2) bekezdést ezért törölni kell.

Módosítás 375
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Saját területén a forgalmazás szerinti 
tagállam előírhatja, hogy az adatokat a 
Közösség hivatalos nyelvei közül egy vagy 
több nyelven tüntessék fel.

2. Saját területén a forgalmazás szerinti 
tagállam előírhatja, hogy az adatokat a 
Közösség hivatalos nyelvei közül egy vagy 
több nyelven tüntessék fel. Mindazonáltal 
ezek a követelmények nem 
akadályozhatják meg, hogy ehelyett az 
egyes tagállamokban a fogyasztók által 
könnyen érthető más uniós nyelven adják 
meg a kötelező tájékoztatást. 

Or. en
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Indokolás

Míg az élelmiszerekre vonatkozó kötelező tájékoztatást olyan nyelven kell biztosítani, amelyet 
a fogyasztók értenek, a szabályok nem akadályozhatják az áruk szabad mozgását. A nyelvvel 
kapcsolatos szabályoknak kellően rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék a 
fogyasztók számára, hogy olyan nyelven kapjanak tájékoztatást, amely jóllehet talán nem az 
anyanyelvük, de amelyet nehézség nélkül megértenek. Az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata is támogatta ezt a fajta rugalmasságot.

Módosítás 376
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem zárja ki az 
adatok több nyelven történő feltüntetését.

(3) Az (1) bekezdés nem zárja ki az adatok 
több nyelven történő feltüntetését.

Or. de

Indokolás

A 16. cikk követelményei túlhaladnak a 2000/13/EK irányelven (címkézési irányelv) és az 
Európai Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatán. A követelményeknek továbbra is csak a 
fogyasztó számára érthető nyelv használatára kell kiterjedniük. Az idegen nyelvű 
megnevezéseket is engedélyezni kell, ha azok könnyen érhetők. Az élelmiszerjogi alapelveknek 
megfelelően annak megítélése, hogy e rendelet értelmében mi minősül könnyen érthetőnek, 
mindig az intelligens átlagfogyasztó általános hozzáállásától függ.

Módosítás 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Újrafelhasználásra szánt, 
letörölhetetlenül megjelölt és ezért címkét, 
gyűrűt vagy gallért nem viselő 
üvegtartályok esetében kizárólag a 9. cikk 
(1) bekezdésének a), b), c), e), f) és l) 
pontjában felsorolt adatok megadása 

törölve
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kötelező.

Or. en

Indokolás

Az, hogy egy terméket üvegpalackban árulnak, még nem igazolja a 9. cikk szerinti kötelező 
megjelölés hiányát.

Módosítás 378
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Újrafelhasználásra szánt, 
letörölhetetlenül megjelölt és ezért címkét, 
gyűrűt vagy gallért nem viselő 
üvegtartályok esetében kizárólag a 9. cikk
(1) bekezdésének a), b), c), e), f) és l)
pontjában felsorolt adatok megadása 
kötelező.

(1) Újrafelhasználásra szánt, 
letörölhetetlenül megjelölt és ezért címkét, 
gyűrűt vagy gallért nem viselő 
üvegtartályok esetében kizárólag a 9. cikk
(1) bekezdésének a), b), c), e) és f) 
pontjában felsorolt adatok megadása 
kötelező.

Or. de

Indokolás

A kötelező tápértékjelölést elutasítjuk. Rendszerint éppen az újrafelhasználásra szánt 
üvegpalackok azok, amelyeket egyedi adagként adnak meg (pl. 200 ml vagy 250 ml). A 
palackokon az adatok feltüntetésére rendelkezésre álló hely igen szűkös, ezért meg kell tartani 
az eddig használt terjedelmet: kereskedelmi név, nettó töltőmennyiség, allergén anyagok és a 
minőségmegőrzési időtartam (vö. a 2000/13/EK irányelv (címkézési irányelv) 13. cikkének (4) 
bekezdése).
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Módosítás 379
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Újrafelhasználásra szánt, 
letörölhetetlenül megjelölt és ezért címkét, 
gyűrűt vagy gallért nem viselő 
üvegtartályok esetében kizárólag a 9. cikk
(1) bekezdésének a), c), e), f) és l) 
pontjában felsorolt adatok megadása 
kötelező.

1. Újrafelhasználásra szánt, 
letörölhetetlenül megjelölt és ezért címkét, 
gyűrűt vagy gallért nem viselő 
üvegtartályok esetében kizárólag a 9. cikk
(1) bekezdésének a)–d), e), f), g) és l) 
pontjában felsorolt adatok megadása 
kötelező.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja, hogy – a 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően – kibővítse a fogyasztók 
számára rendelkezésre bocsátandó információk körét..

Módosítás 380
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Újrafelhasználásra szánt, 
letörölhetetlenül megjelölt és ezért címkét, 
gyűrűt vagy gallért nem viselő 
üvegtartályok esetében kizárólag a 9. cikk
(1) bekezdésének a), c), f) és l) pontjában
felsorolt adatok megadása kötelező.

1. Újrafelhasználásra szánt, 
letörölhetetlenül megjelölt és ezért címkét, 
gyűrűt vagy gallért nem viselő 
üvegtartályok esetében kizárólag a 9. cikk
(1) bekezdésének a), b), c), d), f), g) és l) 
pontjában felsorolt adatok megadása 
kötelező.

Or. en

Indokolás

Az újrafelhasználásra szánt üvegpalackba csomagolt termékekre is kötelezővé kell tenni a 9. 
cikk (1) bekezdésének alábbi pontjai szerinti információkat: b) az összetevők listája; d) 
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bizonyos összetevők vagy összetevő-kategóriák mennyisége; g) speciális tárolási vagy 
felhasználási feltételek.

Módosítás 381
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Újrafelhasználásra szánt, 
letörölhetetlenül megjelölt és ezért címkét, 
gyűrűt vagy gallért nem viselő 
üvegtartályok esetében kizárólag a 9. cikk
(1) bekezdésének a), b), c), e), f) és l) 
pontjában felsorolt adatok megadása 
kötelező.

(1) Újrafelhasználásra szánt, 
letörölhetetlenül megjelölt és ezért címkét, 
gyűrűt vagy gallért nem viselő 
üvegtartályok esetében kizárólag a 9. cikk
(1) bekezdésének a), b), c), e), f) és l) 
pontjában felsorolt adatok megadása 
kötelező. A 9. cikk (1) bekezdésének l) 
pontja alatt szereplő adatok kizárólag a 
29. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
szereplő információkra utalnak.

Or. de

Indokolás

Rendszerint éppen az újrafelhasználásra szánt és letörölhetetlenül megjelölt üvegpalackok 
azok, amelyeket egyedi adagként adnak meg (pl. 200 ml vagy 250 ml), és rendkívül korlátozott 
nyomtatható felülettel rendelkeznek.  Ezen a kis nyomtatható felületen nem lenne hely a 
tápértékre vonatkozó teljes tájékoztatásnak. Ezért a tápértékre vonatkozó tájékoztatást a 
fogyasztó számára fontos információra – azaz az energiatartalomra – kell korlátozni.

Módosítás 382
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Újrafelhasználásra szánt, 
letörölhetetlenül megjelölt és ezért címkét, 
gyűrűt vagy gallért nem viselő 
üvegtartályok esetében kizárólag a 9. cikk

1. Újrafelhasználásra szánt, 
letörölhetetlenül megjelölt és ezért címkét, 
gyűrűt vagy gallért nem viselő 
üvegtartályok esetében kizárólag a 9. cikk
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(1) bekezdésének a), c), e), f) és l) 
pontjában felsorolt adatok megadása 
kötelező.

(1) bekezdésének a), b), c), d), f), g) és l) 
pontjában felsorolt adatok megadása 
kötelező.

Or. en

Indokolás

Az újrafelhasználásra szánt üvegpalackba csomagolt termékekre is kötelezővé kell tenni a 9. 
cikk (1) bekezdésének alábbi pontjai szerinti információkat: b) az összetevők listája; d) 
bizonyos összetevők vagy összetevő-kategóriák mennyisége; g) speciális tárolási vagy 
felhasználási feltételek.

Módosítás 383
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. cikk (1) bekezdése l) pontjának 
megfelelő információ a 29. cikk (1) 
bekezdése a) pontjának megfelelő 
információra korlátozódik.

Or. en

Indokolás

Rendszerint éppen az újrafelhasználásra szánt és letörölhetetlenül megjelölt üvegpalackok 
azok, amelyeket egyedi adagként adnak meg (pl. 200 ml vagy 250 ml), és rendkívül korlátozott 
nyomtatható felülettel rendelkeznek. A tápértékjelölés nem férne rá erre a kis nyomtatható 
felületre, ezért a tápértékre vonatkozó tájékoztatást a fogyasztó számára legfontosabb 
információra – azaz az energiatartalomra – kell korlátozni. 
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Módosítás 384
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

2. Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 
kisebb, vagy az olyan minipalackok 
esetében, melynek legnagyobb címkéje 
nem haladja meg a 25 cm2-t, kizárólag a 
9. cikk (1) bekezdésének a), c), e) és f) 
pontjában felsorolt adatok megadása 
kötelező a csomagoláson vagy a címkén. A 
9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett adatokat más eszközökkel kell 
megadni vagy a fogyasztó kérésére 
elérhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Néhány ágazatban – különösen a szeszes italok esetében – elterjedt a tipikusan 5 cl-es 
minipalackok értékesítése. Kis méretük és „kóstolói” szerepük miatt célszerű, hogy ezek is 
mentesüljenek bizonyos címkézési követelmények alól. Az üvegeket azonban nem lehet 
könnyedén megmérni a legnagyobb felületük meghatározása érdekében. Ezért – nem 
utolsósorban a végrehajtó hatóságok számára – egyszerűbb, ha az kivétel tekintetében a 
döntő tényező a maximális címkeméret.

Módosítás 385
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 

2. Olyan csomagolás vagy tárolóedény
esetében, amelyek legnagyobb
nyomtatható felülete 100 cm2-nél kisebb, 
kizárólag a 9. cikk (1) bekezdésének a), c), 
e) és f) pontjában felsorolt adatok 
megadása kötelező a csomagoláson vagy a 
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bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

címkén. A 9. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett adatokat más 
eszközökkel kell megadni vagy a fogyasztó 
kérésére elérhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a csomagolás jól olvasható legyen, a legfeljebb 100 cm²-es felületekre 
kell a kivételt alkalmazni, és nem csak a legfeljebb 10 cm²-esekre. Egy tábla csokoládénak 
például 70 cm² a nyomtatható mérete. 

Módosítás 386
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

2. Olyan csomagolás vagy tárolóedény
esetében, amelyek legnagyobb
nyomtatható felülete 100 cm2-nél kisebb, 
kizárólag a 9. cikk (1) bekezdésének a), c), 
e) és f) pontjában felsorolt adatok 
megadása kötelező a csomagoláson vagy a 
címkén. A 9. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett adatokat más 
eszközökkel kell megadni vagy a fogyasztó 
kérésére elérhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a csomagolás jól olvasható legyen, a legfeljebb 100 cm²-es felületekre 
kell a kivételt alkalmazni, és nem csak a legfeljebb 10 cm²-esekre. Egy tábla csokoládénak 
például 70 cm² a nyomtatható mérete. 
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Módosítás 387
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

2. Olyan csomagolás vagy tartó esetében,
amelyek legnagyobb felülete 100 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

A kötelező információ hamarosan több, mint 10 cm²-nyi helyet foglal el. Ezért a tájékoztatást 
csak akkor kellene kötelezővé tenni, ha a csomagolás legalább 100 cm².

Módosítás 388
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

(2) Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb nyomtatható felülete
100 cm2-nél vagy nettó töltőtömege 30 g-
nál kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.
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Or. de

Indokolás

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen. 

Módosítás 389
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

2. Olyan csomagolás vagy tárolóedény
esetében, amelyek legnagyobb
nyomtatható felülete 50 cm2-nél kisebb, 
kizárólag a 9. cikk (1) bekezdésének a), c), 
e) és f) pontjában felsorolt adatok 
megadása kötelező a csomagoláson vagy a 
címkén. A 9. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett adatokat más 
eszközökkel kell megadni vagy a fogyasztó 
kérésére elérhetővé kell tenni.

Or. de

Indokolás

Egy csomag rágógumi mérete 10 cm². A legtöbb hasonló termék esetén lehetetlen lenne 50 
cm²-nél kisebb felületre minden kötelező információt legalább 3mm-es betűmérettel 
rányomtatni. A kivételt képező felület méretének nagyobbnak kellene lennie.
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Módosítás 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

2. Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), b), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

Or. en

Indokolás

Az összetevők listája olyan fontos információ, hogy azt a kis csomagolásokon is szerepeltetni 
kell.

Módosítás 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1)
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

2. Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. Interneten 
keresztül azonban a 9. cikk (1) bekezdése 
szerinti valamennyi adatnak kötelezőnek
kell lennie, és rendelkezésre kell állnia a 
vásárlás helyén.
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Or. en

Indokolás

Az, hogy egy terméket kis méretű, nem igazolja a 9. cikk szerinti kötelező megjelölés hiányát.

Módosítás 392
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

(2) Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb nyomtatható felülete
80 cm2-nél kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslatban foglalt eltérés a csomagolóanyagra vonatkozóan nem realisztikus és
megvalósíthatatlan.

Módosítás 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Olyan csomagolásban vagy tartóban 
forgalmazott élelmiszerek esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 25 cm2-nél 
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kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének l) pontja szerinti 
tápértékjelölés nem kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. Interneten 
keresztül azonban ezen információk 
megadásának kötelezőnek kell lennie, és 
rendelkezésre kell állnia a vásárlás 
helyén.

Or. en

Indokolás

A IV. mellékletre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. Az első mondat a IV. mellékletből lett 
átvéve a kötelező információk interneten keresztüli rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
előírás beillesztése érdekében.

Módosítás 394
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos
kötelező tájékoztatást előíró egyéb 
közösségi jogszabályok sérelme nélkül a 9. 
cikk (1) bekezdésének l) pontjában említett
jelölést nem kötelező feltüntetni a IV. 
mellékletben felsorolt élelmiszerek 
esetében.

(3) A kötelező tápértékjelölést előíró egyéb 
közösségi jogszabályok sérelme nélkül a 9. 
cikk (1) bekezdésének l) pontjában említett
tápértékjelölést nem kötelező feltüntetni a 
IV. mellékletben felsorolt élelmiszerek 
esetében.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslatban foglalt eltérés a csomagolóanyagra vonatkozóan nem realisztikus és 
megvalósíthatatlan.
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Módosítás 395
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem előrecsomagolt áruknál, beleértve 
a 2. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 
említett, közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők áruit is, nem kell 
feltüntetni a 9., valamint a 29. cikkben 
felsorolt adatokat.

Or. de

Indokolás

Lásd a (49) preambulumbekezdést.

Módosítás 396
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy élelmiszer megnevezése a jogszerű 
neve. Ilyen név hiányában az élelmiszer 
megnevezése a szokásos neve, vagy 
amennyiben nincs szokásos neve, vagy a 
szokásos nevét nem használják, az 
élelmiszer leíró nevét kell feltüntetni.

(1) Egy élelmiszer megnevezése a
vonatkozó jogszabályokban előírt névnek 
megfelelően. Ilyen név hiányában az 
élelmiszer megnevezése a szokásos
kereskedelmi neve, vagy amennyiben nincs 
szokásos kereskedelmi neve, vagy a 
szokásos kereskedelmi nevét nem 
használják, az élelmiszer leíró nevét kell 
feltüntetni.

Or. de

Indokolás

Bizonyos nyelvi változatokat érintő nyelvi módosítás a címkézésről szóló 2000/13/EK 
irányelvben használt terminológiának megfelelően. 
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Módosítás 397
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az élelmiszer megnevezésére 
vonatkozó egyedi rendelkezéseket és az azt 
kísérő adatokat az V. melléklet állapítja 
meg.

(2) A forgalomba hozatal helye szerinti 
tagállamban megengedett az élelmiszer
azon megnevezésének használata, amely 
alatt a terméket az előállító tagállamban 
jogszerűen gyártják és forgalomba 
hozzák.

Amennyiben ezen irányelv más, 
különösen a kötelező információkra 
vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása 
nem tenné lehetővé a fogyasztók számára 
a forgalmazás szerinti tagállamban az 
élelmiszer valódi jellegének megismerését 
és megkülönböztetését más 
élelmiszerektől, amelyekkel az 
összekeverhető, a kereskedelmi nevet ki 
kell egészíteni más, leíró jellegű 
információval, amelyet a kereskedelmi 
névhez közel kell feltüntetni.
(2a) Kivételes esetekben az előállítás 
helyének tagállama szerinti kereskedelmi 
nevet nem használják a forgalmazás helye 
szerinti tagállamban, valahányszor az 
általa címkézett élelmiszer összetételét 
vagy előállítását tekintve annyira eltér az 
adott név alatt ismertté vált élelmiszertől, 
hogy a (2) bekezdés rendelkezései már 
nem elegendők a forgalmazás szerinti 
tagállamban a fogyasztók megfelelő 
tájékoztatásának biztosításához.
(2b) A kereskedelmi név nem 
helyettesíthető védjeggyel, márkanévvel 
vagy fantázianévvel.
(2c) A kereskedelmi név magában foglalja 
vagy ahhoz kiegészítésképpen csatolják az 
élelmiszer fizikai állapotára vagy a rajta 
elvégzett kezelésekre vonatkozó adatokat 
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(pl. porított, fagyasztva szárított, 
mélyhűtött, koncentrált, füstölt) 
valahányszor az ilyen információ 
elhagyása megzavarhatná a vásárlót.
(2d) Az ionizáló sugárzással kezelt 
élelmiszereket a „besugárzott” vagy 
„ionizáló sugárzással kezelt” jelzésekkel 
kell ellátni.
(2e) Az V. melléklet tartalmazza a „darált 
hús” kereskedelmi névre vonatkozó egyedi 
követelményeket. 

Or. de

Indokolás

Az egyszerűsítés és hatékonyabb szabályozás célkitűzésének megfelelően az élelmiszerek 
kereskedelmi nevére vonatkozó rendelkezéseket a rendelet egyik cikkében kell szabályozni 
(ebben az esetben a 18. cikkben). A 2000/13/EK irányelvben (címkézési irányelv) foglalt 
eddigi szabályok világosak és egyértelműek voltak, és ezért át kell venni azokat (lásd az 5. 
cikket).

Módosítás 398
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok. A 
Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít a 19. 
cikk alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 

törölve   
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intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait. 
Ezeket az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

Or. fi

Indokolás

Fontos, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak az alkoholtartalmú italok összetevőiről is. 
Ez különösen az olyan fogyasztók számára fontos, akik például cukorbetegségben szenvednek.

Módosítás 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok. A 
Bizottság [e rendelet hatálybalépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Ezeket az intézkedéseket, 
amelyek e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkoznak, a 49. 

törölve



PE418.218v01-00 66/187 AM\762307HU.doc

HU

cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni. 

Or. en

Indokolás

Az alkoholos italok esetében külön szabályokra van szükség, hiszen a fogyasztókat 
tájékoztatni kell az ilyen italokban megtalálható főbb tápanyagok mennyiségéről és 
minőségéről – a szénhidrátokról és a teljes energiatartalomról.

Módosítás 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok. A 
Bizottság [e rendelet hatálybalépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Ezeket az intézkedéseket, 
amelyek e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkoznak, a 49. 
cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni. 

törölve
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Or. en

Indokolás

Mivel e rendelet célja a fogyasztók egészségének magas szintű védelme, érthetetlen, hogy 
éppen az alkoholtartalmú italok kerüljenek előnyös helyzetbe azáltal, hogy kivételt képeznek a 
címkézési követelmények alól. 

Módosítás 401
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok. A 
Bizottság [e rendelet hatálybalépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Ezeket az intézkedéseket, 
amelyek e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkoznak, a 49. 
cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni. 

törölve

Or. en
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Módosítás 402
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok. A 
Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének
szabályait. Ezeket az intézkedéseket, 
amelyek e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkoznak, a 49. 
cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

(b) legalább 1,2 térfogatszázalék alkoholt 
tartalmazó italok. A Bizottság [e rendelet 
hatályba lépését követően öt évvel] 
jelentést készít a 19. cikk alkalmazásával 
kapcsolatban, melyhez csatolhatja azokat a 
tudományos intézkedéseket, melyek 
meghatározzák az összetevők 
címkézésének szabályait. Ezeket az 
intézkedéseket, amelyek e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
vonatkoznak, a 49. cikk (3) bekezdésében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő feltételek biztosítása és a verseny torzulásának megelőzése érdekében minden 
alkoholos italt hasonlóan kell kezelni.  
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Módosítás 403
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok. A 
Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít a 19. 
cikk alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

(e) alkoholtartalmú italok. A Bizottság [e 
rendelet hatályba lépését követően öt 
évvel] jelentést készít a 19. cikk 
alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a bor, a sör és a röviditalok kivételt képeznek, más alkoholos italok viszont nem, 
lehetetlenné válik a harmonizáció az iparágban. Ez előnyös helyzetbe hozna egyes termékeket 
és diszkriminálna másokat. Torzítaná a versenyt, és félrevezetné a fogyasztókat a különböző 
termékek összetevői kapcsán.
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Módosítás 404
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok. A 
Bizottság [e rendelet hatálybalépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Ezeket az intézkedéseket, 
amelyek e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkoznak, a 49. 
cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

(e) bor – az 1493/1999/EK tanácsi
rendeletben meghatározottak szerint. A 
Bizottság [e rendelet hatálybalépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák a 
borok kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Ezeket az intézkedéseket, 
amelyek e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkoznak, a 49. 
cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy tájékoztassák a fogyasztókat a sör és röviditalok gyártásakor 
felhasznált összetevőkről.  E termékek összetevőit tekintve nagy különbségek tapasztalhatók. 
Sör esetében például az árpa jelentős részét kukoricával helyettesíthetik. A 27. cikk előírja, 
hogy a kevert alkoholos italok esetén tájékoztatást kell biztosítani azok összetevőiről annak 
érdekében, hogy ellássák a fogyasztókat a tájékozott döntéshez szükséges információkkal. Az 
ilyen információkat a sör és röviditalok esetében is biztosítani kell.
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Módosítás 405
Graham Watson, Jules Maaten

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése
szerinti meghatározott sör és a szeszes 
italok. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít a 
19. cikk alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait. 
Ezeket az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK
és a 1601/1991/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerint, gyümölcsborok az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet VII. 
melléklete C. részének 2. pontja szerint, 
valamint almabor, körtebor, mézbor, 
valamint a fent nevezettek mindegyike –
függetlenül attól, hogy ízesítettek-e vagy 
sem –, sör és röviditalok a szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerint.

Or. en

Indokolás

A gyümölcsborok, az ízesített borok és az almabor hátrányos megkülönböztetésének 
elkerülése érdekében, amelyek a borhoz és a sörhöz hasonlóan erjesztett, alkoholtartalmú 
italok.
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Módosítás 406
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok. A 
Bizottság [e rendelet hatálybalépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Ezeket az intézkedéseket, 
amelyek e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkoznak, a 49.
cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

(e) a 479/2008/EK tanácsi rendeletben 
meghatározott bortípusok, az 
1601/91/EGK tanácsi rendeletben 
meghatározott termékek és egyéb hasonló, 
nem szőlőből, hanem más gyümölcsökből 
előállított termékek, a sör és a röviditalok
a 110/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározottak 
szerint; javasoljuk, hogy a bor és a
röviditalok piacának közös szervezéséről 
szóló szabályozás elfogadását követően 
változtassák meg a megfogalmazást. A 
Bizottság [e rendelet hatálybalépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Ezeket az intézkedéseket, 
amelyek e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkoznak, a 49. 
cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

Or. es

Indokolás

Javasoljuk, hogy a bor és a röviditalok piacának közös szervezéséről szóló szabályozás 
elfogadását követően változtassák meg a megfogalmazást.
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Módosítás 407
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése
szerinti meghatározott sör és a szeszes
italok. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít a 
19. cikk alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

(e) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti bor, a 479/2008/EK 
és az 1601/1991/EK tanácsi rendelet 
szerinti bortermékek, valamint a szeszes 
italok meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2008. január 15-i,
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 2. cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott gyümölcssör, sör és a
röviditalok és más alkoholos italok. A 
Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít a 19. 
cikk alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Az alkoholtartalmú italoknak általában nem e rendelet hatálya alá kellene tartozniuk, hanem 
külön rendelet hatálya alá. Ezzel kapcsolatban először alapvető kérdéseket kell tisztázni, mert 
például a szeszes italoknál a 100 ml-re vonatkozó tápérték megadása rendkívül aggályos 
lenne, és sok olyan tápanyag, amelyet az élelmiszerek tartalmaznak, az alkoholtartalmú 
italokban nem fordul elő.  
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Módosítás 408
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sör és a szeszes 
italok.

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, az 
1601/1991/EGK tanácsi rendeletben 
meghatározott ízesített boralapú italok és 
az ízesített boralapú koktélok, az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet VII. 
melléklete C. részének 2. pontjában 
említett gyümölcsbor, valamint a szeszes 
italok meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott almabor, körtebor, mézbor 
– függetlenül attól, hogy ízesítettek-e vagy 
sem –, sör és a szeszes italok.

Or. en

Indokolás

A gyümölcsborok, az ízesített borok, az almabor, a körtebor és a mézbor – függetlenül attól, 
hogy ízesítettek-e vagy sem – közötti megkülönböztetés elkerülése érdekében, amelyek a 
borhoz és a sörhöz hasonlóan erjesztett, alkoholtartalmú italok.

Módosítás 409
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 

(e) a 2008. április 29-i 479/2008/EK és az 
1991 június 10-i 1601/1991/EK tanácsi 
rendelet meghatározása szerinti bor és 
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megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sör és a szeszes 
italok. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít a 
19. cikk alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

borászati termékek, valamint a szeszes 
italok meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és röviditalok. A 
Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít a 19. 
cikk alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket 
szükség esetén a következő eljárásokkal
kell elfogadni:

(a) a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
említett termékek tekintetében az említett 
rendelet 113. cikkének (1) bekezdésében 
előírt eljárással;
(b) az ízesített bor, ízesített boralapú italok 
és az ízesített boralapú koktélok 
meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok meghatározásáról szóló, 1991. 
június 10-i 1601/91/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdésében említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
13. cikkében előírt eljárással;
(c) a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
X. cikkében előírt eljárással;
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(d) más termékek tekintetében a 49. cikk 
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással.

Or. en

Módosítás 410
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sör és a szeszes 
italok. A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépését követően öt évvel] jelentést 
készít e bekezdés alkalmazásával 
kapcsolatban, melyhez csatolhatja azokat a 
tudományos intézkedéseket, melyek 
meghatározzák e termékek kötelező 
tápértékjelölésének szabályait. Ezeket az 
intézkedéseket, amelyek e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására
vonatkoznak, a 49. cikk (3) bekezdésében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással kell elfogadni.

(e) a 2008. április 29-i 479/2008/EK és az 
1991 június 10-i 1601/1991/EK tanácsi 
rendelet meghatározása szerinti bor és 
borászati termékek, valamint a szeszes 
italok meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és röviditalok. A 
Bizottság [e rendelet hatálybalépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket szükség esetén a következő 
eljárásokkal kell elfogadni:

(a) a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
említett termékek tekintetében az említett 
rendelet 113. cikkének (1) bekezdésében 
előírt eljárással;
(b) az ízesített bor, ízesített boralapú italok 
és az ízesített boralapú koktélok 
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meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok meghatározásáról szóló, 1991. 
június 10-i 1601/91/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdésében említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
13. cikkében előírt eljárással;
(c) a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
X. cikkében előírt eljárással;
(d) más termékek tekintetében a 49. cikk 
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással.

Or. en

Indokolás

A borokra vonatkozó mentességek hatályának meghatározását módosítani kell annak 
biztosítása érdekében, hogy 1601/91/EK rendelet alapján meghatározott és szabályozott 
valamennyi borászati termék mentesüljön az összetevők felsorolására és a tápanyag-
összetételről szóló tájékoztatásra vonatkozó kötelezettség alól. A borászati termékeket a 
borpiac közös szervezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/91/EK rendeletben illetve az ízesített 
borokra és az egyéb boralapú termékekre vonatkozó 1991. június 10-i 1601/91/EK tanácsi 
rendeletben szabályozzák és határozzák meg.

Módosítás 411
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 

(e) a bor minden típusa a 2008. április 29-i 
479/2008/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerint, a szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
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oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sör és a szeszes 
italok. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít a 
19. cikk alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait. Az e 
rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok. A 
Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít a 19. 
cikk alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő
módosítására irányuló intézkedéseket
szükség esetén a következő eljárásokkal
kell elfogadni:

-(i) a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendeletben említett termékek tekintetében 
az említett rendelet 113. cikkének (1) 
bekezdésében előírt irányítási eljárásnak 
megfelelően;
-(ii) a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról szóló 2008. január 15-i 
110/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott 
röviditalok tekintetében az említett 
rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében 
említett szabályozási eljárással 
összhangban;
-(iii) más alkoholtartalmú italok 
tekintetében összhangban a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással.

Or. fr

Indokolás

A borcímkézéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kérdést olyan konkrét szabályok 
keretében kell fontolóra venni, mint a közös piacszervezés.
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A közös piacszervezés minden részletre kiterjedő szabályaira való tekintettel, amely a borok 
kiszerelésének és címkézésének valamennyi módjáról rendelkezik, a borpiac közös 
szervezésének konkrét komitológiai szabályai alapján fenn kell tartanunk az elhelyezési
szabályok meghatározásának lehetőségét.

Módosítás 412
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk - bevezető rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerek alábbi alkotóelemeit nem 
kötelező szerepeltetni az összetevők 
listáján:

Az élelmiszerek alábbi alkotóelemeit nem 
kötelező szerepeltetni az összetevők 
listáján, kivéve, ha az alkotóelemek 
szerepelnek a III. mellékletben:

Or. en

Módosítás 413
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
21. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerek alábbi alkotóelemeit nem 
kötelező szerepeltetni az összetevők 
listáján:

Az alábbiak nem minősülnek az élelmiszer 
összetevőinek:

(a) az összetevő olyan alkotóelemei, 
amelyeket a gyártási folyamat során 
átmenetileg elválasztottak, majd később 
visszatettek, de az eredeti aránynál nem 
nagyobb mértékben;

(a) az összetevő olyan alkotóelemei, 
amelyeket a gyártási folyamat során 
átmenetileg elválasztottak, majd később 
visszatettek, de az eredeti aránynál nem 
nagyobb mértékben;

(b) élelmiszer-adalékanyagok és enzimek: (b) élelmiszer-adalékanyagok és enzimek:

(i) amelyek jelenléte az adott élelmiszerben 
kizárólag annak a ténynek tulajdonítható, 
hogy azokat az élelmiszer egy vagy több 
összetevője tartalmazta, feltéve, hogy azok 
nem rendelkeznek technológiai funkcióval 
a késztermékben; or

(i) amelyek jelenléte az adott élelmiszerben 
kizárólag annak a ténynek tulajdonítható, 
hogy azokat az élelmiszer egy vagy több 
összetevője tartalmazta, feltéve, hogy azok 
nem rendelkeznek technológiai funkcióval 
a késztermékben; or
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(ii) amelyeket technológiai segédanyagként 
használnak;

(ii) amelyeket technológiai segédanyagként 
használnak;

(c) azok a szigorúan szükséges mértékben 
használt anyagok, amelyeket oldószerként
vagy tápanyagokhoz, adalékanyagokhoz 
vagy aromákhoz közegként használnak;

(c) azok a szigorúan szükséges mértékben 
használt anyagok, amelyeket oldószerként
mikrokultúrákhoz, adalékanyagokhoz, 
aromákhoz, enzimekhez vagy egyéb 
anyagokhoz fiziológiai vagy technológiai 
céllal közegként használnak;

(d) azok az anyagok, amelyek nem 
élelmiszer-adalékanyagok, de amelyeket a 
technológiai segédanyagokkal megegyező 
módon és megegyező célra használnak, és 
a késztermékben még jelen vannak, akár 
módosult formában is;

(d) azok az anyagok, amelyek nem 
élelmiszer-adalékanyagok, de amelyeket a 
technológiai segédanyagokkal megegyező 
módon és megegyező célra használnak, és 
a késztermékben még jelen vannak, akár 
módosult formában is;

(e) víz: (e) víz:
(i) amennyiben a vizet kizárólag 
koncentrált vagy víztelenített formában 
használt összetevő feloldásához 
alkalmazzák az előállítás során; vagy

(i) amennyiben a vizet kizárólag 
koncentrált vagy víztelenített formában 
használt összetevő feloldásához 
alkalmazzák az előállítás során; vagy

(ii) olyan felöntő közeg esetében, amelyet 
általában nem fogyasztanak el.

(ii) olyan felöntő közeg esetében, amelyet 
általában nem fogyasztanak el.

Or. de

Indokolás

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Módosítás 414
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. mellékletben felsorolt valamennyi 
összetevőt vagy az említett mellékletben 

(1) A II. mellékletben felsorolt valamennyi 
összetevőt vagy az említett mellékletben 
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felsorolt összetevőből származó 
valamennyi anyagot – az említett 
mellékletben meghatározott kivételekre is 
figyelemmel – fel kell tüntetni a címkén, 
az összetevő nevének pontos említésével.

felsorolt összetevőből származó 
valamennyi anyagot – az említett 
mellékletben meghatározott kivételekre is 
figyelemmel – fel kell tüntetni az 
összetevők listáján oly módon, hogy az 
allergia vagy túlérzékenység lehetősége 
azonnal felismerhető legyen.

Or. de

Indokolás

Pontosítás, annak egyértelművé tétele, hogy az összetevők elnevezéseit oly módon kell 
megválasztani, hogy az allergiában szenvedők felismerjék az összetevők esetleges allergén 
hatását.

Módosítás 415
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. mellékletben felsorolt valamennyi 
összetevőt vagy az említett mellékletben 
felsorolt összetevőből származó 
valamennyi anyagot – az említett 
mellékletben meghatározott kivételekre is 
figyelemmel – fel kell tüntetni a címkén, 
az összetevő nevének pontos említésével.

(1) A II. mellékletben felsorolt valamennyi 
összetevőt vagy az említett mellékletben 
felsorolt összetevőből származó 
valamennyi anyagot – az említett 
mellékletben meghatározott kivételekre is 
figyelemmel – fel kell tüntetni az 
összetevők listáján oly módon, hogy a 
termék potenciális vásárlói azonnal 
felismerjék az allergia vagy 
túlérzékenység lehetőségét.

Or. de

Indokolás

Pontosítás, annak egyértelművé tétele, hogy az összetevők elnevezéseit oly módon kell 
megválasztani, hogy az allergiában szenvedők felismerjék az összetevők esetleges allergén 
hatását.
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Módosítás 416
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A II. mellékletben felsorolt valamennyi 
összetevőt vagy az említett mellékletben 
felsorolt összetevőből származó 
valamennyi anyagot – az említett 
mellékletben meghatározott kivételekre is 
figyelemmel – fel kell tüntetni a címkén, az 
összetevő nevének pontos említésével.

1. A II. mellékletben felsorolt valamennyi 
összetevőt vagy az említett mellékletben 
felsorolt összetevőből származó 
valamennyi anyagot – az említett 
mellékletben meghatározott kivételekre is 
figyelemmel – fel kell tüntetni a címkén, az 
összetevő, illetve az allergiát vagy 
túlérzékenységet kiváltó anyag nevének 
pontos említésével.

Or. en

Indokolás

Egyértelműbb és hatékonyabb, ha a címkén az allergiát vagy túlérzékenységet kiváltó anyagot 
tüntetik fel az ilyen anyagot tartalmazó összetevő helyett.

Módosítás 417
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Szükség esetén részletes szabályokat 
lehet elfogadni az (1) bekezdésben említett 
megjelölések módjáról:
-a) a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
említett termékek tekintetében az említett 
rendelet 113. cikkének (1) bekezdésében 
említett igazgatási eljárással 
összhangban;
-b) az ízesített bor, ízesített boralapú italok 
és az ízesített boralapú koktélok 
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meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok meghatározásáról szóló 1991. 
június 10-i 1601/91/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdésében említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
13. cikkében előírt igazgatási eljárással 
összhangban;
-c) a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról szóló 2008. január 15-i 
110/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben említett termékek 
tekintetében az említett rendelet 25. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
szabályozási eljárással összhangban;
-d) más alkoholtartalmú italok 
tekintetében a 49. cikk (2) bekezdésében 
előírt szabályozási eljárással 
összhangban.

Or. fr

Indokolás

A borcímkézéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kérdést olyan konkrét szabályok 
keretében kell fontolóra venni, mint a közös piacszervezés.

A közös piacszervezés minden részletre kiterjedő szabályaira való tekintettel, amely a borok 
kiszerelésének és címkézésének valamennyi módjáról rendelkezik, a borpiac közös 
szervezésének konkrét komitológiai szabályai alapján fenn kell tartanunk az elhelyezési 
szabályok meghatározásának lehetőségét.

Módosítás 418
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A III. mellékletnek megfelelően az 
alkoholtartalmú italokon terhes nőknek 
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szóló figyelmeztetést kell feltüntetni.

Or. en

Módosítás 419
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
23. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az élelmiszer gyártása vagy 
előállítása során felhasznált valamely 
összetevőnek vagy az összetevők ilyen 
kategóriájának mennyiségét kötelező 
feltüntetni, amennyiben:

(1) Az élelmiszer gyártása vagy előállítása 
során felhasznált valamely összetevőnek 
vagy az összetevők ilyen kategóriájának 
mennyiségét e cikknek megfelelően kell 
megadni.
(2) Az (1) bekezdésben említett jelzést 
kötelezően alkalmazni kell:

a) az érintett összetevő vagy összetevők 
kategóriája megjelenik az élelmiszer 
megnevezésében, vagy a fogyasztó azt 
vagy azokat rendszerint társítja az említett 
megnevezéssel; vagy

a) amennyiben az érintett összetevő vagy 
összetevők kategóriája megjelenik az 
élelmiszer kereskedelmi nevében, vagy a 
fogyasztó azt vagy azokat rendszerint 
társítja az említett kereskedelmi névvel;
vagy

b) az érintett összetevőt vagy összetevők 
kategóriáját szavakkal, képpel vagy 
grafikával hangsúlyozzák a címkézésen;
vagy

b) amennyiben az érintett összetevőt vagy 
összetevők kategóriáját szavakkal, képpel 
vagy grafikával hangsúlyozzák a 
címkézésen; vagy

c) az érintett összetevő vagy összetevők 
kategóriája alapvetően jellemez egy 
élelmiszert, és megkülönbözteti azt olyan 
termékektől, amelyekkel összekeverhető 
lenne neve vagy megjelenése miatt.

c) amennyiben az érintett összetevő vagy 
összetevők kategóriája alapvetően jellemez 
egy élelmiszert, és megkülönbözteti azt 
olyan termékektől, amelyekkel 
összekeverhető lenne neve vagy 
megjelenése miatt. vagy

(2) A Bizottság az (1) bekezdést más esetek 
beillesztésével módosíthatja. Az e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

d) a 49. cikk (2) bekezdésében 
megállapított eljárásnak megfelelően 
meghatározott esetekben.
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(3) A VII. melléklet állapítja meg az (1) 
bekezdés alkalmazására vonatkozó 
technikai szabályokat, beleértve azokat az 
egyedi eseteket, amikor a mennyiségi 
jelölés bizonyos összetevők tekintetében 
nem kötelező.

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazandó:

a) a következő összetevőkre vagy 
összetevők csoportjára:
- amelynek töltőtömegét a 8. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően feltüntették, 
vagy
- amely mennyiségének címkézésen való 
feltüntetését közösségi rendelkezések már 
előírják, vagy
- amelyet kis mennyiségben használnak 
ízesítés céljára, vagy
- amelynek – jóllehet megjelenik az 
élelmiszer kereskedelmi nevében – jellege 
nem olyan, hogy meghatározóan 
befolyásolhatná a fogyasztó választását a 
forgalmazás szerinti országban, mivel a 
mennyiségi különbségek nem alapvetők az 
élelmiszer jellemzése szempontjából, vagy 
nem különböztetik meg azt hasonló 
élelmiszerektől. Amennyiben kétség merül 
fel, a 49. cikk (2) bekezdésében 
megállapított eljárás dönti el, hogy az e 
francia bekezdésben megállapított 
feltételek teljesülnek-e vagy sem;
b) amennyiben konkrét közösségi 
rendelkezések pontosan előírják az 
összetevő vagy összetevők kategóriájának 
mennyiségét anélkül, hogy elrendelnék 
annak feltüntetését a címkézésen;
c) a 6. cikk (5) bekezdésének negyedik és 
ötödik francia bekezdésében leírt 
esetekben;
d) a 49. cikk (2) bekezdésében 
megállapított eljárásnak megfelelően 
meghatározott esetekben.
(4) A feltüntetett, százalékarányként 
kifejezett mennyiség az összetevő vagy 
összetevők felhasználáskori 
mennyiségének felel meg. Mindazonáltal 
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bizonyos élelmiszerek esetében a 
közösségi rendelkezések lehetővé tehetik 
az eltérést ettől az elvtől. Az ilyen 
rendelkezéseket a 49. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
(5) Az (1) bekezdésben említett jelölésnek 
vagy az élelmiszer kereskedelmi nevében, 
vagy közvetlenül amellett, vagy pedig a 
kérdéses összetevővel vagy összetevő-
kategóriával kapcsolatos összetevők listáján 
kell megjelennie.
(6) Ezt a cikket az élelmiszerek 
tápértékjelöléséről szóló közösségi 
szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A jogi rendelkezések itt és a későbbiekben javasolt módon való szétválasztását nem 
támogatjuk. A mellékletben szereplő rendelkezések a jogi rendelkezés alapvető elemei, nem 
csupán a mellékletekbe áthelyezendő technikai formaságok. Különösen a szöveg koherenciája 
és alkalmazhatósága érdekében csak a valódi technikai formaságokat szabad a mellékletbe 
áthelyezni. Ugyanez a megjegyzés és indokolás vonatkozik a 18. és 25. cikkre.

Módosítás 420
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az élelmiszerek nettó mennyiségét: 1. Az élelmiszerek nettó mennyiségét liter, 
centiliter, milliliter, kilogramm vagy 
gramm használatával, vagy a nemzeti 
jogszabályokban meghatározott módon 
fejezik ki, a körülményektől függően.

a) folyadékok esetében térfogategységben,
b) más termékek esetében 
tömegegységben
fejezik ki, liter, centiliter, milliliter, 
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kilogramm vagy gramm használatával, a 
körülményektől függően.

Or. en

Indokolás

A folyadékok milliliterben stb. való kötelező megadása túlságosan korlátozó rendelkezés.
Számos példa akad arra, amikor folyadékokat (pl. méz, joghurt) súly alapján, szilárd 
halmazállapotú termékeket pedig térfogat alapján hoznak forgalomba.

Módosítás 421
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az élelmiszerek nettó mennyiségét: (1) Az élelmiszerek nettó mennyiségét:
a) folyadékok esetében térfogategységben, a) az emberi fogyasztásra szánt folyadékok 

tárolóiról szóló 1985. június 27-i 
85/339/EGK tanácsi irányelv értelmében
folyadékok esetében térfogategységben,

b) más termékek esetében tömegegységben b) más termékek esetében tömegegységben

fejezik ki, liter, centiliter, milliliter, 
kilogramm vagy gramm használatával, a 
körülményektől függően.

fejezik ki, liter, centiliter, milliliter, 
kilogramm vagy gramm használatával, a 
körülményektől függően.

Or. de

Indokolás

Nyelvi kiigazítás a 2000/13/EK irányelv (címkézési irányelv) jelenleg alkalmazott 
szóhasználatával való összhang biztosítása érdekében.

Mivel a gyakorlatban bizonyos élelmiszerek (többek között a ketchup, a mártások, a majonéz, 
a fagylalt, a fűszerek) esetében jogbizonytalanság áll fenn a „szilárd” és a „folyékony” 
közötti elhatárolás tekintetében, az (1) bekezdést pontosabban meg kell fogalmazni.
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Módosítás 422
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a közösségi 
rendelkezések, vagy ezek hiányában a 
nemzeti rendelkezések egy bizonyos típusú 
mennyiség feltüntetését (pl. névleges 
mennyiség, minimális mennyiség, átlagos 
mennyiség) írják elő, ezt a mennyiséget 
nettó mennyiségnek kell tekinteni ezen 
irányelv alkalmazásában.

Or. en

Indokolás

A folyadékok milliliterben stb. való kötelező megadása túlságosan korlátozó rendelkezés.
Számos példa akad arra, amikor folyadékokat (pl. méz, joghurt) súly alapján, szilárd 
halmazállapotú termékeket pedig térfogat alapján hoznak forgalomba.

Módosítás 423
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
25. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Olyan élelmiszerek esetében, amelyek 
mikrobiológiai szempontból gyorsan 
romlandók, és ezért rövid idő elteltével 
valószínűleg közvetlen veszélyt jelentenek az 
egészségre, a minőségmegőrzési időt a 
fogyaszthatósági időtartam lejárata 
helyettesíti. 

1. Az élelmiszer minőségmegőrzési 
időtartama az az időpont, ameddig az 
élelmiszer megfelelő tárolás mellett 
megőrzi egyedi tulajdonságait. Ezt a (2)–
(5) bekezdéssel összhangban kell 
feltüntetni.

2. A megfelelő dátumot a IX. melléklettel 
összhangban kell kifejezni.

2. A dátumot az alábbi szavak előzik meg:

- „Minőségét megőrzi: …”, amennyiben a 
dátumban szerepel a nap megjelölése,
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- „Minőségét megőrzi … végéig” más 
esetekben.

3. A minőségmegőrzési időtartamnak a 
IX. melléklet 1. c) pontjában említett 
feltüntetési módját a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban lehet meghatározni.

3. A (2) bekezdésben meghatározott 
szavakat a következőkkel egészítik ki:

- vagy maga a dátum, vagy
- utalás arra, hogy a dátum hol található a 
címkézésen.
Ha szükséges, ezeket az adatokat a 
tárolási feltételek leírása követi, amelyeket 
be kell tartani, ha a terméket a megadott 
ideig meg kívánják őrizni.
4. A dátum kódolatlan, kronologikus 
formában tartalmazza a napot, a hónapot 
és az évet.
Azon élelmiszerek esetében azonban:
- amelyek minőségüket három hónapnál 
tovább nem őrzik meg, kötelező a nap és a 
hónap feltüntetése,
- amelyek minőségmegőrzési ideje három 
hónapnál több, de 18 hónapnál rövidebb, 
elegendő a hónap és az év feltüntetése,
- amelyek 18 hónapnál hosszabb ideig 
eltarthatók, elegendő az év feltüntetése.
A dátum feltüntetésének módja a 20. cikk 
(2) bekezdésében megállapított eljárással 
összhangban határozható meg.
5. Az egyéb típusú minőségmegőrzési időt 
előíró közösségi rendelkezések 
függvényében a minőségmegőrzési 
időtartam feltüntetése nem szükséges az 
alábbi esetekben:
- friss gyümölcs és zöldség, beleértve a 
burgonyát, amelyet nem hámoztak meg, 
vágtak fel vagy kezeltek hasonló módon. 
Ez az eltérés nem vonatkozik csírázó 
magokra és hasonló termékekre, például 
hüvelyesek csírájára,
- nem szőlőből, hanem más 
gyümölcsökből előállított bor, likőrbor, 
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szénsavas bor, ízesített bor és hasonló 
termékek, valamint az almabor, a körtebor 
és a mézbor – függetlenül attól, hogy 
ízesítettek-e vagy sem –, továbbá a 
2206 00 91, 2206 00 93 és 2206 00 99 KN-
kód alá sorolt és szőlőből vagy 
szőlőmustból előállított italok,
- legalább 10 térfogatszázalék alkoholt 
tartalmazó italok,
- üdítők, gyümölcslevek, 
gyümölcsnektárok és alkoholtartalmú 
italok öt literesnél nagyobb különálló 
tárolókban, amelyeket közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplők ellátására 
szántak,
- pék- vagy cukrászáruk, amelyeket 
tartalmuk természeténél fogva a 
gyártásuktól számított 24 órán belül 
elfogyasztanak,
- ecet,
- konyhasó,
- szilárd cukor,
- cukrásztermékek, amelyek csaknem 
kizárólag aromaanyagokat és/vagy 
színezett cukorféléket tartalmaznak,
- rágógumi és hasonló rágnivaló 
termékek,
adagonként csomagolt jégkrém.
(2) A fogyaszthatósági időtartamot a 
következőképpen tüntetik fel:
a) A dátumot a „Fogyasztható: …” szó 
előzi meg;
b) Az a) pontban szereplő szót a 
következőkkel egészítik ki:
1. vagy maga a dátum, vagy
2. utalás arra, hogy a dátum hol található 
a címkézésen.
Ezen adatokat a biztosítandó tárolási 
feltételek leírása követi.
c) A dátum kódolatlan formában 
tartalmazza a napot, a hónapot és szükség 
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szerint az évet, ebben a sorrendben.

Or. en

Indokolás

A rendelkezésnek mindkettőt – az élelmiszer minőségmegőrzési időtartamát és a 
fogyaszthatósági időtartamot – érthetően és egy helyen kell szabályoznia. A mellékletben 
szereplő rendelkezések a jogi rendelkezés alapvető elemei, nem csupán technikai formaságok.
Az almabort, a körtebort és a mézbort – akár ízesítettek, akár nem – ugyanúgy kell kezelni, 
mint a többi felsorolt, alkoholtartalmú italt, de ezeket a lista jelenlegi megfogalmazása nem 
fedi le.

Módosítás 424
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – cím

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minőségmegőrzési időtartam és 
fogyaszthatósági időtartam

Dátumjelzés (minőségmegőrzési és 
fogyaszthatósági időtartam)

Or. en

Indokolás

A dátumjelzés – azaz hogy mely élelmiszereken milyen dátumokat kell feltüntetni – sok zavar 
forrása. A javasolt módosítás célja a javaslat egyszerűsítése, és ezáltal segítségnyújtás az 
élelmiszer-ipari vállalkozások számára a helyes dátumjelzés alkalmazásában.

Módosítás 425
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Olyan élelmiszerek esetében, amelyek 
mikrobiológiai szempontból gyorsan 
romlandók, és ezért rövid idő elteltével 
valószínűleg közvetlen veszélyt jelentenek 

(1) A dátumjelzés vagy minőségmegőrzési 
vagy fogyaszthatósági időtartamot mutat, 
melyet a IX. mellékletnek megfelelően kell 
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az egészségre, a minőségmegőrzési időt a 
fogyaszthatósági időtartam lejárata 
helyettesíti.

feltüntetni.

Or. en

Indokolás

A dátumjelzés – azaz hogy mely élelmiszereken milyen dátumokat kell feltüntetni – sok zavar 
forrása. A javasolt módosítás célja a javaslat egyszerűsítése, és ezáltal segítségnyújtás az 
élelmiszer-ipari vállalkozások számára a helyes dátumjelzés alkalmazásában.

Módosítás 426
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Olyan élelmiszerek esetében, amelyek 
mikrobiológiai szempontból gyorsan 
romlandók, és ezért rövid idő elteltével 
valószínűleg közvetlen veszélyt jelentenek 
az egészségre, a minőségmegőrzési időt a 
fogyaszthatósági időtartam lejárata 
helyettesíti. 

(1) Olyan élelmiszerek esetében, amelyek 
mikrobiológiai szempontból gyorsan 
romlandók, és ezért rövid idő elteltével 
valószínűleg közvetlen veszélyt jelentenek 
az egészségre, a minőségmegőrzési időt a 
fogyaszthatósági időtartam lejárata 
helyettesíti, baromfi- és egyéb húsból 
készült termékek esetén pedig a levágás 
dátuma.

Or. en

Módosítás 427
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
25. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. cikk 25. cikk
Minőségmegőrzési időtartam és 

fogyaszthatósági időtartam
Minőségmegőrzési időtartam és 

fogyaszthatósági időtartam
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1. Olyan élelmiszerek esetében, amelyek 
mikrobiológiai szempontból gyorsan 
romlandók, és ezért rövid idő elteltével 
valószínűleg közvetlen veszélyt jelentenek 
az egészségre, a minőségmegőrzési időt a 
fogyaszthatósági időtartam lejárata 
helyettesíti.

1. Az élelmiszer minőségmegőrzési 
időtartama az az időpont, ameddig az 
élelmiszer megfelelő tárolás mellett 
megőrzi egyedi tulajdonságait. Ezt a (2)–
(5) bekezdéssel összhangban kell 
feltüntetni.

2. A megfelelő dátumot a IX. melléklettel 
összhangban kell kifejezni.

2. A dátumot az alábbi szavak előzik meg:

- „Minőségét megőrzi: …”, amennyiben a 
dátumban szerepel a nap megjelölése,
- „Minőségét megőrzi … végéig” más 
esetekben.

3. A minőségmegőrzési időtartamnak a 
IX. melléklet 1. c) pontjában említett 
feltüntetési módját a 49. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban lehet meghatározni.

3. A (2) bekezdésben meghatározott 
szavakat a következőkkel egészítik ki:

vagy maga a dátum, vagy
- utalás arra, hogy a dátum hol található a 
címkézésen.
Ha szükséges, ezeket az adatokat a 
tárolási feltételek leírása követi, amelyeket 
be kell tartani, ha a terméket a megadott 
ideig meg kívánják őrizni.
4. A dátum kódolatlan, kronologikus 
formában tartalmazza a napot, a hónapot 
és az évet.
Azon élelmiszerek esetében azonban:
- amelyek minőségüket három hónapnál 
tovább nem őrzik meg, elegendő a nap és 
a hónap feltüntetése,
- amelyek minőségmegőrzési ideje három 
hónapnál több, de 18 hónapnál rövidebb, 
elegendő a hónap és az év feltüntetése,
- amelyek 18 hónapnál hosszabb ideig 
eltarthatók, elegendő az év feltüntetése.
A dátum feltüntetésének módja a 20. cikk 
(2) bekezdésében megállapított eljárással 
összhangban határozható meg.
5. Az egyéb típusú minőségmegőrzési időt 
előíró közösségi rendelkezések 
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függvényében a minőségmegőrzési 
időtartam feltüntetése nem szükséges az 
alábbi esetekben:
- friss gyümölcs és zöldség, beleértve a 
burgonyát, amelyet nem hámoztak meg, 
vágtak fel vagy kezeltek hasonló módon. 
Ez az eltérés nem vonatkozik csírázó 
magokra és hasonló termékekre, például 
hüvelyesek csírájára,
- nem szőlőből, hanem más 
gyümölcsökből előállított bor, likőrbor, 
szénsavas bor, ízesített bor és hasonló 
termékek, valamint az almabor, a körtebor 
és a mézbor – függetlenül attól, hogy 
ízesítettek-e vagy sem –, továbbá a 
2206 00 91, 2206 00 93 és 2206 00 99 KN-
kód alá sorolt és szőlőből vagy 
szőlőmustból előállított italok,
- legalább 10 térfogatszázalék alkoholt 
tartalmazó italok,
- üdítők, gyümölcslevek, 
gyümölcsnektárok és alkoholtartalmú 
italok öt literesnél nagyobb különálló 
tárolókban, amelyeket közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplők ellátására 
szántak,
- pék- vagy cukrászáruk, amelyeket 
tartalmuk természeténél fogva a 
gyártásuktól számított 24 órán belül 
elfogyasztanak,
- ecet,
- konyhasó,
- szilárd cukor,
- cukrásztermékek, amelyek csaknem 
kizárólag aromaanyagokat és/vagy 
színezett cukorféléket tartalmaznak,
- rágógumi és hasonló rágnivaló 
termékek, adagonként csomagolt jégkrém.
(2) A fogyaszthatósági időtartamot a 
következőképpen tüntetik fel:
a) A dátumot a „Fogyasztható: …” szó 
előzi meg.



AM\762307HU.doc 95/187 PE418.218v01-00

HU

b) Az a) pontban szereplő szót a 
következőkkel egészítik ki:
vagy maga a dátum, vagy
utalás arra, hogy a dátum hol található a 
címkézésen.
Ezen adatokat a biztosítandó tárolási 
feltételek leírása követi.
c) A dátum kódolatlan formában 
tartalmazza a napot, a hónapot és szükség 
szerint az évet, ebben a sorrendben.

Or. en

Indokolás

A rendelkezésnek mind az élelmiszer minőségmegőrzési időtartamát, mind pedig a 
fogyaszthatósági időtartamot érthetően és egy helyen kell szabályoznia.

Módosítás 428
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megfelelő dátumot a IX. melléklettel 
összhangban kell kifejezni.

(2) A megfelelő dátumot a 
következőképpen kell kifejezni:

A. MINŐSÉGMEGŐRZÉSI 
IDŐTARTAM:
a) A dátumot az alábbi szavak előzik meg:
- „Minőségét megőrzi: …”, amennyiben a 
dátumban szerepel a nap megjelölése,
- „Minőségét megőrzi … végéig” más 
esetekben.
b) Az a) pontban meghatározott szavakat 
a következőkkel egészítik ki:
- vagy maga a dátum, vagy
- utalás arra, hogy a dátum hol található a 
címkézésen.
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Ha szükséges, ezeket az adatokat a 
tárolási feltételek leírása követi, amelyeket 
be kell tartani, ha a terméket a megadott 
ideig meg kívánják őrizni.
c) A dátum kódolatlan formában 
tartalmazza a napot, a hónapot és az évet, 
ebben a sorrendben.
Azon élelmiszerek esetében azonban:
- amelyek 3 hónapnál rövidebb ideig 
tárolhatók, a napot és a hónapot fel kell 
tüntetni;
- amelyek 3 hónapnál hosszabb, de 18 
hónapnál kevesebb ideig tárolhatók, a 
hónapot és az évet fel kell tüntetni;
- amelyek 18 hónapnál hosszabb ideig 
tárolhatók, elegendő az év feltüntetése.
d) Az egyéb típusú minőségmegőrzési időt 
előíró közösségi rendelkezések 
függvényében a minőségmegőrzési 
időtartam feltüntetése nem szükséges az 
alábbi esetekben:
- friss gyümölcs és zöldség, beleértve a 
burgonyát, amelyet nem hámoztak meg, 
vágtak fel vagy kezeltek hasonló módon;
ez az eltérés nem vonatkozik csírázó 
magokra és hasonló termékekre, például 
hüvelyesek csírájára,
- nem szőlőből, hanem más 
gyümölcsökből előállított bor, likőrbor, 
habzóbor, aromásított bor és hasonló 
termékek, továbbá a 2206 00 91, 
2206 00 93 és 2206 00 99 KN-kód alá 
sorolt és szőlőből vagy szőlőmustból 
előállított italok,
- legalább 10 térfogatszázalék alkoholt 
tartalmazó italok,
- üdítők, gyümölcslevek, 
gyümölcsnektárok és legalább 1,2 
térfogatszázalék alkoholt tartalmazó 
alkoholos italok ötliteresnél nagyobb 
különálló tárolóedényekben, amelyeket 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplőknek szántak,
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- pék- vagy cukrászáruk, amelyeket 
tartalmuk természeténél fogva a 
gyártásuktól számított 24 órán belül 
elfogyasztanak,
- ecet,
- konyhasó,
- szilárd cukor,
- cukrásztermékek, amelyek csaknem 
kizárólag aromaanyagokat és/vagy 
színezett cukorféléket tartalmaznak,
- rágógumi és hasonló rágnivaló 
termékek,
- adagonként csomagolt jégkrém.
B. FOGYASZTHATÓSÁGI 
IDŐTARTAM:
a) A dátumot a „Fogyasztható: …” szó 
előzi meg.
b) Az a) pontban szereplő szót a 
következőkkel egészítik ki:
- vagy maga a dátum, vagy
- utalás arra, hogy a dátum hol található a 
címkézésen.
Ezen adatokat a biztosítandó tárolási 
feltételek leírása követi.
c) A dátum kódolatlan formában 
tartalmazza a napot, a hónapot és szükség 
szerint az évet, ebben a sorrendben.
d) A minőségmegőrzési időtartam e 
bekezdés A. részének c) pontjában 
lefektetett jelölésének részletes szabályait 
a 49. cikk (2) bekezdésében foglalt 
szabályozási eljárásnak megfelelően lehet 
elfogadni. 
C. A GYÁRTÁS IDŐPONTJA:
a) A dátumot a „Gyártás időpontja:” 
szavak előzik meg.
b) Az a) pontban meghatározott szavakat 
a következőkkel egészítik ki:
- vagy maga a dátum, vagy
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- utalás arra, hogy a dátum hol található a 
címkézésen.
c) A dátum kódolatlan formában 
tartalmazza a napot, a hónapot és szükség 
szerint az évet, ebben a sorrendben.

Or. de

Indokolás

Az egyértelműség miatt a IX. mellékletet be kell illeszteni a jogalkotás szövegébe, és a 2. cikk 
(2) bekezdésének új a) és b) pontjaival összhangban ki kell egészíteni a gyártás időpontjával 
kapcsolatos rendelkezésekkel.

Módosítás 429
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

Text proposed by the Commission Amendment

2. A megfelelő dátumot a IX. melléklettel 
összhangban kell kifejezni.

2. A megfelelő dátumot a következőképpen 
kell kifejezni:

A. MINŐSÉGMEGŐRZÉSI
IDŐTARTAM:

a) A dátumot az alábbi szavak előzik meg:
- „Minőségét megőrzi …-ig”, amennyiben 
a dátumban szerepel a nap megjelölése,
- „Minőségét megőrzi … végéig” más 
esetekben.
b) Az a) pontban meghatározott szavakat
a következőkkel egészítik ki:
- vagy maga a dátum, vagy
- utalás arra, hogy a dátum hol található 
a címkézésen.
Ha szükséges, ezeket az adatokat a
tárolási feltételek leírása követi, amelyeket 
be kell tartani, ha a terméket a megadott 
időszakon keresztül meg kívánják őrizni.
c) A dátum világos formában tartalmazza
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a napot, a hónapot és az évet, s ez a 
sorrend a címke nyelvén kerül 
feltüntetésre.
d) Az egyéb típusú minőségmegőrzési időt
előíró közösségi rendelkezések
függvényében a minőségmegőrzési
időtartam feltüntetése nem szükséges az
alábbi esetekben:
- friss gyümölcs és zöldség, beleértve a
burgonyát, amelyet nem hámoztak meg,
vágtak fel vagy kezeltek hasonló módon;
ez az eltérés nem vonatkozik csírázó
magokra és hasonló termékekre, például
hüvelyesek csírájára,
- nem szőlőből, hanem más
gyümölcsökből előállított bor, likőrbor,
habzóbor, aromásított bor és hasonló
termékek, továbbá a 2206 00 91, 2206 00
93 és 2206 00 99 KN-kód alá sorolt és
szőlőből vagy szőlőmustból előállított
italok,
- legalább 10 térfogatszázalék alkoholt
tartalmazó italok,
- üdítők, gyümölcslevek,
gyümölcsnektárok és legalább 1,2
térfogatszázalék alkoholt tartalmazó
alkoholos italok ötliteresnél nagyobb
különálló tárolóedényekben, amelyeket
közétkeztetésben működő gazdasági
szereplőknek szántak,
- pék- vagy cukrászáruk, amelyeket
tartalmuk természeténél fogva a
gyártásuktól számított 24 órán belül
elfogyasztanak,
- ecet,
- konyhasó,
- szilárd cukor,
- cukrásztermékek, amelyek csaknem
kizárólag aromaanyagokat és/vagy
színezett cukorféléket tartalmaznak,
- rágógumi és hasonló rágnivaló
termékek,
- adagonként csomagolt jégkrém.
B. FOGYASZTHATÓSÁGI 
IDŐTARTAM:
a) A dátumot a „Fogyasztható …-ig” 
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szavak előzik meg.
b) Az a) pontban szereplő szavakat a
következőkkel egészítik ki:
- vagy maga a dátum, vagy
- utalás arra, hogy a dátum hol található 
a
címkézésen.
Ezen adatokat a biztosítandó tárolási
feltételek leírása követi.
c) A dátum világos formában tartalmazza
a napot, a hónapot és az
évet, s ez a sorrend a címke nyelvén kerül 
feltüntetésre.
d) A minőségmegőrzési időtartamnak a
IX. melléklet 1. c) pontjában említett
feltüntetési módját a 49. cikk (2)
bekezdésében említett eljárással
összhangban lehet meghatározni.
C. A GYÁRTÁS IDŐPONTJA:
a) A dátumot a „Gyártás időpontja”
szavak előzik meg.
b) Az a) pontban meghatározott szavakat
a következőkkel egészítik ki:
- vagy maga a dátum, vagy
- utalás arra, hogy a dátum hol található 
a
címkézésen.
c) A dátum világos formában tartalmazza
a napot, a hónapot és az
évet, s ez a sorrend a címke nyelvén kerül 
feltüntetésre.

Or. hu

Indokolás

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont  fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
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fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az  információt. 

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége. 
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.

Módosítás 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A megfelelő dátumot a IX. melléklettel 
összhangban kell kifejezni. 

2. A megfelelő dátumot a IX. melléklettel 
összhangban kell kifejezni. Nem lehet 
eldugott helyen, és jól látható módon kell 
elhelyezni.

Or. en

Indokolás

A minőségmegőrzési dátum jelenleg gyakran eldugott, nehezen található helyen van 
feltüntetve.

Módosítás 431
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A megfelelő dátumot a IX. melléklettel 
összhangban kell kifejezni.

2. Az olyan élelmiszerek esetében, 
amelyek helytelen tárolás esetén kórokozó 
mikroorganizmusok kifejlődése révén 
rövid időn belül azonnali veszélyt 
jelenthetnek az emberi egészségre, 
fogyaszthatósági időtartamot kell 
megadni.
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Or. en

Indokolás

A dátumjelzés – azaz hogy mely élelmiszereken milyen dátumokat kell feltüntetni – sok zavar 
forrása. A javasolt módosítás célja a javaslat egyszerűsítése, és ezáltal segítségnyújtás az 
élelmiszer-ipari vállalkozások számára a helyes dátumjelzés alkalmazásában.

Módosítás 432
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A minőségmegőrzési időtartam az az 
időpont, ameddig az élelmiszer megfelelő 
tárolás mellett megőrzi egyedi 
tulajdonságait.

Or. en

Indokolás

A dátumjelzés – azaz hogy mely élelmiszereken milyen dátumokat kell feltüntetni – sok zavar 
forrása. A javasolt módosítás célja a javaslat egyszerűsítése, és ezáltal segítségnyújtás az 
élelmiszer-ipari vállalkozások számára a helyes dátumjelzés alkalmazásában.

Módosítás 433
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
25 a cikk (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk
Származás és eredet

1. Amennyiben a származást vagy az 
eredetet a 9. cikk (1) bekezdése i) 
pontjának megfelelően megadják, a 
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következők alkalmazandók:
i. Amennyiben a hús egy élelmiszer 
jellegzetes összetevője, és a hús 
származási országa(i) vagy eredetének 
helye nem egyezik az élelmiszerével, az 
említett húsösszetevő(k) származási 
országát/országait vagy eredetének helyét 
is meg kell adni.
Amennyiben a hús kettő vagy több 
országból vagy helyről származik, ezen 
országokat vagy helyeket 
felsorolásszerűen meg lehet adni.
ii A harmadik országokból származó 
baromfihús, a borjú- és a marhahús 
kivételével a friss hús esetében a 
származási országnak vagy az eredet 
helyének jelölése csak akkor lehet 
egyetlen hely, ha az állatok születése és 
nevelése ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés és a nevelés 
különböző helyeinek mindegyikét fel kell 
tüntetni.
2. Az (1) bekezdés alkalmazásával 
kapcsolatos végrehajtási szabályokat a 
Bizottság állapítja meg. Az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket az 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
3. E rendelet a specifikus közösségi 
jogszabályokkal összhangban végzett 
címkézés sérelme nélkül alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A javaslatnak a fogyasztók számára elsődleges fontosságú élelmiszer-kategóriákra kellene 
összpontosítania, nem pedig önmagában valamennyi elsődleges összetevőre. A fogyasztók 
fontosabbnak tartják a születés/nevelés helyét a levágás helyénél. Ezen kívül további 
nehézségek merülnek fel a vágóhidak eloszlása terén, ami korlátozza a regionális termékek 
népszerűsítését.
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Módosítás 434
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az élelmiszeren a felhasználási 
javaslatot úgy tüntetik fel, hogy az lehetővé 
tegye annak megfelelő felhasználását.

(1) Az élelmiszeren a felhasználási 
javaslatot úgy tüntetik fel, hogy az lehetővé 
tegye annak megfelelő felhasználását. 
Amennyiben szükséges, tájékoztatást kell 
nyújtani a hűtési és tárolási feltételekről, 
valamint a csomagolás felnyitása utáni 
fogyasztás határidejéről.

Or. de

Módosítás 435
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Adott esetben használati utasítást is 
mellékelni kell az élelmiszer 
csomagolásának kibontását követően 
előírt tárolási hőmérsékletről és 
kezelésről.

Or. en
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Módosítás 436
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Adott esetben használati utasítást is 
mellékelni kell az élelmiszer 
csomagolásának kibontását követően 
előírt tárolási hőmérsékletről és 
kezelésről.

Or. en

Módosítás 437
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Adott esetben használati utasítást is 
mellékelni kell az élelmiszer 
csomagolásának kibontását követően 
előírt tárolási hőmérsékletről és 
kezelésről.

Or. en

Indokolás

Például a termék csomagolásának kibontását követő tárolási hőmérséklet és/vagy a kezelés 
hatással lehet a termék biztonságosságára és/vagy minőségére.
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Módosítás 438
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A címkén fel kell tüntetni a 100 ml-
kénti vagy egységenkénti tiszta alkohol 
grammban mért mennyiségét is.

Or. en

Indokolás

Ez az információ önmagában véve kevéssé hasznos a fogyasztók számára fogyasztásuk 
alakítása során. Annak érdekében, hogy könnyebben lehessen nyomon követni a bevitt alkohol 
mennyiségét, és követni az alacsony kockázatú alkoholfogyasztási iránymutatások 
egészségügyi tanácsait, a címkén fel kell tüntetni a 100 ml-kénti vagy egységenkénti tiszta 
alkohol grammban mért mennyiségét is.

Módosítás 439
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A címkén fel kell tüntetni a 100 ml-
kénti vagy adagonkénti tiszta alkohol 
grammban mért mennyiségét is.

Or. fi
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Módosítás 440
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a következőket kell 
tartalmaznia (a továbbiakban: „tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező
tájékoztatás”):

(1) a) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a fő látómezőben a 
következőket kell tartalmaznia (a 
továbbiakban: „tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás a csomagolás 
elülső oldalán”):

a) enegriatartalom zsír-, telítettzsírsav-, cukor-, és sótartalom 
b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

(1) b) A csomagolás elülső oldalán 
olvasható tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatásban szereplő 
tápanyagok mellett a csomagolás hátsó 
oldalán olvasható kötelező tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatás az alábbiak mennyiségét 
tartalmazza: 
a) energiatartalom
b) fehérje;
c) szénhidrátok,
e) rost;
h) transzzsírsavak.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sörre és a szeszes 
italokra. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sörre és a szeszes 
italokra. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 



PE418.218v01-00 108/187 AM\762307HU.doc

HU

szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás arra a kutatásra alapul, amely kimutatta, hogy a fogyasztók a csomagolás 
elején csak korlátozott tájékoztatást igényelnek a tápanyag-összetételről, ezért azt négy 
tápanyagra kell korlátozni: zsír, telített zsírsavak, só és cukor. Azonban a csomagolás 
hátulján részletesebb tájékoztatást igényelnek a tápanyag-összetételről, amely ezért kilenc, az 
egészséges étrend követéséhez fontos tápanyagot tartalmaz. Ezért a kötelező tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás két részből kell álljon: könnyen értelmezhető korlátozott 
tájékoztatás a csomagolás elején és egy összetettebb táblázat a csomagolás hátulján.

Módosítás 441
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra. 

b) a zsír-, transzzsírsav-, telítettzsírsav-, 
transzzsírsav-, valamint szénhidráttartalom, 
külön hivatkozva a cukor- és sótartalomra. 

Or. es

Indokolás

A fogyasztók részéről erős igény van a tájékoztatásra arról, hogy az elfogyasztott élelmiszer 
tartalmaz-e transzzsírsavakat. A bizottsági javaslat önkéntessé teszi az erre vonatkozó 
információ feltüntetését. A módosítás célja, hogy a transzzsírsavak is kötelezően szerepeljenek 
a kötelező tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatásban.
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Módosítás 442
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) fehérje-, szénhidrát-, cukor-, zsír-, 
telítettzsírsav-, rost- és nátriumtartalom.

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy a korábbi tápanyagjelölési rendszerben szereplő tápanyagok fel 
legyenek tüntetve. Valamennyi táplálkozási ajánlásnak hivatkoznia kell a 
makrotápanyagokra, hiszen a fogyasztók ehhez a jelöléshez szoktak hozzá, és azt tudják 
értelmezni.

Módosítás 443
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a következőket kell 
tartalmaznia (a továbbiakban: „tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatás”):

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a következőket kell 
tartalmaznia (a továbbiakban: „tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatás”):

a) enegriatartalom; a) energiatartalom;

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom.

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy a korábbi tápanyagjelölési rendszerben szereplő tápanyagok fel 
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legyenek tüntetve. Valamennyi táplálkozási ajánlásnak hivatkoznia kell a 
makrotápanyagokra, hiszen a fogyasztók ehhez a jelöléshez szoktak hozzá, és azt tudják 
értelmezni.

Módosítás 444
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a következőket kell 
tartalmaznia (a továbbiakban: „tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatás”):

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a következőket kell 
tartalmaznia (a továbbiakban: „tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatás”):

a) enegriatartalom a) enegriatartalom

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sörre és a szeszes 
italokra. A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépését követően öt évvel] jelentést 
készít e bekezdés alkalmazásával 
kapcsolatban, melyhez csatolhatja azokat a 
tudományos intézkedéseket, melyek 
meghatározzák e termékek kötelező 
tápértékjelölésének szabályait. Az e 
rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
479/2008/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sörre és a szeszes 
italokra. A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépését követően öt évvel] jelentést 
készít e bekezdés alkalmazásával 
kapcsolatban, melyhez csatolhatja azokat a 
tudományos intézkedéseket, melyek 
meghatározzák e termékek kötelező 
tápértékjelölésének szabályait. Szükség 
esetén e rendelet kiegészítéssel történő, 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket kell 
elfogadni.
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elfogadni.

-a) a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendeletben említett termékek tekintetében 
az említett rendelet 113. cikkének (1) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően;
-b) a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról szóló 2008. január 15-i 
110/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben említett röviditalok 
tekintetében az említett rendelet 25. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
szabályozási eljárással összhangban;
-c) más alkoholtartalmú italok 
tekintetében összhangban a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással.

Or. fr

Indokolás

The energy value, protein, carbohydrates and fat are included in the nutrient labelling for the 
present Group 1 (energy, protein, carbohydrate, fat) of the Directive on nutrition labelling 
(90/496/EEC).  This is a factual label, which shows the overall composition of a food and its 
energy content. The labelling proposed by the Commission is confused and would not provide 
relevant, comprehensible information for a consumer who is not an expert in nutrition. 
Moreover, the procedures relating to wine must be dealt with in specific regulations.

Módosítás 445
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) a cukor-, zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint nátrium- vagy sótartalom.

Or. en
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Indokolás

Az energiát, a cukrot, a zsírt és a nátriumot (só) az Egészségügyi Világszervezet a teljes 
népesség egészsége tekintetében a legfontosabb tápanyagokként határozta meg.

Módosítás 446
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a következőket kell 
tartalmaznia (a továbbiakban: „tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatás”):

(1) a) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatásnak a fő látómezőben 
a következőket kell tartalmaznia (a 
továbbiakban: „tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás a csomagolás 
elülső oldalán”):

a) enegriatartalom i. energiatartalom
b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

ii. zsír-, telítettzsírsav-, cukor-, és 
sótartalom az élelmiszerben.

(1) b) A csomagolás hátulján feltüntetett 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás az (1) bekezdés a) 
pontjában felsorolt tápanyagok, és az 
alábbiak mennyiségét tartalmazza:
a) fehérje;
b) szénhidrátok;
c) rost;
d) transzzsírsavak.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra. A Bizottság 
[e rendelet hatályba lépését követően öt 
évvel] jelentést készít e bekezdés 
alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák a 
borok kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
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meghatározott sörre és a szeszes italokra. 
A Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

E bekezdés pontosítja, hogy a fő látómező a csomagolás elejét jelenti. Biztosítja továbbá, 
hogy a tápanyag-összetétellel kapcsolatos kötelező tájékoztatás két részből álljon: korlátozott 
tájékoztatás a csomagolás elején az energiatartalomról és négy tápanyagról és  összetettebb 
tájékoztatás a csomagolás hátulján nyolc tápanyagról és az energiatartalomról.

Módosítás 447
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a
cukor- és sótartalomra.

b) a cukor-, zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint nátrium- vagy sótartalom.

Or. en

Indokolás

Az energiát, a cukrot, a zsírt, a telített zsírt és a nátriumot (só) az Egészségügyi Világszervezet 
a teljes népesség egészsége tekintetében a legfontosabb tápanyagokként határozta meg.
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Módosítás 448
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) a zsír-, fehérje- és szénhidráttartalom.

Or. en

Indokolás

A tápanyag-összetétellel kapcsolatos túl sok tájékoztatás nem segíti a fogyasztót. A zsír-, 
fehérje- és szénhidráttartalom fontos tényezők a kiegyensúlyozott étrendben, ezért az 
szerepelniük kell az élelmiszerek tápanyag-összetétellel kapcsolatos alapvető kötelező 
tájékoztatásban.

Módosítás 449
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) a fehérje-, zsír-, telítettzsírsav- és 
transzzsírsavtartalom, valamint szénhidrát, 
külön hivatkozva a cukortartalomra, 
valamint a sóból és adalékanyagokból 
származó nátriumtartalomra. 

Or. fi

Indokolás

Egyes termékkategóriák esetében az adalékanyagok jelentős mennyiségű nátriumot 
tartalmazhatnak. Finnországban például a szív egészségének megőrzését elősegítő 
élelmiszerek jelölésére alkalmazott szív-szimbólum használatának kritériumai az 
adalékanyagok nátriumtartalmát is figyelembe veszik.
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Módosítás 450
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) a cukor-, zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint nátrium- vagy sótartalom.

Or. en

Indokolás

Az energiát, a cukrot, a zsírt, a telített zsírt és a nátriumot (só) az Egészségügyi 
Világszervezet a teljes népesség egészsége tekintetében a legfontosabb tápanyagokként 
határozta meg.

Módosítás 451
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) a cukor-, zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint nátrium- vagy sótartalom.

Or. en

Indokolás

Az energiát, a cukrot, a zsírt, a telített zsírt és a nátriumot (só) az Egészségügyi Világszervezet 
a teljes népesség egészsége tekintetében a legfontosabb tápanyagokként határozta meg.
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Módosítás 452
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) a fehérje-, zsír-, telítettzsírsav- és 
transzzsírsavtartalom, valamint szénhidrát, 
külön hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

Or. en

Indokolás

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutritional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are required 
for many biological functions and specific activities in body growth, development and 
maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the nutrition facts panel on food labels. While 
scientific studies have confirmed the relationship between trans fat and an increased risk of 
coronary heart disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA could use to 
establish a daily value (DV). As a result, trans fats are listed with only a gram amount. The 
same should be the case in this Regulation, trans fats should be compulsorily indicated on the 
mandatory nutrition declaration under fats, of which so many grams consist of saturates and 
trans fats in line with the declaration order specified in Annex. XIII part B. (2)

Módosítás 453
Nicodim Bulzesc

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a következőket kell 
tartalmaznia (a továbbiakban: „tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatás”):

(1) a) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a fő látómezőben a 
következőket kell tartalmaznia (a 
továbbiakban: „tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás a csomagolás 
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elülső oldalán”):

a) enegriatartalom energia-, telítettzsírsav-, cukor- és
sótartalom.

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

(1) b) A csomagolás hátulján feltüntetett 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás az (1) bekezdés a) 
pontjában felsorolt energiatartalom és 
tápanyagok mellett az alábbiak 
mennyiségét tartalmazza:
a) zsír;
b) fehérje;
c) szénhidrátok;
e) rostok;
h) transzzsírsavak.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sörre és a szeszes 
italokra. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sörre és a szeszes 
italokra. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en
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Indokolás

A címkézésnek a csomagolás elülső és hátoldalán is kötelezőnek kell lennie, és az elülső 
oldalon a következő négy elemet kell megadni: energiaértékek, telítettzsírsav-, cukor- és 
sótartalom; a 8 fő tápanyagról és a transzzsírsavakról szóló tájékoztatást a csomagolás 
hátoldalán kell elhelyezni. 

Mivel a transzzsírsav-, rost,- és fehérjetartalmat kötelezően meg kell adni a csomagolás 
hátoldalán, ezeket nem kell a (2) bekezdésben foglalt felsorolásban szerepeltetni.

Módosítás 454
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) a cukor-, zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint nátrium- vagy sótartalom.

Or. de

Indokolás

Csak a közegészségügy szempontjából legfontosabb tápanyagokról kell tájékoztatást nyújtani 
a címkén.

Módosítás 455
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a következőket kell 
tartalmaznia (a továbbiakban: „tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatás”):

(1) a) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatásnak a fő helyen a 
következőket kell tartalmaznia (a 
továbbiakban: „tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás a csomagolás 
elülső oldalán”):
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zsír-, telítettzsírsav-, cukor-, só- és 
energiatartalom az élelmiszerben.
(1) b) A csomagolás hátulján feltüntetett 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás az (1) bekezdés a) 
pontjában felsorolt tápanyagok, és az 
alábbiak mennyiségét tartalmazza:

(a) enegriatartalom
b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) fehérje;
c) szénhidrátok;
e) rost;
h) transzzsírsavak.
Csak a termékben jelentős mennyiségben 
megtalálható tápanyagokat kell 
feltüntetni.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sörre és a szeszes italokra. 
A Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
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Or. en

Indokolás

A címkézésnek soha nem szabad félrevezetőnek lennie. Félrevezető lehet az olyan tápanyagok 
feltüntetése, amelyek nem találhatók meg a termékben. Például a Coca Cola a zsírok és a só 
szempontjából előnyös terméknek tűnhet. Ezért csak a termékben megtalálható tápanyagokat 
kell feltüntetni a címkén.

Módosítás 456
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a következőket kell 
tartalmaznia (a továbbiakban: „tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatás”):

(1) A tápértékjelölésnek a következőket 
kell tartalmaznia (a továbbiakban: 
„tápértékjelölés”):

a) enegriatartalom a) energiatartalom (kalória);
b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom.

Or. de

Indokolás

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...”, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt”. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.
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Módosítás 457
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) a fehérje-, zsír- és telítettzsírsav-
tartalom, valamint szénhidrát, külön 
hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

Or. de

Indokolás

A fehérjét – mint az élethez szükséges tápanyagot – meg kell nevezni a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatásban.

Módosítás 458
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és nátriumtartalomra.

Or. en

Indokolás

A só (nátrium-klorid) nem az egyetlen nátriumforrás az étrendben. A nátrium-kloridon kívül 
számos egyéb nátriumsó létezik (például mononátrium-glutamát, nátrium-karbonát stb.). A 
„só eredetű nátrium” említése csak a valódi tartalom minimális részét tüntetné fel, és nem 
nyújtana helyes tájékoztatást. 
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Módosítás 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom,
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) a zsír-, telítettzsírsav-, cukor-, só-, 
szénhidrát- és fehérjetartalom, valamint a 
mesterséges és természetes 
transzzsírsavtartalom.

Or. en

Indokolás

A fehérje- és transzzsírsavtartalmom fontos információ a fogyasztók számára, ezért 
kötelezően fel kell tüntetni. Szükséges továbbá különbséget tenni a szintetikus és természetes 
transzzsírsavak között, mivel a szintetikus transzzsírsavak mennyiségét a gyártók befolyásolni 
tudják.

Módosítás 460
Alessandro Foglietta

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom.

Or. en
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Módosítás 461
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sörre és a szeszes italokra. 
A Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
alkoholtartalmú italokra. A Bizottság [e 
rendelet hatálybalépését követően öt évvel] 
jelentést készít e bekezdés e termékekre 
történő alkalmazásával kapcsolatban, 
amelyhez csatolhatja azokat az egyedi 
intézkedéseket, amelyek meghatározzák a 
fogyasztóknak az e termékekre vonatkozó, 
a tápértékekkel kapcsolatos tájékoztatás 
nyújtásáról szóló szabályokat. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a bor, a sör és a töményitalok kivételt képeznek, más alkoholos italok viszont 
nem, lehetetlenné válik a harmonizáció az iparágban. Ez előnyös helyzetbe hozna egyes 
termékeket és diszkriminálna másokat. Torzítaná a versenyt, és félrevezetné a fogyasztókat a 
különböző termékek összetevői kapcsán.
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Módosítás 462
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sörre és a szeszes italokra. 
A Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az alkoholos italok esetében a kötelező 
tápértékjelölésnek tartalmaznia kell az 
energiatartalmat és a szénhidrátok 
mennyiségét.  

Or. fi

Indokolás

Egyes termékkategóriák esetében az adalékanyagok jelentős mennyiségű nátriumot 
tartalmazhatnak. Finnországban például a szív egészségének megőrzését elősegítő 
élelmiszerek jelölésére alkalmazott szív-szimbólum használatának kritériumai az 
adalékanyagok nátriumtartalmát is figyelembe veszik.
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Módosítás 463
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sörre és a szeszes italokra. 
A Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az alkoholos italok esetében a kötelező 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell az 
energiatartalmat és a szénhidrátok 
mennyiségét. 

Or. en

Módosítás 464
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
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meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről,
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sörre és a szeszes 
italokra. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

meghatározása szerinti borra, a 
479/2008/EK és az 1601/1991/EK tanácsi 
rendelet szerinti borászati termékekre, 
valamint a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2008. január 15-i, 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének 
(1) bekezdése szerinti meghatározott 
gyümölcssörre, sörre és a szeszes italokra
és más alkoholos italokra. A Bizottság [e 
rendelet hatályba lépését követően öt 
évvel] jelentést készít e bekezdés 
alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

Az alkoholtartalmú italoknak általában nem e rendelet hatálya alá kellene tartozniuk, hanem 
külön rendelet hatálya alá. Ezzel kapcsolatban először alapvető kérdéseket kell tisztázni, mert 
például a szeszes italoknál a 100 ml-re vonatkozó tápérték megadása rendkívül aggályos 
lenne, és sok olyan tápanyag, amelyet az élelmiszerek tartalmaznak, az alkoholtartalmú 
italokban nem fordul elő. 
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Módosítás 465
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sörre és a szeszes 
italokra. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a
479/2008/EK és az 1601/1991/EK tanácsi 
rendelet meghatározása szerinti borra és 
borászati termékekre, valamint a szeszes 
italok meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sörre és a szeszes italokra. A 
Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket szükség esetén a következő 
eljárásokkal kell elfogadni:

i. a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
említett termékek tekintetében az említett 
rendelet 113. cikkének (1) bekezdésében 
előírt eljárással;
ii. az ízesített bor, ízesített boralapú italok 
és az ízesített boralapú koktélok 
meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok meghatározásáról szóló, 1991. 
június 10-i 1601/91/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdésében említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
13. cikkében előírt eljárással;
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iii. a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
X. cikkében előírt eljárással;
iv. más alkoholtartalmú italok 
tekintetében a 49. cikk (3) bekezdésében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással.

Or. en

Indokolás

A borokra vonatkozó mentességek hatályának meghatározását módosítani kell annak 
biztosítása érdekében, hogy 1601/91/EK rendelet alapján meghatározott és szabályozott 
valamennyi borászati termék mentesüljön az összetevők felsorolására és a tápanyag-
összetételről szóló tájékoztatásra vonatkozó kötelezettség alól. A borászati termékeket a 
borpiac közös szervezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/91/EK rendeletben illetve az ízesített 
borokra és az egyéb boralapú termékekre vonatkozó 1991. június 10-i 1601/91/EK tanácsi 
rendeletben szabályozzák és határozzák meg.

Módosítás 466
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 

Az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb 
alkoholtartalmú italok tekintetében csak 
az (1) bekezdés a) pontjának kell eleget 
tenni. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének
szabályait.
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meghatározott sörre és a szeszes italokra.
A Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A nyilvános meghallgatáson nem talált támogatásra a teljes tápértékjelölés az alkoholos 
italok esetében, azonban mindenki egyetértett abban, hogy az energiatartalom jelzése fontos 
lehet a fogyasztók számára. Az egyenlő feltételek biztosítása és a verseny torzlásának 
megelőzése érdekében minden alkoholos italt hasonlóan kell kezelni. 

Módosítás 467
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sörre és a szeszes 
italokra. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít e 

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a 
479/2008/EK és az 1601/1991/EK tanácsi 
rendelet meghatározása szerinti borra és 
borászati termékekre, valamint a szeszes 
italok meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sörre és a szeszes italokra. A 
Bizottság [e rendelet hatálybalépését 
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bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket szükség esetén a következő 
eljárásokkal kell elfogadni:

i., a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
említett termékek tekintetében az említett 
rendelet 113. cikkének (1) bekezdésében 
előírt eljárással;
ii. az ízesített bor, ízesített boralapú italok 
és az ízesített boralapú koktélok 
meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok meghatározásáról szóló, 1991. 
június 10-i 1601/91/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdésében említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
13. cikkében előírt eljárással;
iii. a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
X. cikkében előírt eljárással;
iv. más alkoholtartalmú italok 
tekintetében a 49. cikk (3) bekezdésében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással.

Or. en
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Módosítás 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sörre és a szeszes italokra. 
A Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az alkoholos italok esetében a kötelező 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell az 
energiatartalmat és a szénhidrátok 
mennyiségét.

Or. en

Indokolás

Az alkoholos italok esetében külön szabályokra van szükség, hiszen a fogyasztókat 
tájékoztatni kell az ilyen italokban megtalálható főbb tápanyagok mennyiségéről és 
minőségéről – a szénhidrátokról és a teljes energiatartalomról.



PE418.218v01-00 132/187 AM\762307HU.doc

HU

Módosítás 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sörre és a szeszes italokra. 
A Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel e rendelet célja a fogyasztók egészségének magas szintű védelme, érthetetlen, hogy 
éppen az alkoholtartalmú italok kerüljenek előnyös helyzetbe azáltal, hogy kivételt képeznek a 
címkézési követelmények alól.
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Módosítás 470
Nicodim Bulzesc

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

a) transzzsírsavak;
b) egyszeresen telítetlen zsírsavak; a) egyszeresen telítetlen zsírsavak;
c) többszörösen telítetlen zsírsavak; b) többszörösen telítetlen zsírsavak;

d) poliolok; c) poliolok;
e) keményítő; d) keményítő;

f) rost;
g) fehérje;
h) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok. 3.

e) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok. 3.

Or. en

Indokolás

A címkézésnek a csomagolás elülső és hátoldalán is kötelezőnek kell lennie, és az elülső 
oldalon a következő négy elemet kell megadni: energiaértékek, telítettzsírsav-, cukor- és 
sótartalom; a 8 fő tápanyagról és a transzzsírsavakról szóló tájékoztatást a csomagolás 
hátoldalán kell elhelyezni.

Mivel a transzzsírsav-, rost,- és fehérjetartalmat kötelezően meg kell adni a csomagolás 
hátoldalán, ezeket nem kell a (2) bekezdésben foglalt felsorolásban szerepeltetni.
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Módosítás 471
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

(2) A tápértékjelölés továbbá a következők 
közül, illetve azok összetevői vagy az (1) 
bekezdésben említett anyagcsoportok 
összetevői közül többet is tartalmazhat:

a) transzzsírsavak; a) transzzsírsavak

aa) telített zsírsavak
b) egyszeresen telítetlen zsírsavak; b) egyszeresen telítetlen zsírsavak;
c) többszörösen telítetlen zsírsavak; c) többszörösen telítetlen zsírsavak;

d) poliolok;

da) poliolok;
e) keményítő; e) keményítő;
f) rost; f) rost;

fa)  cukrok;
fb) nátrium;
fc)  koleszterin;

g) fehérje;

h) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok. 3.

h) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok. 3.

ha) egyéb anyagok az 1925/2006/EK 
rendeletben foglaltak szerint.

Or. de

Indokolás

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung”.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
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In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren” trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars” ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten” lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium” anstelle von „Salz” 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium” und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm” und „streng natriumarm” ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe” wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz”, jedoch „Natrium”. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Módosítás 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

a) transzzsírsavak; a) egyszeresen telítetlen zsírsavak;
b) egyszeresen telítetlen zsírsavak; b) többszörösen telítetlen zsírsavak;

c) többszörösen telítetlen zsírsavak; c) poliolok;
d) poliolok; d) keményítő;

e) keményítő; e) rost;
f) rost; f) a XI. melléklet A. részének 1. 

pontjában felsorolt és a XI. melléklet A. 
részének 2. pontjában meghatározott, 
jelentős mennyiségben jelen lévő ásványi 
anyagok vagy vitaminok.

g) fehérje;
h) a XI. melléklet A. részének 1. 
pontjában felsorolt és a XI. melléklet A. 
részének 2. pontjában meghatározott, 
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jelentős mennyiségben jelen lévő ásványi 
anyagok vagy vitaminok.

Or. en

Indokolás

A fehérje- és transzzsírsavtartalmom fontos információ a fogyasztók számára, ezért 
kötelezően fel kell tüntetni. Szükséges továbbá különbséget tenni a szintetikus és természetes 
transzzsírsavak között, mivel a szintetikus transzzsírsavak mennyiségét a gyártók befolyásolni 
tudják.

Módosítás 473
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás továbbá a következők közül 
többet is tartalmazhat:

a) transzzsírsavak; a) transzzsírsavak
b) egyszeresen telítetlen zsírsavak; b) egyszeresen telítetlen zsírsavak;

c) többszörösen telítetlen zsírsavak; c) többszörösen telítetlen zsírsavak;
d) poliolok; d) poliolok;

da)  cholesterol;
e) keményítő; e) keményítő;

f) rost;
g) fehérje;
h) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok.

h) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok;
ha) a XIII. melléklet A. szakaszában 
meghatározott egyéb anyagok; és e 
tápanyagok összetevői.

Or. de
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Indokolás

Annak érdekében, hogy a korábbi tápanyagjelölési rendszerben szereplő tápanyagok fel 
legyenek tüntetve.

Módosítás 474
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

a) transzzsírsavak; a) transzzsírsavak;

b) egyszeresen telítetlen zsírsavak; b) egyszeresen telítetlen zsírsavak;

c) többszörösen telítetlen zsírsavak; c) többszörösen telítetlen zsírsavak;

ca) koleszterin; 

d) poliolok; d) poliolok;

e) keményítő; e) keményítő;

f) rost; f) rost;

g) fehérje; g) fehérje;

ga) szénhidrátok; 

gb) nátrium;

h) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok
vagy vitaminok.

h) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok.

ha) a XIII. melléklet A. szakaszában 
felsorolt egyéb anyagok.

Or. de
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Indokolás

Az élelmiszer-termelőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy igény esetén további 
tápanyagokat és anyagokat is feltüntethessenek a tápanyag-összetételről szóló 
tájékoztatásban. Egyértelművé kell tenni a 29. cikk (1) bekezdésének módosítását is. 

Módosítás 475
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás továbbá a következők közül 
többet is tartalmazhat:

a) transzzsírsavak; a) telített zsírsavak;

b) egyszeresen telítetlen zsírsavak; b) egyszeresen telítetlen zsírsavak;

c) többszörösen telítetlen zsírsavak; c) többszörösen telítetlen zsírsavak;

ca) transzzsírsavak;
cb) koleszterin;
cc) cukrok;

d) poliolok; d) poliolok;

e) keményítő; e) keményítő;

f) rost; f) rost;

g) fehérje; g) nátrium;

h) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok.

h) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok;
ha) a XIII. melléklet A. szakaszában 
meghatározott egyéb anyagok; és e 
tápanyagok összetevői.

Or. de
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Indokolás

Annak érdekében, hogy a korábbi tápanyagjelölési rendszerben szereplő tápanyagok fel 
legyenek tüntetve. Valamennyi táplálkozási ajánlásnak hivatkoznia kell a 
makrotápanyagokra, hiszen a fogyasztók ehhez a jelöléshez szoktak hozzá, és azt tudják 
értelmezni.

Módosítás 476
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

a) transzzsírsavak;
b) egyszeresen telítetlen zsírsavak; a) egyszeresen telítetlen zsírsavak;

c) többszörösen telítetlen zsírsavak; b) többszörösen telítetlen zsírsavak;
d) poliolok; c) poliolok;

e) keményítő; d) keményítő;

f) rost;
g) fehérje;
h) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok.

e) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok.

Or. en

Indokolás

A transzzsírsavak, a rostok és a fehérje szerepel a csomagolás hátulján kötelezően 
feltüntetendő tápanyagokkal kapcsolatos jelölésben, ezért azokat törölni kell a listáról.
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Módosítás 477
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

(2). A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

a) transzzsírsavak;
b) egyszeresen telítetlen zsírsavak; a) egyszeresen telítetlen zsírsavak;
c) többszörösen telítetlen zsírsavak; b) többszörösen telítetlen zsírsavak;

d) poliolok; c) poliolok;
e) keményítő; d) keményítő;

f) rost;
g) fehérje;
h) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok.

e) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok.

Or. en

Indokolás

A transzzsírsavak, a rostok és a fehérje fontos tápanyagok, ezért szerepeltetni kell azokat a 
csomagolás hátulján kötelezően feltüntetendő tápanyagokkal kapcsolatos jelölésben.

Módosítás 478
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) transzzsírsavak; törölve

Or. en
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Indokolás

Mivel a 29. cikk (1) bekezdésének b) pontjához fűzött módosításom a transzzsírsavakat a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatásban szerepelteti, azokat a 29. cikk (2) 
bekezdéséből törölni kell.

Módosítás 479
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) transzzsírsavak; törölve

Or. es

Indokolás

A fogyasztók részéről erős igény van a tájékoztatásra arról, hogy az elfogyasztott élelmiszer 
tartalmaz-e transzzsírsavakat. A bizottsági javaslat önkéntessé teszi az erre vonatkozó 
információ feltüntetését. A módosítás célja, hogy a transzzsírsavak is kötelezően szerepeljenek 
a tápanyag-összetétellel kapcsolatos kötelező tájékoztatásban.

Módosítás 480
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) szénhidrátok

Or. en

Indokolás

Összhangban a 29. cikk (1) bekezdésének módosításával.
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Módosítás 481
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) szénhidrátok; 

Or. en

Indokolás

Összhangban a 29. cikk (1) bekezdésének fenti módosításával.

Módosítás 482
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) szénhidrátok;

Or. en

Indokolás

Összhangban a 29. cikk (1) bekezdésének javasolt módosításával.

Módosítás 483
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új) – g b pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) koleszterin;
gb) nátrium;
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Or. en

Indokolás

Az önkéntes alapon feltüntethető tápanyagok jegyzékének teljesebbé tétele érdekében.

Módosítás 484
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – g pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) fehérje törölve

Or. de

Indokolás

A fehérje beszúrásra került a 29. cikk első albekezdésének b) pontjánál.

Módosítás 485
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Tápértékre és/vagy egészségre 
vonatkozó adat feltüntetésekor a (2) 
bekezdésben említett tápanyagkategóriák 
egyikébe tartozó vagy azok 
valamelyikének alkotóelemét képező 
anyagok megadása kötelező.

A magyar változatot nem érinti.

Or. de

Indokolás

A magyar nyelvű változatot nem érinti.
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Módosítás 486
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Tápértékre és/vagy egészségre 
vonatkozó adat feltüntetésekor a (2) 
bekezdésben említett tápanyagkategóriák 
egyikébe tartozó vagy azok 
valamelyikének alkotóelemét képező 
anyagok megadása kötelező.

(3) Tápértékre és/vagy egészségre 
vonatkozó adat feltüntetésekor a (2) 
bekezdésben említett tápanyagkategóriák 
egyikébe tartozó vagy azok 
valamelyikének alkotóelemét képező 
anyagok ezek tekintetében történő 
megadása kötelező.

Or. en

Indokolás

Egyértelműbb rendelkezés.

Módosítás 487
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság módosíthatja az (1) és (2) 
bekezdésben szereplő felsorolásokat. Az e 
rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. en
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Indokolás

A tápanyagok listájának módosítása óriási hatással jár; ezért annak a jogalkotó hatáskörébe 
kell tartoznia.

Módosítás 488
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az élelmiszerekben található 
mennyiségük pontosabb kiszámítása 
érdekében a Bizottság megállapíthatja és a 
XII. mellékletbe beillesztheti a XI. 
melléklet A. részének 1. pontjában említett 
vitaminokra és ásványi anyagokra 
vonatkozó átváltási együtthatókat. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) Az élelmiszerekben található 
mennyiségük pontosabb kiszámítása 
érdekében a Bizottság megállapítja és a 
XII. mellékletbe beillesztheti a XI. 
melléklet A. részének 1. pontjában említett 
vitaminokra és ásványi anyagokra 
vonatkozó átváltási együtthatókat. Az e 
rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Számos vitamin, például az A és E vitamin többféle kémiai formában is előfordul, amelyek 
különböző fiziológiai hatást váltanak ki az emberi testben. A megbízható tájékoztatás 
érdekében e különbségeket figyelembe kell venni, és átváltási együtthatókat kell 
meghatározni.
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Módosítás 489
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az élelmiszerekben található 
mennyiségük pontosabb kiszámítása 
érdekében a Bizottság megállapíthatja és a 
XII. mellékletbe beillesztheti a XI. 
melléklet A. részének 1. pontjában említett 
vitaminokra és ásványi anyagokra 
vonatkozó átváltási együtthatókat. Az e 
rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

2. Az élelmiszerekben található 
mennyiségük pontosabb kiszámítása 
érdekében a Bizottság megállapítja és a 
XII. mellékletbe beillesztheti a XI. 
melléklet A. részének 1. pontjában említett 
vitaminokra és ásványi anyagokra 
vonatkozó átváltási együtthatókat. Az e 
rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

Annak szavatolása érdekében, hogy a vitaminokat és az ásványi anyagokat egyforma átváltási 
együtthatókkal számolják.

Módosítás 490
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az élelmiszerekben található 
mennyiségük pontosabb kiszámítása 
érdekében a Bizottság megállapíthatja és a 
XII. mellékletbe beillesztheti a XI. 
melléklet A. részének 1. pontjában említett 
vitaminokra és ásványi anyagokra 
vonatkozó átváltási együtthatókat. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 

(2) Az élelmiszerekben található 
mennyiségük pontosabb kiszámítása 
érdekében a Bizottság megállapítja és a 
XII. mellékletbe beillesztheti a XI. 
melléklet A. részének 1. pontjában említett 
vitaminokra és ásványi anyagokra 
vonatkozó átváltási együtthatókat. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
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elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Számos vitamin, például az A és E vitamin többféle kémiai formában is előfordul, amelyek 
különböző fiziológiai hatást válthatnak ki az emberi testben. A megbízható tájékoztatás 
érdekében e különbségeket figyelembe kell venni, és konverziós faktorokat kell meghatározni.

Módosítás 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az élelmiszerekben található 
mennyiségük pontosabb kiszámítása 
érdekében a Bizottság megállapíthatja és a 
XII. mellékletbe beillesztheti a XI. 
melléklet A. részének 1. pontjában említett 
vitaminokra és ásványi anyagokra 
vonatkozó átváltási együtthatókat. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) Az élelmiszerekben található 
mennyiségük pontosabb kiszámítása 
érdekében a Bizottság megállapítja és a 
XII. mellékletbe beillesztheti a XI. 
melléklet A. részének 1. pontjában említett 
vitaminokra és ásványi anyagokra
vonatkozó átváltási együtthatókat. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Számos vitamin, például az A és E vitamin többféle kémiai formában is előfordul, amelyek 
különböző fiziológiai hatást válthatnak ki az emberi testben. A megbízható tájékoztatás 
érdekében e különbségeket figyelembe kell venni, és konverziós faktorokat kell meghatározni.
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Módosítás 492
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A megadott értékeknek az egyes esetek 
függvényében olyan átlagértékeknek kell 
lenniük, amelyek a következőkön 
alapulnak:

(4) A megadott értékeknek – a 
minőségmegőrzési időtartam végén a 
megfelelő tűréshatárok 
figyelembevételével – az egyes esetek 
függvényében olyan átlagértékeknek kell 
lenniük, amelyek a következőkön 
alapulnak:

a) az élelmiszer gyártó által végzett 
vizsgálatai; or

a) az élelmiszer gyártó által végzett 
vizsgálatai; or

b) a felhasznált összetevők ismert vagy 
tényleges átlagértékeiből végzett 
számítások; or

b) a felhasznált összetevők ismert vagy 
tényleges átlagértékeiből végzett 
számítások; or

c) általánosan meghatározott és elfogadott 
adatokból kiinduló számítások.

c) általánosan meghatározott és elfogadott 
adatokból kiinduló számítások.

Az energia- és tápanyagtartalom 
feltüntetésének a feltüntetett értékek 
pontossága, például a megadott értékek és 
a hatósági ellenőrzések során 
meghatározott értékek közötti különbségek 
tekintetében történő végrehajtására 
vonatkozó szabályokat a 49. cikk (2) 
bekezdésében szereplő eljárás szerint lehet 
meghatározni.

Az energia- és tápanyagtartalom 
feltüntetésének a feltüntetett értékek 
pontossága, például a megadott értékek és 
a hatósági ellenőrzések során 
meghatározott értékek közötti különbségek 
tekintetében történő végrehajtására 
vonatkozó szabályokat a 49. cikk (2) 
bekezdésében szereplő eljárás szerint az 
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
véleménye alapján határozzák meg.

Or. de

Indokolás

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
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diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Módosítás 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energia- és tápanyagtartalom 
feltüntetésének a feltüntetett értékek 
pontossága, például a megadott értékek és 
a hatósági ellenőrzések során 
meghatározott értékek közötti különbségek 
tekintetében történő végrehajtására 
vonatkozó szabályokat a 49. cikk (2)
bekezdésében szereplő eljárás szerint lehet 
meghatározni.

Az energia- és tápanyagtartalom 
feltüntetésének a feltüntetett értékek 
pontossága, például a megadott értékek és 
a hatósági ellenőrzések során 
meghatározott értékek közötti különbségek 
tekintetében történő végrehajtására 
vonatkozó szabályokat a 49. cikk (3)
bekezdésében szereplő ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással lehet 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A bejelentett és a hivatalos ellenőrzések során megállapított értékek közötti különbségek 
megengedett mértékének meghatározása kulcstényező a rendelet végrehajtása során, ezért 
arról ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással kell dönteni.

Módosítás 494
Nicodim Bulzesc

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk

Kifejezési formák

31. cikk

Kifejezési formák
1. A 29. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett energia és tápanyagok vagy ezek 
alkotóelemeinek mennyiségét a XIII. 

(1) A 29. cikk (1) bekezdésében említett 
energia és tápanyagok vagy ezek 
alkotóelemeinek mennyiségét a XIII. 
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melléklet A. részében felsorolt 
mértékegységek használatával kell 
kifejezni.

melléklet A. részében felsorolt 
mértékegységek használatával kell 
kifejezni.

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre kell megadni.

(2) Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre és egy adagra vonatkozóan kell 
megadni. Adott esetben az egy adagra 
vonatkozó mennyiséget a 32. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően kell megadni.

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva. 
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

(3) A csomagolás elején a 29. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos
tájékoztatásban a tápanyagszinteket 
színkódrendszer segítségével kell 
megadni. Zöld, sárga és piros színnel kell 
jelölni, hogy az egyes élelmiszerek ezekből 
a tápanyagokból keveset, közepes 
mennyiséget vagy sokat tartalmaznak. E 
tájékoztatást 100 grammonként vagy 100 
milliliterenként kell megadni. E 
tápanyagok magas, közepes, illetve 
alacsony szintje referenciaértékeit a 49. 
cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással állapítják 
meg az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság véleménye alapján..
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

4. A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra 
vonatkozóan a 29. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett kötelező jelölés 
kivételével – a zsírsavak típusára 
vonatkozó információkat a XIII. melléklet 
B. részével összhangban kell feltüntetni.

(4) A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra és 
transzzsírsavakra vonatkozóan a 29. cikk 
(1) bekezdésében említett kötelező jelölés 
kivételével – a zsírsavak típusára 
vonatkozó információkat a XIII. melléklet 
B. részével összhangban kell feltüntetni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt a kutatást türközi, amely kimutatta, hogy a fogyasztók kevesebb, de 
értelmező elemet tartalmazó információt kedvelnek a tápanyagtartalomról a csomagolás 
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előlapján. Jobb szeretik, ha zöld, sárga és piros színnel van jelölve, hogy az egyes 
élelmiszerek ezekből a tápanyagokból keveset, közepes mennyiséget vagy sokat tartalmaznak. 
A magas, közepes, illetve alacsony szint referenciaértékeit az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság által elfogadott független tudományos vélemény alapján kell megállapítani.

Módosítás 495
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
31. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 29. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett energia és tápanyagok vagy ezek 
alkotóelemeinek mennyiségét a XIII. 
melléklet A. részében felsorolt 
mértékegységek használatával kell 
kifejezni.

1. A 29. cikk (1) bekezdésében említett 
energia és tápanyagok vagy ezek 
alkotóelemeinek mennyiségét a XIII. 
melléklet A. részében felsorolt 
mértékegységek használatával kell 
kifejezni.

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, vagy a 32. cikk (2) és (3)
bekezdésére is figyelemmel egy adagra 
vonatkozóan kell megadni

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre és egy adagra vonatkozóan kell 
megadni. Adott esetben az egy adagra 
vonatkozó mennyiséget a 32. cikk (3)
bekezdésének megfelelően kell megadni.

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva. 
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell 
megadni.

3. A csomagolás elején a 29. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos
tájékoztatásban a tápanyagszinteket 
színkódrendszer segítségével kell 
megadni. Zöld, sárga és piros színnel kell 
jelölni, hogy az egyes élelmiszerek ezekből 
a tápanyagokból keveset, közepes 
mennyiséget vagy sokat tartalmaznak. Az 
információt 100 grammonként vagy 100 
milliliterenként kell megadni. E 
tápanyagok magas, közepes, illetve 
alacsony szintje referenciaértékeit a 49. 
cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással állapítják 
meg az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság véleménye alapján.
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
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információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell 
megadni.

4. A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra 
vonatkozóan a 29. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett kötelező jelölés 
kivételével – a zsírsavak típusára 
vonatkozó információkat a XIII. melléklet 
B. részével összhangban kell feltüntetni.

4. A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra és 
transzzsírsavakra vonatkozóan a 29. cikk
(1) bekezdésében említett kötelező jelölés 
kivételével – a zsírsavak típusára 
vonatkozó információkat a XIII. melléklet 
B. részével összhangban kell feltüntetni.

Or. {EN}en

Módosítás 496
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, vagy a 32. cikk (2) és (3)
bekezdésére is figyelemmel egy adagra 
vonatkozóan kell megadni

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre és egy adagra vonatkozóan kell 
megadni. Adott esetben az egy adagra 
vonatkozó mennyiséget a 32. cikk (2) és
(3) bekezdésének megfelelően kell 
megadni.

Or. en

Indokolás

Egy termék energia- és tápanyagtartalmát mindig 100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkozóan kell megadni a fogyasztó félrevezetésének elkerülése érdekében, és hogy a 
termékek könnyen összehasonlíthatóak legyenek. Ezenkívül ezt az információt egy adagra 
vonatkozóan is meg kell adni a csomagolás hátulján.
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Módosítás 497
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, vagy a 32. cikk (2) és (3)
bekezdésére is figyelemmel egy adagra 
vonatkozóan kell megadni.

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre és egy adagra vonatkozóan kell 
megadni. Adott esetben az egy adagra 
vonatkozó mennyiséget a 32. cikk (2) és
(3) bekezdésének megfelelően kell 
megadni.

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé teszi azon termékek könnyű összehasonlítását, amelyeken a tápanyagtartalmak 
nehezen összehasonlítható módon szerepelnek.

Módosítás 498
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, vagy a 32. cikk (2) és (3) 
bekezdésére is figyelemmel egy adagra
vonatkozóan kell megadni.

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre vonatkozóan kell megadni.
Ezenkívül meg lehet adni az egy adagra 
vonatkozó energia- és tápanyagtartalmat 
is.

Or. en

Indokolás

A 101. módosítás angol nyelvű verziójának összehangolása Dr. Sommer jelentéstervezetének 
eredeti német nyelvű változatával.
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Módosítás 499
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, vagy a 32. cikk (2) és (3) 
bekezdésére is figyelemmel egy adagra 
vonatkozóan kell megadni.

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat a nettó töltőmennyiség 
mértékegységével összhangban 100 
grammra vagy 100 milliliterre, vagy egy 
adagra vonatkozóan kell megadni.

Or. de

Indokolás

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Módosítás 500
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, vagy a 32. cikk (2) és (3) 
bekezdésére is figyelemmel egy adagra 
vonatkozóan kell megadni.

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, ezenkívül az élelmiszer nettó 
mennyiségére vonatkozóan is meg kell
adni.
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Or. de

Indokolás

Az élelmiszer energia- és tápanyagtartalmának 100 grammra vagy 100 milliliterre vonatkozó 
megadása egymással összehasonlíthatóvá teszi az élelmiszereket és segít a fogyasztóknak a 
vásárlói döntésben. Ezért nem szabad megengedni ezen információk elhagyását. A 
tájékoztatásban azonban fel kell tüntetni azt is, hogy a fogyasztó mennyi energia- és 
tápanyagtartalmat visz be az adott élelmiszer elfogyasztásakor.

Módosítás 501
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, vagy a 32. cikk (2) és (3) 
bekezdésére is figyelemmel egy adagra 
vonatkozóan kell megadni.

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat vagy azok összetételét
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkozóan kell megadni. A mennyiségek 
ezen túlmenően egy adagra vonatkozóan is 
megadhatók.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fogyasztó számára lehetővé váljon az ugyanazon kategóriába 
tartozó különböző élelmiszerek összehasonlítása – függetlenül a csomagolás méretétől és 
tartalmától –, elengedhetetlen, hogy az energia- és tápanyagtartalmat mindig 100 grammra 
vagy 100 milliliterre vonatkozóan adják meg. Ezen túlmenően a mennyiségek megadása 
adagonként is lehetséges, ha a gyártó esetleg így kívánja. 
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Módosítás 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, vagy a 32. cikk (2) és (3) 
bekezdésére is figyelemmel egy adagra 
vonatkozóan kell megadni.

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre és egy adagra vonatkozóan kell 
megadni, ha az élelmiszer adagonként van 
előrecsomagolva.

Or. en

Indokolás

Ha az adagok egyértelműek (például joghurtok, édességek stb. esetében), az energia- és 
tápanyagtartalomról szóló tájékoztatást az adag mérete vonatkozásában is fel kell tüntetni, 
mivel ezt a fogyasztók könnyebben megértik. A 32. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosítás 503
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, vagy a 32. cikk (2) és (3) 
bekezdésére is figyelemmel egy adagra
vonatkozóan kell megadni.

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre vonatkozóan kell megadni. Az 
energia és a tápanyag mennyisége ezen 
túlmenően egy adagra vonatkozóan is 
megadható.

Or. en

Indokolás

A 101. módosítás angol nyelvű verziójának összehangolása Dr. Sommer jelentéstervezetének 
eredeti német nyelvű változatával.
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Módosítás 504
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, vagy a 32. cikk (2) és (3) 
bekezdésére is figyelemmel egy adagra
vonatkozóan kell megadni.

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre vonatkozóan kell megadni. Az 
energia és a tápanyag mennyisége ezen 
túlmenően egy adagra vonatkozóan is 
megadható.

Or. en

Indokolás

A 101. módosítás angol nyelvű verziójának összehangolása Dr. Sommer jelentéstervezetének 
eredeti német nyelvű változatával.

Módosítás 505
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva.
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást ki lehet fejezni a XI. 
melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában, egy 
adagra vonatkoztatva. Amennyiben 
feltüntetik, a vitaminokra és az ásványi 
anyagokra vonatkozó információkat is a 
XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
megadott beviteli referenciaérték 
százalékában kell megadni.

Or. en
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Indokolás

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Módosítás 506
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos
kötelezõ tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva.
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos
kötelezõ címkén megfelelő esetben az 
értékeket ki lehet fejezni a XI. melléklet B. 
részében meghatározott beviteli 
referenciaérték százalékában, 100 grammra 
vagy 100 milliliterre vagy egy adagra 
vonatkoztatva. Amennyiben feltüntetik, a 
vitaminokra és az ásványi anyagokra 
vonatkozó információkat is a XI. melléklet 
A. részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Or. de

Indokolás

A német szöveg angol szövegnek megfelelő nyelvi kiigazítás („as appropiate”). [Ez az angol 
nyelvi verziót nem érinti].

A kötelező irányadó napi beviteli érték (GDA) jelölése ellentmond a GDA-kezdeményezés 
önkéntes jellegének, ezért el kell utasítani. A GDA-jelölést az európai élelmiszeripar jelenleg 
is alkalmazza egyes élelmiszerek esetében, tájékoztatva arról a fogyasztókat. Mint ahogy arról 
az EU-platformon megállapodás született, már csak az első adatokat kell megvárni arról, 
hogy az élelmiszeripar jelöléssel kapcsolatos kezdeményezése sikeres-e.
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Módosítás 507
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva. 
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

3. A csomagolás elején a 29. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásban a tápanyagszinteket 
színkódrendszer segítségével kell 
megadni. Zöld, sárga és piros színnel kell
jelölni, hogy az egyes élelmiszerek ezekből 
a tápanyagokból keveset, közepes 
mennyiséget vagy sokat tartalmaznak. Az 
információt 100 grammonként vagy 100 
milliliterenként kell megadni. E 
tápanyagok magas, közepes, illetve 
alacsony szintje referenciaértékeit a 49.
cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással állapítják 
meg az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság véleménye alapján. Amennyiben 
feltüntetik, a vitaminokra és az ásványi 
anyagokra vonatkozó információkat is a 
XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
megadott beviteli referenciaérték 
százalékában kell megadni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt a kutatást türközi, amely kimutatta, hogy a fogyasztók kevesebb értelmező 
információt kedvelnek a tápanyagtartalomról a csomagolás előlapján. Jobban szeretik, ha 
zöld, sárga és piros színnel van jelölve, hogy az egyes élelmiszerek ezekből a tápanyagokból 
keveset, közepes mennyiséget vagy sokat tartalmaznak. A magas, közepes, illetve alacsony 
szint referenciaértékeit az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által elfogadott független 
tudományos vélemény alapján kell megállapítani.
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Módosítás 508
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva.
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vonatkoztatva. Amennyiben 
feltüntetik, a vitaminokra és az ásványi 
anyagokra vonatkozó információkat is a 
XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
megadott beviteli referenciaérték 
százalékában kell megadni.

Or. de

Indokolás

A 31. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítás biztosítja, hogy a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás mindig a 100g/100ml referenciamennyiségen alapul, és az egy 
adagok csak kiegészítő referenciamennyiségként megengedettek. Emiatt lett törölve az „egy 
adagra” rész.

Módosítás 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva.
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 

3. A csomagolás elején a 29. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásban a tápanyagszinteket 
színkódrendszer segítségével kell 
megadni. Zöld, sárga és piros színnel kell 
jelölni, hogy az egyes élelmiszerek ezekből 
a tápanyagokból keveset, közepes 
mennyiséget vagy sokat tartalmaznak. Az 
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részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

információt 100 grammonként vagy 100 
milliliterenként kell megadni. E 
tápanyagok magas, közepes, illetve 
alacsony szintje referenciaértékeit a 49.
cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással állapítják 
meg az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság véleménye alapján. Amennyiben 
feltüntetik, a vitaminokra és az ásványi 
anyagokra vonatkozó információkat is a 
XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
megadott beviteli referenciaérték 
százalékában kell megadni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt a kutatást türközi, amely kimutatta, hogy a fogyasztók kevesebb értelmező 
információt kedvelnek a tápanyagtartalomról a csomagolás előlapján. Jobban szeretik, ha 
zöld, sárga és piros színnel van jelölve, hogy az egyes élelmiszerek ezekből a tápanyagokból 
keveset, közepes mennyiséget vagy sokat tartalmaznak. A magas, közepes, illetve alacsony 
szint referenciaértékeit az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által elfogadott független 
tudományos vélemény alapján kell megállapítani.

Módosítás 510
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva. 
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell 
megadni.

3. A csomagolás elején a 29. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásban a tápanyagszinteket 
színkódrendszer segítségével kell 
megadni. Zöld, sárga vagy borostyán és 
piros színnel kell jelölni, hogy az egyes 
élelmiszerek ezekből a tápanyagokból 
keveset, közepes mennyiséget vagy sokat 
tartalmaznak. Az információt 100 
grammonként vagy 100 milliliterenként 
kell megadni. E tápanyagok magas, 
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közepes, illetve alacsony szintje 
referenciaértékeit a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással állapítják meg az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
véleménye alapján.
Ezt a színkódrendszert a feldolgozott, kész 
élelmiszerekre kell alkalmazni, mivel ezek 
azok az élelmiszerek, amelyek esetében a 
fogyasztók nehezen tudják megállapítani 
a tápanyagtartalmat. A feldolgozott, kész 
élelmiszerek olyan előrecsomagolt 
élelmiszerek, amelyek fogyasztásra készek, 
illetve fogyasztás előtt nem igényelnek 
mást a fogyasztótól, csak víz hozzáadását, 
kiolvasztást, melegítést vagy főzést. Az 
ilyen élelmiszerek közé tartoznak többek 
között a szendvicsek, a kész- vagy félkész 
ételek, hamburgerek, kolbászok, piték, 
pástétomok és lepények, panírozott vagy 
bundás hús vagy húslepény, húspótló, 
szárnyas, hal és hasonló termékek, 
beleértve a szószokban találhatóakat is, 
pizzák és reggeli gabonafélék.

Or. en

Indokolás

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA. 

More information on research can be found in ‘Summary of original research from December 
2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition schemes’ EHN, 
Brussels, August 2008: http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-
140414A.pdf

Australian study ‘Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light’ 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf



AM\762307HU.doc 163/187 PE418.218v01-00

HU

Módosítás 511
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva.
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

3. Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra 
és az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Or. de

Indokolás

A beviteli referenciaértékek alapja egy átlagos 40 éves nő napi szükséglete, így kizárja más 
társadalmi csoportok különleges igényeit. A gyermekek és az idősek napi szükséglete például 
eltérő, ezért őket félrevezetheti az információ. Egy napi beviteli mennyiség feltüntetése 
figyelmen kívül hagyja a különböző foglalkozások napi kalóriaszükségletét is.  

Módosítás 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva.
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást a XI. melléklet B. 
részében meghatározott beviteli
referenciaérték százalékában kell kifejezni, 
100 grammra vagy 100 milliliterre és egy 
adagra vonatkoztatva, amennyiben az 
élelem adagonként van előrecsomagolva.
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az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Or. en

Indokolás

A beviteli referenciaértékek százaléka a legtöbb fogyasztó számára értékes információ, ezért 
meg kell adni.

Módosítás 513
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva.
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást ki lehet fejezni a XI. 
melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában, a 32. 
cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően,
egy adagra vonatkoztatva. Amennyiben 
feltüntetik, a vitaminokra és az ásványi 
anyagokra vonatkozó információkat is a 
XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
megadott beviteli referenciaérték 
százalékában kell megadni.

Or. en

Indokolás

A napi bevitelre vonatkozó hivatkozásnak önkéntesnek kell maradnia, hogy ne okozzon túlzott 
terheket a kkv-knek. Az adagonkénti beviteli referenciaérték sokkal hasznosabb információ a 
fogyasztóknak, a 100 grammra / 100 milliliterre vonatkozó információ értelmetlen és 
félrevezető lehet.
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Módosítás 514
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva. 
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

3. Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra 
és az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Or. en

Indokolás

A GDA jelölése nem ad elegendő információt a fogyasztónak. Például fél liter Coca-Cola 
akkor is két adag, ha ezt a mennyiséget általában egy személy fogyasztja el? Cukor 
tekintetében egy alma kevésbé egészségesnek fog tűnni mint egy Kinder tejcsokoládé vagy egy 
zacskó chips, ami alapján a fogyasztó azt hiheti, hogy nincs olyan nagy különbség, ha 
gyümölcsöt, tejcsokoládét vagy chipset eszik.

Módosítás 515
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva.
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 

3. Az (2) és (2) bekezdésben előírt, 100
grammra vagy 100 milliliterre vagy egy 
adagra vonatkoztatva megadott tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező
tájékoztatás mellett az információ a XI. 
melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában is 
kifejezhető, 100 grammra vagy 100 
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információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva.
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Or. de

Indokolás

A GDA feltüntetésének opcionálisnak kell lennie. Az egy adagra vonatkozó GDA hasznosabb 
a felhasználók számára, mint a 100-ra vagy 100 ml-re vonatkozó GDA.

Módosítás 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva. 
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

3. Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra 
és az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat a XI. melléklet A. részének 
1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszeripar által kidolgozott, az irányadó napi beviteli értékekre (GDA) vonatkozó 
rendszer nem nyugszik szükségképpen táplálkozási szempontból tudományos alapokon. A 
GDA-rendszer alkalmazására vonatkozóan eddig nincs tudományosan értékelt tapasztalat, és 
nem teszi lehetővé a fogyasztók számára a megalapozott választást.
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Módosítás 517
Johannes Lebech

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva. 
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

3. Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra 
és az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Or. en

Indokolás

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet.

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0.5 litre
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on a 0.5 litre 
bottle. This is another source of confusion for the consumer and another reason why we 
support the obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as 
additional information. Without portion sizes GDA would be absurd. 

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardised and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.
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Módosítás 518
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva. 
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. en

Indokolás

A 101. módosítás angol nyelvű verziójának összehangolása Dr. Sommer jelentéstervezetének 
eredeti német nyelvű változatával.

Módosítás 519
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva.
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást ki lehet fejezni a XI. 
melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában, a 32. 
cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően,
egy adagra vonatkoztatva. Amennyiben 
feltüntetik, a vitaminokra és az ásványi 
anyagokra vonatkozó információkat is a 
XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
megadott beviteli referenciaérték 
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referenciaérték százalékában kell megadni. százalékában kell megadni.

Or. en

Indokolás

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Módosítás 520
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva.
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

3. Az energiatartalommal kapcsolatos 
tájékoztatást a XI. melléklet B. részében 
meghatározott adagonkénti beviteli 
referenciaérték százalékában kell kifejezni.
A XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékos 
részesedéséről bővebb információt az ott 
felsorolt tápanyagokkal kapcsolatban 
lehet feltüntetni. Amennyiben feltüntetik, 
a vitaminokra és az ásványi anyagokra 
vonatkozó információkat is a XI. melléklet 
A. részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Or. de

Indokolás

A (3) bekezdés módosítása biztosítja, hogy a GDA jelölése csak az energiamennyiségre és az 
adagra vonatkozóan kötelező. Ennél részletesebb követelmények túlterhelnék a fogyasztókat.
Nincs értelme megadni a GDA-értéket 100 g-ra vagy 100 ml-re vonatkozóan, mivel az 
emberek adagokat esznek, és ez utóbbinak a napi fogyasztás átlagos értékéhez viszonyított 
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százalékos értéket kell feltüntetni.

Módosítás 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A jelen rendelet hatálybalépését 
követő 6 hónapon belül, és figyelembe 
véve az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság ajánlásait, a Bizottság 
meghatározza az energiatartalomra és 
egyes, a vitaminoktól és ásványi 
anyagoktól eltérő tápanyagokra 
vonatkozóan a XI. melléklet B. részéhez 
hozzáadandó beviteli referenciaértékeket. 
Az e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A XI. mellékletbe jelenleg tervezett értékek nem független kutatás eredményei és eltérnek 
olyan szervek ajánlásaitól, mint az Egyesült Királyság Élelmiszerszabvány-ügyi Hivatala 
vagy a WHO. Jelenleg az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság dolgozik ilyen beviteli 
referenciaértékek megállapításán, és javaslatait elvileg 2009 tavaszán terjeszti elő. A beviteli 
referenciaértékek meghatározásakor ezeket az értékeket kellene figyelembe venni. A XI. 
melléklet B. részéhez fűzött módosításhoz kapcsolódik
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Módosítás 522
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tájékoztatás szükség esetén 
megadható ezenkívül a XI. melléklet B. 
részében gyermekek számára 
meghatározott beviteli referenciaértékek 
százalékában.

Or. de

Indokolás

A gyermekek számára készített élelmiszereknél ésszerű a tápanyagtartalomra vonatkozó 
tájékoztatást a gyermekek számára meghatározott beviteli referenciaértékeken alapuló GDA-k 
százalékában megadni.

Módosítás 523
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra 
vonatkozóan a 29. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett kötelező jelölés 
kivételével – a zsírsavak típusára 
vonatkozó információkat a XIII. melléklet 
B. részével összhangban kell feltüntetni.

4. A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra és 
transzzsírsavakra vonatkozóan a 29. cikk
(1) bekezdésében említett kötelező jelölés 
kivételével – a zsírsavak típusára 
vonatkozó információkat a XIII. melléklet 
B. részével összhangban kell feltüntetni.

Or. en

Indokolás

Ez olyan információ, amelyet a fogyasztók szeretnének tudni.



PE418.218v01-00 172/187 AM\762307HU.doc

HU

Módosítás 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra 
vonatkozóan a 29. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett kötelező jelölés 
kivételével – a zsírsavak típusára 
vonatkozó információkat a XIII. melléklet 
B. részével összhangban kell feltüntetni.

4. A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra és 
transzzsírsavakra vonatkozóan a 29. cikk
(1) bekezdésének b) pontjában említett 
kötelező jelölés kivételével – a zsírsavak 
típusára vonatkozó információkat a XIII. 
melléklet B. részével összhangban kell 
feltüntetni.

Or. en

Indokolás

A 29. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítához kapcsolódik.

Módosítás 525
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra 
vonatkozóan a 29. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett kötelező jelölés 
kivételével – a zsírsavak típusára 
vonatkozó információkat a XIII. melléklet 
B. részével összhangban kell feltüntetni.

4. A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra és 
transzzsírsavakra vonatkozóan a 29. cikk
(1) bekezdésének b) pontjában említett 
kötelező jelölés kivételével – a zsírsavak 
típusára vonatkozó információkat a XIII. 
melléklet B. részével összhangban kell 
feltüntetni.

Or. en

Indokolás

A telített zsírsavak mellett a transzzsírsavakat is kötelező jelölni, ezért azokat ki kell emelni az 
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önkéntesen megadható adatok közül.

Módosítás 526
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra 
vonatkozóan a 29. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett kötelező jelölés 
kivételével – a zsírsavak típusára 
vonatkozó információkat a XIII. melléklet 
B. részével összhangban kell feltüntetni.

4. A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint a zsírsavak típusára vonatkozó 
információkat a XIII. melléklet B. részével 
összhangban kell feltüntetni.

Or. de

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért.

Módosítás 527
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás feltüntetésére más módokat is 
lehetővé kell tenni, feltéve, hogy azok 
egyébként megfelelnek a rendelet, és 
különösen a 7. cikk előírásainak. A 
Bizottság iránymutatásokat fogadhat el a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás egyéb feltüntetési módjainak 
alkalmazására vonatkozóan a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárásnak 
megfelelően.
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Or. de

Indokolás

Annak biztosítására, hogy az előírt követelmények mellett továbbra is feltüntethető legyen 
egyéb tápanyag-összetételre vonatkozó tájékoztatás. A Bizottság javaslata szerint ez csak 
akkor lenne lehetséges, ha ezt a tagállamok vagy a Bizottság kifejezetten ajánlja. Ez további 
kerülendő bürokráciát jelentene.

Módosítás 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
32. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az 
információt a címkén meghatározott 
mennyiségű adagra vonatkoztatva is ki 
lehet fejezni, feltéve, hogy a csomagban 
lévő adagok számát feltüntették.

törölve

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.
3. Azon élelmiszerek esetében, amelyek 
kiszerelése az élelmiszer több adagját 
tartalmazó, nem külön adagonként előre 
csomagolt csomagokból áll, az értékek egy 
adagra vonatkoztatott feltüntetését a 
Bizottság állapítja meg. Az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en
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Indokolás

A 31. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 529
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
32. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az 
információt a címkén meghatározott 
mennyiségű adagra vonatkoztatva is ki
lehet fejezni, feltéve, hogy a csomagban 
lévő adagok számát feltüntették.

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az 
információt egy adagra vonatkoztatva is ki
kell fejezni, a csomagban lévő adagok
számának feltüntetése mellett.

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.
3. Azon élelmiszerek esetében, amelyek 
kiszerelése az élelmiszer több adagját 
tartalmazó, nem külön adagonként előre 
csomagolt csomagokból áll, az értékek egy 
adagra vonatkoztatott feltüntetését a 
Bizottság állapítja meg. Az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

3. Azon élelmiszerek esetében, amelyek 
kiszerelése az élelmiszer több adagját 
tartalmazó, nem külön adagonként előre 
csomagolt csomagokból áll, az értékek (1) 
bekezdésben említett, egy adagra 
vonatkoztatott feltüntetését a Bizottság 
állapítja meg. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Bár hasznos az energia- és tápanyag-tartalom 100 grammra vonatkozó, a termékek 
összehasonlítását megkönnyítő feltüntetése a csomagolás hátoldalán, az adagonkénti 
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mennyiségek feltüntetése is hasznos a csomagolás elején.

Módosítás 530
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
32. cikk 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az
információt a címkén meghatározott 
mennyiségű adagra vonatkoztatva is ki
lehet fejezni, feltéve, hogy a csomagban 
lévő adagok számát feltüntették.

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül a 29. cikk 
(1) bekezdésében említett információt a 
címkén meghatározott mennyiségű adagra 
vonatkoztatva a csomagolás hátoldalán is
fel lehet tüntetni, feltéve, hogy a 
csomagban lévő adagok számát 
feltüntették.

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.
3. Azon élelmiszerek esetében, amelyek 
kiszerelése az élelmiszer több adagját 
tartalmazó, nem külön adagonként előre 
csomagolt csomagokból áll, az értékek egy 
adagra vonatkoztatott feltüntetését a 
Bizottság állapítja meg. Az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

3. Azon élelmiszerek esetében, amelyek 
kiszerelése az élelmiszer több adagját 
tartalmazó, nem külön adagonként előre 
csomagolt csomagokból áll, az értékek (1) 
bekezdésben említett, egy adagra 
vonatkoztatott feltüntetését a Bizottság 
állapítja meg. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az adagméretek nem egységesek az EU-n belül. Ennélfogva az információt mindig ki kell 
fejezni 100 ml-re vagy 100 mg-ra vonatkoztatva, amely mellett az adag mérete is szerepelhet.



AM\762307HU.doc 177/187 PE418.218v01-00

HU

Módosítás 531
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
32. cikk 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az 
információt a címkén meghatározott 
mennyiségű adagra vonatkoztatva is ki 
lehet fejezni, feltéve, hogy a csomagban 
lévő adagok számát feltüntették.

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az 
információt a címkén meghatározott 
mennyiségű adagra vonatkoztatva is ki 
lehet fejezni, feltéve, hogy a csomagban 
lévő adagok számát feltüntették.

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva vagy az ugyanolyan méretű 
egyes adagok egyértelműen felismerhetők 
és előre kimértek.

3. Azon élelmiszerek esetében, amelyek 
kiszerelése az élelmiszer több adagját 
tartalmazó, nem külön adagonként előre 
csomagolt csomagokból áll, az értékek egy 
adagra vonatkoztatott feltüntetését a 
Bizottság állapítja meg. Az e rendelet
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

3. Az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációt követően a Bizottság állapítja 
meg, hogy a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás kifejezhető-e csak 
adagokra vonatkoztatva a (2) bekezdésben 
meghatározott eseteken kívül. Az e 
rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

Annak biztosítására, hogy a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás csak az adagra 
vonatkozóan szerepeljen az adagokban forgalmazott élelmiszereken, vagy ha az adagok 
egyértelműen vannak jelezve. Tisztázza (3) bekezdés német szövegét.
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Módosítás 532
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az 
információt a címkén meghatározott 
mennyiségű adagra vonatkoztatva is ki 
lehet fejezni, feltéve, hogy a csomagban 
lévő adagok számát feltüntették.

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatáson kívül 
az információt a címkén meghatározott 
mennyiségű adagra vonatkoztatva is ki 
lehet fejezni, feltéve, hogy a csomagban 
lévő adagok számát feltüntették, és az 
adagok nagysága realisztikus és az átlagos 
fogyasztó számára érthetően van 
bemutatva, illetve elmagyarázva. A 
Bizottság az élelmiszeripari vállalatokkal 
és a tagállamok illetékes hatóságaival 
együttműködésben realisztikus 
adagméretek megadására vonatkozó 
iránymutatásokat dolgoz ki. Az e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

Az adag nagyságának meghatározása azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztó számára 
valószerű képet adjunk. Így a fogyasztó például egy 8 egységből álló vagy darabszámú (keksz) 
vagy egy félpohárnyi adagot (például mogyoró vagy más csonthéjasok) könnyebben be tud 
sorolni, mint a grammban megadott megfelelő értékeket. Az adag nagyságának továbbá a 
félrevezető tájékoztatás elkerülése érdekében a fogyasztók valós átlagfogyasztásához kell 
igazodnia. (A gyakran megadott 25 g-os adagnagyság például valótlan viszonyítási alapnak 
bizonyult.)
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Módosítás 533
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az 
információt a címkén meghatározott 
mennyiségű adagra vonatkoztatva is ki 
lehet fejezni, feltéve, hogy a csomagban 
lévő adagok számát feltüntették.

1. A 100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos jelölést adagra vonatkoztatva 
is ki lehet fejezni, feltéve, hogy feltüntették
az adagban található mennyiséget.

Or. de

Indokolás

A német szöveg nyelvi hozzáigazítása az angol verzióhoz („in addition”). [Ez az angol nyelvű 
változatot nem érinti.]

A fogyasztók félrevezetésének elkerülése érdekében lehetővé kell tenni az adagonkénti jelölést, 
ha a terméken egyértelműen szerepel az adag mennyisége. Ezenkívül opcionálisan 
feltüntethetőnek kell lennie a csomagban található adagok számának.

Módosítás 534
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az 
információt a címkén meghatározott 
mennyiségű adagra vonatkoztatva is ki
lehet fejezni, feltéve, hogy a csomagban 
lévő adagok számát feltüntették.

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az 
információt egy adagra vonatkoztatva is ki
kell fejezni a csomagolás hátoldalán, a 
csomagban lévő adagok számának 
feltüntetése mellett.

Or. en
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Indokolás

A fogyasztók félrevezetésének elkerülése érdekében a tájékoztatást mindig fel kell tüntetni 
100g-ra vagy 100ml-re vonatkoztatva. Ez lehetővé teszi a termékek egyértelmű és egyszerű 
összehasonlítását. Az adagokkal kapcsolatos további tájékoztatást a csomagoláson kell 
feltüntetni, mivel segíthet néhány fogyasztónak értékelni az általuk elfogyasztott élelem 
mennyiségét.

Módosítás 535
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.

törölve

Or. de

Indokolás

A 31. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosításommal összhangban az adagméretek csak a 
100 g-ra vagy 100 ml-re vonatkozó referenciamennyiségeken felül tüntethetők fel. A (2) 
bekezdés ezért törlendő.

Módosítás 536
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

Text proposed by the Commission Amendment

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.

2. Az egy adagra vonatkozó tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
minden esetben csupán a 100 grammra, 
vagy 100 milliliterre vonatkoztatott 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás kiegészítése lehet.
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Or. hu

Justification

Az energia- és tápanyagtartalom megadása 100 grammra vagy 100 milliliterre lehetőséget 
biztosít a fogyasztó számára, hogy a termékeket közvetlenül összehasonlítsa egymással. 
Minden esetben szükséges nem csupán az adagokra lebontott tápanyag-összetétel feltüntetése, 
hiszen a fogyasztó nem feltétlenül a csomagolás szerinti adagban használja fel a terméket.

Módosítás 537
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva vagy külön-külön csomagolt 
adagokat tartalmaz.

Or. de

Indokolás

A tápérték kizárólag adagonkénti megadása kiváltképpen az olyan élelmiszerek esetében 
hasznos, amelyeket egyértelműen 100 g alatti mennyiségben fogyasztanak (pl. lekvár, étolaj 
stb.)

Módosítás 538
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az

2. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
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élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.

élelmiszer egyértelműen külön adagként
vagy ugyanakkora méretű, több különálló 
adagként van előre csomagolva.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműen külön adagként vagy ugyanakkora méretű, több különálló adagként előre 
csomagolt élelmiszereket ugyanúgy kell kezelni, mint az egyetlen adagként előre csomagolt 
élelmiszereket.

Módosítás 539
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Azon élelmiszerek esetében, amelyek 
kiszerelése az élelmiszer több adagját 
tartalmazó, nem külön adagonként előre 
csomagolt csomagokból áll, az értékek egy 
adagra vonatkoztatott feltüntetését a 
Bizottság állapítja meg. Az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

A 31. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosításommal összhangban az adagméretek csak a 
100 g-ra vagy 100 ml-re vonatkozó referenciamennyiségeken felül tüntethetők fel. A (3) 
bekezdés ezért törlendő.
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Módosítás 540
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
33. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást a 31. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett kifejezési formákon 
kívül más kifejezési formákkal is meg 
lehet adni, feltéve, hogy a következő 
alapvető követelmények teljesülnek:

törölve

a) a kifejezési forma célja az, hogy a 
fogyasztó számára megkönnyítse annak 
megértését, hogyan járul hozzá az
élelmiszer az étrend energia- és 
tápanyagtartalmához, illetve ebből a 
szempontból mi a jelentősége; valamint
b) harmonizált beviteli 
referenciaértékeken, vagy ezek hiányában 
az energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapul; valamint
c) bizonyítékokkal igazolható, hogy az 
átlagfogyasztó az információ ilyen 
feltüntetését megérti és alkalmazni tudja.
2. Az (1) bekezdésben említett további 
kifejezési formákat a 44. cikkben említett 
nemzeti rendszer keretében kell 
meghatározni.

Or. de

Indokolás

A módosítás törli a félrevezetésre vonatkozó általános tiltás felesleges ismétlését. A hatékony 
szabályozás érdekében kerülni kell a felesleges ismétléseket.
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Módosítás 541
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
33. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást a 31. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett kifejezési formákon 
kívül más kifejezési formákkal is meg 
lehet adni, feltéve, hogy a következő 
alapvető követelmények teljesülnek:

törölve

a) a kifejezési forma célja az, hogy a 
fogyasztó számára megkönnyítse annak 
megértését, hogyan járul hozzá az 
élelmiszer az étrend energia- és 
tápanyagtartalmához, illetve ebből a 
szempontból mi a jelentősége; valamint
b) harmonizált beviteli 
referenciaértékeken, vagy ezek hiányában 
az energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapul; valamint
c) bizonyítékokkal igazolható, hogy az 
átlagfogyasztó az információ ilyen 
feltüntetését megérti és alkalmazni tudja.
2. Az (1) bekezdésben említett további 
kifejezési formákat a 44. cikkben említett 
nemzeti rendszer keretében kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A közös piac biztosításának egyetlen módja a teljes körű harmonizáció.
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Módosítás 542
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
33. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást a 31. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett kifejezési formákon 
kívül más kifejezési formákkal is meg lehet 
adni, feltéve, hogy a következő alapvető 
követelmények teljesülnek:

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást a 31. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett kifejezési formákon 
kívül más kifejezési formákkal is meg lehet 
adni, például grafikus formában.

a) a kifejezési forma célja az, hogy a 
fogyasztó számára megkönnyítse annak 
megértését, hogyan járul hozzá az 
élelmiszer az étrend energia- és 
tápanyagtartalmához, illetve ebből a 
szempontból mi a jelentősége; valamint
b) harmonizált beviteli 
referenciaértékeken, vagy ezek hiányában 
az energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapul; valamint
c) bizonyítékokkal igazolható, hogy az 
átlagfogyasztó az információ ilyen 
feltüntetését megérti és alkalmazni tudja.
2. Az (1) bekezdésben említett további 
kifejezési formákat a 44. cikkben említett 
nemzeti rendszer keretében kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás mellett némi rugalmasságot kell biztosítani 
egyéb kifejezési formák számára.
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Módosítás 543
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 a és 2 b bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A feldolgozott, kész élelmiszereken 
további értelmező tájékoztatást kell 
nyújtani egy háromszínű kódrendszer 
segítségével, amelyek az egyes tápanyagok 
jelenlétét kedvezőtlennek, jónak, 
kedvezőnek/legjobbnak minősítik. A 
gyártók zöldet, narancssárgát és pirosat, 
vagy más, a fogyasztók által könnyen 
érthető színeket, például fehéret 
(semleges), ezüstöt és aranyat 
használhatnak. Más élelmiszereket is 
bevonhatnak a színkódrendszerbe, 
amennyiben azok megfelelnek az (1) 
bekezdésben említett követelményeknek.
A termékek és összetevőik 
kedvezőtlen/semleges, jó vagy 
legjobb/legkedvezőbb minősítésének 
kritériumait az Európai Bizottság állapítja 
meg az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatósággal konzultálva. 
2b. A 33. cikk (2a) bekezdésében szereplő 
követelmények az alábbi termékekre és 
termékkategóriákra vonatkoznak:
- Készételek
- Előre csomagolt könnyű ételek
- Hamburgerek, kolbászok
- Piték, pástétomok és lepények
- Panírozott vagy bundás hús vagy 
húslepény, húspótló, szárnyas, hal és 
hasonló termékek, beleértve a szószokban 
találhatókat is (például csirkefalatok, 
halrudak, kijevi csirke, hal petrezselymes 
mártásban, húsgolyó, grillezett bárány)
- Pizzák
- Reggeli gabonafélék
Ezt a listát a Bizottság a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
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történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban módosíthatja.

Or. en

Indokolás

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in ‘Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes’ EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study ‘Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light’ 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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