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Módosítás 646
John Bowis, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet - 1 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A „tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás” vagy „tápértékjelölés” 
kifejezés az alábbiakból álló információt 
jelenti:

1. A „tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás” vagy „tápértékjelölés” 
kifejezés az alábbiakat leíró információt 
jelenti:

a) energiatartalom; vagy a) energiatartalom; vagy
b) energiatartalom és egy vagy több az 
alábbi tápanyagok közül:

b) energiatartalom és egy vagy több az 
alábbi tápanyagok és alkotóelemeik közül:

- zsír, - zsír,

- szénhidrát, - szénhidrát,
- rost, - rost,

- fehérje, - fehérje,
- só, - só,

a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. része 2. 
pontjának meghatározása szerint jelentős 
mennyiségben jelen lévő vitaminok és 
ásványi anyagok.

a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. része 2. 
pontjának meghatározása szerint jelentős 
mennyiségben jelen lévő vitaminok és 
ásványi anyagok.

Or. en
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Módosítás 647
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet - 1-10 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A „tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás” vagy „tápértékjelölés” 
kifejezés az alábbiakból álló információt 
jelenti:

1. A „tápértékjelölés” kifejezés az 
alábbiakból álló információt jelenti:

a) energiatartalom; vagy a) energiatartalom; vagy
b) energiatartalom és egy vagy több az 
alábbi tápanyagok közül:

b) energiatartalom és egy vagy több az 
alábbi tápanyagok, valamint e kategóriák 
egyikébe tartozó anyagok vagy azok 
összetevői közül:

- zsír, - zsír,

- szénhidrát, - szénhidrát,
- rost, - rost,

- fehérje, - fehérje,

- só, - nátrium,
a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. része 2. 
pontjának meghatározása szerint jelentős 
mennyiségben jelen lévő vitaminok és 
ásványi anyagok.

a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. része 2. 
pontjának meghatározása szerint jelentős 
mennyiségben jelen lévő vitaminok és 
ásványi anyagok.

2. „zsír” az összes lipid, ideértve a 
foszfolipideket is;

2. „zsír” az összes lipid, ideértve a 
foszfolipideket is;

3. „telített zsírsavak” a kettős kötés nélküli 
zsírsavak;

3. „telített zsírsavak” a szén-szén kettős 
kötés nélküli zsírsavak;

4. „transzzsírok” a legalább egy nem 
konjugált (vagyis legalább egy 
metiléncsoporttal megszakított) transz 
konfigurációjú szén-szén kettős kötést 
tartalmazó zsírsavak;

4. „transzzsírok” a legalább egy nem 
konjugált (vagyis legalább egy 
metiléncsoporttal megszakított) transz 
konfigurációjú szén-szén kettős kötést 
tartalmazó zsírsavak;

5. „egyszeresen telítetlen zsírsavak” az egy 
cisz kettős kötést tartalmazó zsírsavak;

5. „egyszeresen telítetlen zsírsavak” az egy 
cisz kettős kötésben jelen lévő szén-szén 
kettős kötést tartalmazó zsírsavak;

6. „többszörösen telítetlen zsírsavak” a 
cisz, cisz-metilénnel elválasztott kettős 
kötéseket tartalmazó zsírsavak;

6. „többszörösen telítetlen zsírsavak” a 
legalább két izolált szén-szén kettős kötést
tartalmazó zsírsavak;



AM\762309HU.doc 5/82 PE418.220v01-00

HU

7. „szénhidrát” az emberi szervezet 
anyagcseréjében átalakuló összes 
szénhidrát, ideértve a poliolokat is;

7. „szénhidrát” az emberi szervezet 
anyagcseréjében átalakuló összes 
szénhidrát, ideértve a poliolokat is;

8. „cukrok” az élelmiszerekben jelen lévő 
összes monoszacharid és diszacharid, a 
poliolok kivételével;

8. „cukorfajták” az élelmiszerekben jelen 
lévő összes monoszacharid és diszacharid, 
a poliolok, az izomaltulóz és a D-tagatóz
kivételével;

9. „poliolok” a kettőnél több 
hidroxilcsoportot tartalmazó alkoholok;

9. „poliolok” a kettőnél több 
hidroxilcsoportot tartalmazó alkoholok;

10. „fehérje” a következő képlet szerint 
kiszámított fehérjetartalom: fehérje = az 
összes Kjeldahl szerint mért nitrogén 6,25-
dal szorozva;

10. „fehérje” a következő képlet szerint 
kiszámított fehérjetartalom: fehérje = az 
összes Kjeldahl szerint mért nitrogén 6,25-
dal, illetve a tejfehérje esetében 6,38-dal, a 
szójafehérje esetében 5,71-dal szorozva;

Or. de

Indokolás

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
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.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).
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Módosítás 648
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont - b pont - 5 francia bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– só, – a sóban és adalékanyagokban lévő 
nátrium,

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.

Módosítás 649
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– só, - nátrium

Or. en

Indokolás

A só (nátrium-klorid) nem az egyetlen nátrium-forrás 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 650
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet - 8 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „cukrok” az élelmiszerekben jelen lévő 
összes monoszacharid és diszacharid, a 
poliolok kivételével;

8. „cukrok” az élelmiszerekben jelen lévő 
összes monoszacharid és diszacharid, a 
poliolok és az izomaltulóz kivételével;

Or. en

Indokolás

Az izomaltulóz engedélyezett új élelmiszer, amely a szénhidrát fogalommeghatározása alá 
tartozik. Nem szabad a „cukrok” alá besorolni, mert kulcsfontosságú fiziológiai jellemzői 
eltérnek a hagyományos cukrokéitól. Az izomaltulóz nem rongálja a fogakat, lassan szívódik 
fel a szervezetben, alacsony vércukorszint-reakciót váltva ki, miközben teljes mértékben 
emészthető.

Módosítás 651
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet - 8 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „cukrok” az élelmiszerekben jelen lévő 
összes monoszacharid és diszacharid, a 
poliolok kivételével;

8. „cukrok” az élelmiszerekben jelen lévő 
összes monoszacharid és diszacharid, a 
poliolok, az izomaltulóz és a D-tagatóz
kivételével;

Or. de

Indokolás

Az izomaltulóz és a D-tagatóz engedélyezett új élelmiszerek, amelyek a szénhidrát 
fogalommeghatározása alá tartoznak. Az izomaltulózt és a D-tagatózt nem szabad a „cukrok” 
alá besorolni, mert kulcsfontosságú fiziológiai jellemzőik alapján nagymértékben 
különböznek a hagyományos cukroktól. Többek között nem rongálják a fogakat, alacsony 
vércukorszint-reakciót váltanak ki, és alacsony kalóriatartalommal rendelkeznek.
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Módosítás 652
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet - 9 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „poliolok” a kettőnél több 
hidroxilcsoportot tartalmazó alkoholok;

9. „poliolok” a szénhidrátok csoportjába 
tartozó, engedélyezett édesítőszerekként 
felsorolt redukált mono-, di- és 
oligoszacharidok vagy poliszacharidok;

Or. en

Indokolás

 While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct 
disadvantages. When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered 
as such at international level. They are included in the General Standard of Food Additives of 
the Codex Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-
countries. The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead 
to a regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol 
is prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of  “glycerol” that is not a nutritional polyol
Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.
Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.

Módosítás 653
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet - 11 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „só” a következő képlet szerint 11. „nátrium” az adott élelmiszer összes 
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kiszámított sótartalom: só = nátrium x 
2,5;

nátriumtartalma;

Or. en

Indokolás

A „sótartalom” és a „sótartalom-ekvivalens” nem ugyanazt jelenti; a „sótartalom” az 
élelmiszerben megtalálható tényleges sómennyiség; a „sótartalom-ekvivalens” az élelmiszer 
összes nátriumtartalmából számított elméleti sómennyiség.

Módosítás 654
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet - 1 pont - d pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szeszes italok vagy egyéb, 1,2 
térfogatszázalékot meghaladó
alkoholtartalmú italok előállítására készült
párlatok vagy mezőgazdasági eredetű 
etilalkohol készítéséhez használt 
gabonafélék.

d) alkoholtartalmú párlatok készítéséhez 
használt gabonafélék. 

Or. en

Indokolás

A módosítás a kivétel kifejezettebbé tétele, valamint az EFSA véleményével való összhang 
megteremtése érdekében szükséges.  Az eredeti megfogalmazás következtében termékek 
allergénként kerülhetnek címkézésre, miközben az EFSA-vélemény igazolja, hogy azok 
semmiféle allergén anyagot nem tartalmaznak.  A Bizottság egyetért azzal, hogy a jelenlegi 
megfogalmazást módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy ne tévesszék meg a 
sérülékeny fogyasztókat.
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Módosítás 655
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet - 7 pont - a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szeszes italok vagy egyéb, 1,2 
térfogatszázalékot meghaladó
alkoholtartalmú italok céljára készült
párlatok vagy mezőgazdasági eredetű etil-
alkohol készítéséhez használt savó;

a) alkoholtartalmú párlatok készítéséhez
használt tej és abból készült termékek;

Or. en

Indokolás

A módosítás a kivétel kifejezettebbé tétele, valamint az EFSA véleményével való összhang 
megteremtése érdekében szükséges.  Az eredeti megfogalmazás következtében termékek 
allergénként kerülhetnek címkézésre, miközben az EFSA-vélemény igazolja, hogy azok 
semmiféle allergén anyagot nem tartalmaznak.  A Bizottság egyetért azzal, hogy a jelenlegi 
megfogalmazást módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy ne tévesszék meg a 
sérülékeny fogyasztókat.

Módosítás 656
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet - 8 pont - a pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szeszes italok vagy egyéb, 1,2 
térfogatszázalékot meghaladó
alkoholtartalmú italok előállítására készült
párlatok vagy mezőgazdasági eredetű 
etilalkohol készítéséhez használt diófélék.

a) alkoholtartalmú párlatok 
készítéséhez használt diófélék.

Or. en

Indokolás

A módosítás a kivétel kifejezettebbé tétele, valamint az EFSA véleményével való összhang 
megteremtése érdekében szükséges.  Az eredeti megfogalmazás következtében termékek 
allergénként kerülhetnek címkézésre, miközben az EFSA-vélemény igazolja, hogy azok 
semmiféle allergén anyagot nem tartalmaznak.  A Bizottság egyetért azzal, hogy a jelenlegi 
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megfogalmazást módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy ne tévesszék meg a 
sérülékeny fogyasztókat.

Módosítás 657
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet - 12 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Kén-dioxid és az SO2-ban kifejezett 
szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter 
koncentrációt meghaladó mennyiségben.

12. Kén-dioxid és a SO2-ban kifejezett 
szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter 
koncentrációt meghaladó mennyiségben, a 
termék fogyasztási formájában.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a meghatározott határértékek csak a fogyasztásra kész 
élelmiszerekre vonatkoznak, mert a rendelkezés az élelmiszerfogyasztással kiváltott 
allergiával vagy túlérzékenységgel foglalkozik, és így azt nem kell alkalmazni a 
koncentrátumként forgalomba hozott termékekre, amelyeket a fogyasztás előtt kell elkészíteni.

Módosítás 658
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 1 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. BIZONYOS GÁZOKKAL CSOMAGOLT 
ÉLELMISZEREK

1.1 Élelmiszerek, 
amelyek 
eltarthatósága a 
89/107/EGK 
tanácsi irányelv 
alapján 
engedélyezett 
védőgázas 

„Védőgázas 
csomagolás”

törölve
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csomagolás révén 
meghosszabbodott1

Or. en

Indokolás

A kétszeres jelölés elkerülése érdekében.
Ami az 1.1. pontot illeti, ez nem jelent többletinformációt a fogyasztó számára. A 
fogyasztónak a minőségmegőrzés idejét kell néznie.
Az édesítőszerek kötelező kétszeres címkézését feleslegesnek tartjuk. Az édesítőszereket 
egyértelműen feltüntetik az összetevők listáján és szükség esetén figyelmeztető címkét 
helyeznek el a fenilalanin jelenléte tekintetében. A rendelkezést akkor fogadták el, amikor az 
alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek használata kevésbé volt köznapi az EU-ban, ez a 
javaslat pedig kiváló alkalmat biztosít az egyszerűsítésre.

Módosítás 659
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 2,1 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1
Élelmisze

rek, amelyek a 
89/107/EGK 
tanácsi irányelv 
alapján 
engedélyezett 
édesítőszert vagy 
édesítőszereket 
tartalmaznak

„édesítőszerrel/éd
esítőszerekkel” –
ennek a 
kijelentésnek az 
élelmiszer 
megnevezését kell 
kísérnie

törölve

Or. en

Indokolás

A kétszeres jelölés elkerülése érdekében.

                                               
1 HL L 40., 1989.2.11., 27. o.
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Ami az 1.1. pontot illeti, ez nem jelent többletinformációt a fogyasztó számára. A 
fogyasztónak a minőségmegőrzés idejét kell néznie.
Az édesítőszerek kötelező kétszeres címkézését feleslegesnek tartjuk. Az édesítőszereket 
egyértelműen feltüntetik az összetevők listáján és szükség esetén figyelmeztető címkét 
helyeznek el a fenilalanin jelenléte tekintetében. A rendelkezést akkor fogadták el, amikor az 
alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek használata kevésbé volt köznapi az EU-ban, ez a 
javaslat pedig kiváló alkalmat biztosít az egyszerűsítésre.

Módosítás 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 2,1 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1
Élelmisze

rek, amelyek a 
89/107/EGK 
tanácsi irányelv 
alapján 
engedélyezett 
édesítőszert vagy 
édesítőszereket 
tartalmaznak

„édesítőszerrel/éd
esítőszerekkel” –
ennek a 
kijelentésnek az 
élelmiszer 
megnevezését kell 
kísérnie

törölve

Or. en

Indokolás

Az édesítőszerek kötelező kétszeres címkézését feleslegesnek tartjuk. Az édesítőszereket 
egyértelműen feltüntetik az összetevők listáján és szükség esetén figyelmeztető címkét 
helyeznek el a fenilalanin jelenléte tekintetében. A rendelkezést akkor fogadták el, amikor az 
alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek használata kevésbé volt köznapi az EU-ban, ez a 
javaslat pedig kiváló alkalmat biztosít az egyszerűsítésre.
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Módosítás 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 2,1 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1
Élelmiszer

ek, amelyek a 
89/107/EGK 
tanácsi irányelv 
alapján 
engedélyezett 
édesítőszert vagy 
édesítőszereket 
tartalmaznak

„édesítőszerrel/éd
esítőszerekkel” –
ennek a 
kijelentésnek az 
élelmiszer 
megnevezését 
kell kísérnie

2.1
Élelmiszer

ek, amelyek a 
89/107/EGK 
tanácsi irányelv 
alapján 
engedélyezett 
édesítőszert vagy 
édesítőszereket 
tartalmaznak

„édesítőszerrel/éd
esítőszerekkel” –
ennek a 
kijelentésnek az 
élelmiszer 
megnevezését 
kell kísérnie a fő 
látómezőben.

Or. en

Módosítás 662
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 2,2 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2
Élelmisze

rek, amelyek a 
89/107/EGK 
irányelv alapján 
engedélyezett 
hozzáadott cukrot 
vagy cukrokat és 
édesítőszert vagy 
édesítőszereket 
egyaránt 
tartalmaznak

„cukorral/cukrok
kal és 
édesítőszerrel/éde
sítőszerekkel” –
ennek a 
kijelentésnek az 
élelmiszer 
megnevezését kell 
kísérnie

törölve

Or. en
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Indokolás

A kétszeres jelölés elkerülése érdekében.
Ami az 1.1. pontot illeti, ez nem jelent többletinformációt a fogyasztó számára. A 
fogyasztónak a minőségmegőrzés idejét kell néznie.
Az édesítőszerek kötelező kétszeres címkézését feleslegesnek tartjuk. Az édesítőszereket 
egyértelműen feltüntetik az összetevők listáján és szükség esetén figyelmeztető címkét 
helyeznek el a fenilalanin jelenléte tekintetében. A rendelkezést akkor fogadták el, amikor az 
alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek használata kevésbé volt köznapi az EU-ban, ez a 
javaslat pedig kiváló alkalmat biztosít az egyszerűsítésre.

Módosítás 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 2,2 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2
Élelmisze

rek, amelyek a 
89/107/EGK 
irányelv alapján 
engedélyezett 
hozzáadott cukrot 
vagy cukrokat és 
édesítőszert vagy 
édesítőszereket 
egyaránt 
tartalmaznak

„cukorral/cukrok
kal és 
édesítőszerrel/éde
sítőszerekkel” –
ennek a 
kijelentésnek az 
élelmiszer 
megnevezését kell 
kísérnie

törölve

Or. en

Indokolás

Az édesítőszerek kötelező kétszeres címkézését feleslegesnek tartjuk. Az édesítőszereket 
egyértelműen feltüntetik az összetevők listáján és szükség esetén figyelmeztető címkét 
helyeznek el a fenilalanin jelenléte tekintetében. A rendelkezést akkor fogadták el, amikor az 
alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek használata kevésbé volt köznapi az EU-ban, ez a 
javaslat pedig kiváló alkalmat biztosít az egyszerűsítésre.
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Módosítás 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 2,2 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2
Élelmiszer

ek, amelyek a 
89/107/EGK 
irányelv alapján 
engedélyezett 
hozzáadott cukrot 
vagy cukrokat és 
édesítőszert vagy 
édesítőszereket 
egyaránt 
tartalmaznak

„cukorral/cukrok
kal és 
édesítőszerrel/éde
sítőszerekkel” –
ennek a 
kijelentésnek az 
élelmiszer 
megnevezését 
kell kísérnie

2.2
Élelmiszer

ek, amelyek a 
89/107/EGK 
irányelv alapján 
engedélyezett 
hozzáadott cukrot 
vagy cukrokat és 
édesítőszert vagy 
édesítőszereket 
egyaránt 
tartalmaznak

„cukorral/cukrok
kal és 
édesítőszerrel/éde
sítőszerekkel” –
ennek a 
kijelentésnek az 
élelmiszer 
megnevezését 
kell kísérnie a fő
látómezőben.

Or. en

Módosítás 665
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 2,3 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3
Élelmisze

rek, amelyek a 
89/107/EGK 
irányelv alapján 
engedélyezett 
aszpartamot 
tartalmaznak

„fenilalanin-
forrást 
tartalmaz”

törölve

Or. en

Indokolás

A kétszeres jelölés elkerülése érdekében.
Ami az 1.1. pontot illeti, ez nem jelent többletinformációt a fogyasztó számára. A 
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fogyasztónak a minőségmegőrzés idejét kell néznie.
Az édesítőszerek kötelező kétszeres címkézését feleslegesnek tartjuk. Az édesítőszereket 
egyértelműen feltüntetik az összetevők listáján és szükség esetén figyelmeztető címkét 
helyeznek el a fenilalanin jelenléte tekintetében. A rendelkezést akkor fogadták el, amikor az 
alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek használata kevésbé volt köznapi az EU-ban, ez a 
javaslat pedig kiváló alkalmat biztosít az egyszerűsítésre.

Módosítás 666
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
Annex III – point 2.3 "Particulars"

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3
Élelmiszer

ek, amelyek a 
89/107/EGK 
irányelv alapján 
engedélyezett 
aszpartamot 
tartalmaznak

„fenilalanin-
forrást tartalmaz”

2.3
Élelmiszer

ek, amelyek a 
89/107/EGK 
irányelv alapján 
engedélyezett 
aszpartamot 
tartalmaznak

„aszpartamot, 
fenilalanin-forrást 
tartalmaz”

Or. en

Módosítás 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 3 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt 
szöveg

Módosítás

3a. GLUTAMINSAVAT VAGY ANNAK SÓIT 
TARTALMAZÓ ÉLELMISZEREK
3a.1 Az E620, E 621, 
E622, E623, E624 és E 
625 élelmiszer-
adalékanyagok közül 
egyet vagy többet 
tartalmazó 
élelmiszerek

„étvágyfokozó 
összetevőket 
tartalmaz”



PE418.220v01-00 18/82 AM\762309HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 668
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 4 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt 
szöveg

Módosítás

4a. ALKOHOLTARTALMÚ ITALOK
4a.1 Alkoholtartalmú 
italok 

„Fogyasztása 
káros lehet a 
várandós nőkre”

Or. en

Módosítás 669
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 5 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt 
szöveg

Módosítás

5a. GÉNTECHNOLÓGIÁVAL 
MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEK
5a.1 
Géntechnológiával 
módosított 
szervezeteket 
tartalmazó 
élelmiszerek

A 2001/18/EK 
irányelv szerinti 
címke

5a.1 
Géntechnológiával 
módosított szervezetek 
segítségével előállított 
élelmiszerek 

„Genetikailag 
módosított 
alkotóelemekkel 
készült” 

Or. en
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Módosítás 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 5 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. EGYÉB ÉLELMISZEREK

Or. en

Módosítás 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 5a 1 pont (új)

Az Európai Bizottság által 
javasolt szöveg

Módosítás

5a.1 
Géntechnológiával 
módosított 
takarmánnyal táplált 
állatokból származó 
élelmiszerek, az 
1829/2003/EK 
rendeletnek 
megfelelően

„géntechnológiával 
módosított 
takarmánnyal táplált 
állatokból származó 
termék” 
Ha az élelmiszer egynél 
több összetevőt 
tartalmaz, amelyek 
közül egy vagy több az 
1829/2003/EK 
rendeletnek 
megfelelően 
géntechnológiával 
módosított 
takarmánnyal táplált 
állatokból származik, a 
„géntechnológiával 
módosított 
takarmánnyal táplált 
állatokból származó” 
megjelölésnek 
szerepelnie kell a 19. 
cikkben említett
összetevők listáján, 
közvetlenül az érintett 



PE418.220v01-00 20/82 AM\762309HU.doc

HU

összetevő(k) előtt. Az 
összetevők listájának 
hiányában a 
„géntechnológiával 
módosított 
takarmánnyal táplált 
állatokból származó 
termék” megjelölésnek 
világosan szerepelnie 
kell a címkén.

Or. en

Indokolás

Előfordulhat, hogy a fogyasztók tudni szeretnének arról, hogy a terméket géntechnológiával 
módosított takarmány felhasználásával állították-e elő. Ebben a vonatkozásban nyilvánvaló 
joghézag található a géntechnológiával módosított takarmánnyal táplált állatokból előállított 
termékekre vonatkozó rendelkezésekben. Az 1829/2003 rendelet (16) 
preambulumbekezdésének értelmezése szerint a rendelet hatálya a géntechnológiával 
módosított takarmánnyal táplált állatokból előállított termékekre nem terjed ki. Ennek 
értelmében az 1829/2003 rendelet nem tartalmaz a címkézésre vonatkozó rendelkezéseket;
ezért a vonatkozó szabályokat a joghézag megszüntetése érdekében ebben a rendeletben 
rögzíteni kell.

Módosítás 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 5a 2 pont (új)

Az Európai Bizottság által 
javasolt szöveg

Módosítás

5a.2 
Nanotechnológia 
segítségével 
előállított termékek

„nanotechnológia 
segítségével előállított 
termék” 
Ha az élelmiszer egynél 
több összetevőt 
tartalmaz, amelyek közül 
egyet vagy többet 
nanotechnológia 
segítségével állítottak 
elő, a „nanotechnológia 
segítségével előállított” 
megjelölésnek 
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szerepelnie kell a 19. 
cikkben említett 
összetevők listáján, 
közvetlenül az érintett 
összetevő(k) előtt. Az 
összetevők listájának 
hiányában a 
„nanotechnológia 
segítségével előállított 
termék” megjelölésnek 
világosan szerepelnie 
kell a címkén.

Or. en

Indokolás

Előfordulhat, hogy a fogyasztók tudni szeretnének arról, hogy az adott élelmiszert 
nanotechnológia felhasználásával állították-e elő. A nanotechnológia használata 
befolyásolhatja a termék jellemzőit, még akkor is, ha az összetevők megegyeznek a 
nanotechnológia segítsége nélkül előállított termék összetevőivel.

Módosítás 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 5a 3 pont (új)

Az Európai Bizottság által 
javasolt szöveg

Módosítás

5a.3 Tojást vagy 
tojástermékeket 
tartalmazó 
élelmiszerek

(1) „Szabad tartásban 
termelt tojás”
(2) „alternatív tartásban 
termelt tojás” vagy
(3) „ketreces tartásból 
származó tojás” 
megjelölést kell az adott 
összetevőt követően 
zárójelben feltüntetni az 
összetevők listáján, attól 
függően, hogy milyen 
módszerrel termelték az 
élelmiszer összetevőjét 
képező tojást. Az ökológiai 
termelésből származó 
tojások tekintetében az 
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adott összetevő a 
834/2007/EK tanácsi 
rendelet 23. cikke (4) 
bekezdésének b) pontja 
szerint tüntethető fel a 
címkén.

Or. en

Indokolás

Számos fogyasztó tudni szeretné, milyen módszerrel termelték az élelmiszer összetevőjét 
képező tojást.

Módosítás 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 5a 4 pont (új)

Az Európai Bizottság által 
javasolt szöveg

Módosítás

5a.4 A 466/2001/EK 
bizottsági rendelet I. 
mellékletének 
3.3.1.1. pontjában 
meghatározott 
nagytestű ragadozó 
halfajok húsa vagy 
e halfajok húsát 
tartalmazó 
élelmiszerek

A „metilhiganyt 
tartalmaz – terhesség 
gyanúja esetén, továbbá 
várandós vagy szoptató 
nők, valamint gyermekek 
számára nem ajánlott” 
figyelmeztetést 
közvetlenül az összetevők 
listáját követően fel kell 
tüntetni. Ha az 
összetevők listája nincs 
feltüntetve, ezt az adatot 
azon név közelében kell 
elhelyezni, amely alatt a 
terméket árusítják.

Or. en

Indokolás

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
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contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Módosítás 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 5a 5 pont (új)

Az Európai Bizottság által 
javasolt szöveg

Módosítás

5a.5 Olyan állatokból 
származó hús, 
amelyeket vágás előtt 
nem kábítottak el

„Vágás előtt el nem 
kábított állatokból 
származó hús”

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 piacra bocsátják, 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.
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Módosítás 676
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 5a 6 pont (új)

Az Európai Bizottság által 
javasolt szöveg

Módosítás

5a.6 Csomagolt egész 
diófélék

A „Ne fogyassza el a 
rossz küllemű vagy 
rossz ízű dióféléket, 
mivel nagy mennyiségű 
aflatoxint 
tartalmazhatnak” 
figyelmeztetésnek 
világosan szerepelnie 
kell a címkén.

Or. en

Indokolás

Az ENSZ-szintű megállapodást követően a diófélék esetében megengedett aflatoxin mértékét 
Európa a korábbi szint több mint kétszeresére növelte. Különféle tanulmányok azt mutatják, 
hogy ha az embereket megkérik, hogy vegyék ki a rossznak tűnő dióféléket, az aflatoxin-
bevitel 90 %-kal csökkenthető. A figyelmeztető címke a megnövelt határértékek ellenére 
alacsonyabb szinten tarthatja a fogyasztók aflatoxinnak való kitettségét.

Módosítás 677
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 5 a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt 
szöveg

Módosítás

5a. ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS 
FELÜLETKEZELÉSE 
Azok a zöldségek és 
gyümölcsök, amelyek 
felületét a 
betakarítást követően 
adalékanyagok vagy 
növényvédő szerek 
alkalmazásával 

„Felületkezelt”
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kezelték.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szabályok között nem szerepel a gyümölcsök és zöldségek adalékanyagokkal vagy 
növényvédő szerekkel történő, a frissesség megőrzését célzó, betakarítás utáni 
felületkezelésére vonatkozó tájékoztatás általános követelménye.  Ez azt jelenti, hogy a 
termékek a fogyasztó által elvárthoz képest más módon „frissek”. A fogyasztók jogosultak 
információt kapni arra vonatkozóan, hogy az általuk megvásárolt élelmiszer felületkezelt.

Módosítás 678
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
IV MELLÉKLET

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TÁPANYAG-ÖSSZETÉTELLEL 
KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ 
TÁJÉKOZTATÁS KÖVETELMÉNYE 
ALÓL MENTESSÉGBEN 
RÉSZESÜLŐ ÉLELMISZEREK

A TÁPANYAG-ÖSSZETÉTELLEL 
KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ 
TÁJÉKOZTATÁS KÖVETELMÉNYE 
ALÓL MENTESSÉGBEN 
RÉSZESÜLŐ ÉLELMISZEREK

- feldolgozatlan termékek, amelyek 
egyetlen összetevőből vagy 
összetevőkategóriából állnak;

- feldolgozatlan termékek, amelyek 
egyetlen összetevőből vagy 
összetevőkategóriából állnak. Ide 
tartoznak a víz, a só, az aromák, az 
élelmiszer-adalékanyagok, a technológiai 
segédanyagok és az élelmiszer-ipari 
enzimek;

- feldolgozott termékek, amelyeken 
feldolgozásként kizárólag füstölést vagy
érlelést végeztek, és amelyek egyetlen 
összetevőből vagy összetevőkategóriából 
állnak;

- feldolgozott termékek, amelyeken 
feldolgozásként kizárólag füstölést, érlelést 
vagy vízben való forrázást végeztek, és 
amelyek egyetlen összetevőből vagy 
összetevőkategóriából állnak;

- emberi fogyasztásra szánt vizek, 
beleértve azokat is, amelyekben az 
egyedüli hozzáadott összetevő a szén-
dioxid és/vagy az aromák;

- természetes ásványvizek vagy egyéb
emberi fogyasztásra szánt vizek, beleértve 
azokat is, amelyekben az egyedüli 
hozzáadott összetevő a szén-dioxid és/vagy 
az aromák;

- gyógynövény, fűszer vagy ezek keveréke; - gyógynövény, fűszer vagy ezek keveréke;

- só és sóhelyettesítők; - só és sóhelyettesítők;
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- az emberi fogyasztásra szánt egyes 
cukorfajtákról szóló 2001/111/EK tanácsi 
irányelvben cukorként meghatározott 
anyagok;

- a kávé- és cikóriakivonatokról szóló, 
1999. február 22-i 1999/4/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó termékek, egész vagy őrölt kávébab 
és egész vagy őrölt koffeinmentes kávébab;

- a kávé- és cikóriakivonatokról szóló, 
1999. február 22-i 1999/4/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó termékek, egész vagy őrölt kávébab 
és egész vagy őrölt koffeinmentes kávébab;

- gyógynövénytea, tea, koffeinmentes tea, 
instant vagy oldható tea vagy teakivonat, 
koffeinmentes instant vagy oldható tea 
vagy teakivonat, amely nem tartalmaz 
hozzáadott összetevőket;

- gyógynövénytea, tea, koffeinmentes tea, 
instant vagy oldható tea vagy teakivonat, 
koffeinmentes instant vagy oldható tea 
vagy teakivonat, amely nem tartalmaz 
hozzáadott összetevőket;

- erjesztett ecetfélék és ecethelyettesítők, 
beleértve azokat, amelyekben az egyedüli 
hozzáadott összetevők az aromák;

- erjesztett ecetfélék és ecethelyettesítők, 
beleértve azokat, amelyekben az egyedüli 
hozzáadott összetevők az aromák;

- aromák; - aromák;

- élelmiszer-adalékanyagok; - élelmiszer-adalékanyagok;
- technológiai segédanyagok; - technológiai segédanyagok;

- élelmiszer-ipari enzimek; - élelmiszer-ipari enzimek;
- zselatin; - zselatin;

- dzsemsűrítő anyagok; - dzsemsűrítő anyagok;
- élesztő; - élesztő;

- olyan csomagolásban vagy 
tárolóedényben található élelmiszerek, 
amelyek legnagyobb felülete 25 cm2-nél
kisebb;

- olyan csomagolásban vagy 
tárolóedényben található élelmiszerek, 
amelyek legnagyobb nyomtatható felülete 
50 cm2-nél kisebb;

- magánszemélyek által alkalmi 
tevékenységek keretében, nem olyan 
vállalkozás részeként értékesített 
élelmiszerek, amely vállalkozás a 
tevékenységek bizonyos folyamatosságát 
és bizonyos fokú szervezettségét 
feltételezi;

- magánszemélyek által alkalmi 
tevékenységek keretében, nem olyan 
vállalkozás részeként értékesített 
élelmiszerek, amely vállalkozás a 
tevékenységek bizonyos folyamatosságát 
és bizonyos fokú szervezettségét 
feltételezi;

- a végső fogyasztóhoz vagy a végső 
fogyasztót közvetlenül ellátó helyi 
kiskereskedelmi létesítményekbe 
közvetlenül a gyártó által, kis 
mennyiségben szállított élelmiszer;

- a végső fogyasztóhoz vagy a végső 
fogyasztót közvetlenül ellátó helyi 
kiskereskedelmi létesítményekbe 
közvetlenül a gyártó által, kis 
mennyiségben szállított élelmiszer;

- külső csomagolás nélküli értékesítésre 
nem szánt belső csomagolásban található 

- külső csomagolás nélküli értékesítésre 
nem szánt belső csomagolásban található 
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élelmiszer (a tápértékre vonatkozó 
információt a külső csomagoláson kell 
feltüntetni, kivéve, ha az az e melléklet 
szerint mentességben részesülő 
élelmiszerkategóriákhoz tartozik).

élelmiszer (a tápértékre vonatkozó 
információt a külső csomagoláson kell 
feltüntetni, kivéve, ha az az e melléklet 
szerint mentességben részesülő 
élelmiszerkategóriákhoz tartozik).

- az e rendelet 2. cikke (2) bekezdésének 
ea) pontjában meghatározott nem 
előrecsomagolt élelmiszerek.

Or. de

Indokolás

Kivételek: a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás követelménye alól mentesülő 
élelmiszerek listáját ki kell egészíteni a fenti utalásokkal.

 Az 50 cm²-nél kisebb csomagolások praktikus okokból
 ízesített tea 
 az „emberi fogyasztásra szánt vizek” szövegrész „természetes ásványvizek vagy egyéb 

emberi fogyasztásra szánt vizek”-re módosult
 a 2001/111/EK irányelv szerinti cukrok 

Nem előrecsomagolt élelmiszerek (azaz olyan élelmiszerek, amelyeket csomagolás nélkül vagy 
a fogyasztó kérésére csomagolva kínálnak, vagy az értékesítés helyén csomagolnak előre 
közvetlen értékesítés céljából).

Módosítás 679
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
IV MELLÉKLET

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TÁPANYAG-ÖSSZETÉTELLEL 
KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ 
TÁJÉKOZTATÁS KÖVETELMÉNYE 
ALÓL MENTESSÉGBEN 
RÉSZESÜLŐ ÉLELMISZEREK

A TÁPANYAG-ÖSSZETÉTELLEL 
KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ 
TÁJÉKOZTATÁS KÖVETELMÉNYE 
ALÓL MENTESSÉGBEN 
RÉSZESÜLŐ ÉLELMISZEREK

- feldolgozatlan termékek, amelyek 
egyetlen összetevőből vagy 
összetevőkategóriából állnak;

- feldolgozatlan termékek, amelyek 
egyetlen összetevőből vagy 
összetevőkategóriából állnak;

- feldolgozott termékek, amelyeken 
feldolgozásként kizárólag füstölést 
vagy érlelést végeztek, és amelyek 

- feldolgozott termékek, amelyeken 
feldolgozásként kizárólag füstölést 
vagy érlelést végeztek, és amelyek 
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egyetlen összetevőből vagy 
összetevőkategóriából állnak;

egyetlen összetevőből vagy 
összetevőkategóriából állnak;

- emberi fogyasztásra szánt vizek, 
beleértve azokat is, amelyekben az 
egyedüli hozzáadott összetevő a 
szén-dioxid és/vagy az aromák;

- emberi fogyasztásra szánt vizek, 
beleértve azokat is, amelyekben az 
egyedüli hozzáadott összetevő a 
szén-dioxid és/vagy az aromák; 

- gyógynövény, fűszer vagy ezek 
keveréke;

- gyógynövény, fűszer vagy ezek 
keveréke;

- só és sóhelyettesítők; - só és sóhelyettesítők;
- a kávé- és cikóriakivonatokról 

szóló, 1999. február 22-i 
1999/4/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv hatálya alá tartozó 
termékek1, egész vagy őrölt 
kávébab és egész vagy őrölt 
koffeinmentes kávébab;

-

- a kávé- és cikóriakivonatokról 
szóló, 1999. február 22-i 
1999/4/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv hatálya alá tartozó 
termékek2, egész vagy őrölt 
kávébab és egész vagy őrölt 
koffeinmentes kávébab;

-
- gyógynövénytea, tea, 

koffeinmentes tea, instant vagy 
oldható tea vagy teakivonat, 
koffeinmentes instant vagy oldható
tea vagy teakivonat, amely nem 
tartalmaz hozzáadott összetevőket;

- gyógynövénytea, tea, 
koffeinmentes tea, instant vagy 
oldható tea vagy teakivonat, 
koffeinmentes instant vagy oldható 
tea vagy teakivonat, amely nem 
tartalmaz hozzáadott összetevőket;

- erjesztett ecetfélék és 
ecethelyettesítők, beleértve azokat, 
amelyekben az egyedüli hozzáadott 
összetevők az aromák;

- erjesztett ecetfélék és 
ecethelyettesítők, beleértve azokat, 
amelyekben az egyedüli hozzáadott 
összetevők az aromák;

- aromák; - aromák;

- élelmiszer-adalékanyagok; - élelmiszer-adalékanyagok;
- technológiai segédanyagok; - technológiai segédanyagok;

- élelmiszer-ipari enzimek; - élelmiszer-ipari enzimek;
- zselatin; - zselatin;

- dzsemsűrítő anyagok; - dzsemsűrítő anyagok;
- élesztő; - élesztő;

- olyan csomagolásban vagy 
tárolóedényben található 
élelmiszerek, amelyek legnagyobb 
felülete 25 cm2-nél kisebb;

- olyan csomagolásban vagy 
tárolóedényben található 
élelmiszerek, amelyek legnagyobb 
felülete 100 cm2-nél kisebb;

- magánszemélyek által alkalmi - magánszemélyek által alkalmi 
                                               
1 HL L 66., 1999.3.13., 26. o.
2 HL L 66., 1999.3.13., 26. o.
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tevékenységek keretében, nem 
olyan vállalkozás részeként 
értékesített élelmiszerek, amely 
vállalkozás a tevékenységek 
bizonyos folyamatosságát és 
bizonyos fokú szervezettségét 
feltételezi;

tevékenységek keretében, nem 
olyan vállalkozás részeként 
értékesített élelmiszerek, amely 
vállalkozás a tevékenységek 
bizonyos folyamatosságát és 
bizonyos fokú szervezettségét 
feltételezi;

- figurális cukrásztermékek;
- csokoládéfigurák;

- a végső fogyasztóhoz vagy a végső 
fogyasztót közvetlenül ellátó helyi 
kiskereskedelmi létesítményekbe 
közvetlenül a gyártó által, kis 
mennyiségben szállított élelmiszer;

- a végső fogyasztóhoz vagy a végső 
fogyasztót közvetlenül ellátó helyi 
kiskereskedelmi létesítményekbe 
közvetlenül a gyártó által, kis 
mennyiségben szállított élelmiszer;

- külső csomagolás nélküli 
értékesítésre nem szánt belső 
csomagolásban található élelmiszer 
(a tápértékre vonatkozó információt 
a külső csomagoláson kell 
feltüntetni, kivéve, ha az az e 
melléklet szerint mentességben 
részesülő élelmiszerkategóriákhoz 
tartozik).

- külső csomagolás nélküli 
értékesítésre nem szánt belső 
csomagolásban található élelmiszer 
(a tápértékre vonatkozó információt 
a külső csomagoláson kell 
feltüntetni, kivéve, ha az az e 
melléklet szerint mentességben 
részesülő élelmiszerkategóriákhoz 
tartozik).

- vegyes desszertek és ajándékok;
- több darabból álló vegyes 

csomagok;
-  rágógumi.

Or. en

Indokolás

A csokoládéból és cukorból készült Mikulás- és húsvéti nyuszifigurák gondosan előállított 
hagyományos figurák. Ezeket nem szabad a csomagolás elején semmiféle tápértékjelöléssel 
elcsúfítani, ezért teljesen ki kell vonni őket a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
kötelezettsége alól. A 100 cm2-nél kisebb felületű kisméretű csomagolások hely hiányában 
nem alkalmasak a tápértékjelölésre.
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Módosítás 680
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet - 2 francia bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- feldolgozott termékek, amelyeken 
feldolgozásként kizárólag füstölést vagy 
érlelést végeztek, és amelyek egyetlen 
összetevőből vagy összetevőkategóriából 
állnak;

– feldolgozott termékek, amelyeken 
feldolgozásként kizárólag füstölést vagy 
érlelést végeztek, valamint szárított 
gyümölcsök és zöldségek, amelyeket 
esetleg víz hozzáadásával rehidratáltak és 
amelyek egyetlen összetevőből vagy 
összetevőkategóriából állnak;

Or. fr

Indokolás

Ez a feldolgozási forma nem csökkenti a termék lényegi minőségét. A szárítás és az érlelés 
nem módosítja a termék szerkezetét, példa erre a szilva, a paradicsom, a barack és a füge.
Ezért logikus, hogy a szárított termékeket nem kell megemlíteni a fő látómezőben elhelyezkedő 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatásban.

Módosítás 681
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet - 3 francia bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- emberi fogyasztásra szánt vizek, 
beleértve azokat is, amelyekben az 
egyedüli hozzáadott összetevő a szén-
dioxid és/vagy az aromák;

- természetes ásványvizek vagy egyéb
emberi fogyasztásra szánt vizek, beleértve 
azokat is, amelyekben az egyedüli 
hozzáadott összetevő a szén-dioxid és/vagy 
az aromák; 

Or. en

Indokolás

Vizek: a javaslat 28. cikkének (1) bekezdése a következőt mondja ki: „E (=3.) szakasz 
rendelkezései nem alkalmazandók a következő jogszabályok hatálya alá tartozó 
élelmiszerekre: b) a Tanács 1980. július 15-i 80/777/EGK irányelve a természetes 
ásványvizek kinyerésére és forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről”.
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A zavarok elkerülése érdekében fontos, hogy a IV. melléklet értelmében egyetlen mentesség 
létezzen valamennyi palackos vízre kiterjedően, a 90/496/EGK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdéséhez hasonlóan.

Módosítás 682
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet - 3 francia bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- emberi fogyasztásra szánt vizek, 
beleértve azokat is, amelyekben az 
egyedüli hozzáadott összetevő a szén-
dioxid és/vagy az aromák;

- természetes ásványvizek vagy egyéb
emberi fogyasztásra szánt vizek, beleértve 
azokat is, amelyekben az egyedüli 
hozzáadott összetevő a szén-dioxid és/vagy 
az aromák; 

Or. en

Módosítás 683
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet - 4 francia bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- gyógynövény, fűszer vagy ezek 
keveréke;

- gyógynövények, fűszerek, 
fűszernövények és ezek keverékei;

Or. en

Indokolás

Gyógynövények: Tisztázási célzattal.
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Módosítás 684
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet - 4 francia bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- gyógynövény, fűszer vagy ezek 
keveréke;

- gyógynövények, fűszerek, 
fűszernövények és ezek keverékei;

Or. en

Módosítás 685
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 a francia bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- cukor;

Or. en

Indokolás

Cukor: A cukor egyetlen, könnyedén azonosítható és a fogyasztókat meg nem tévesztő 
tápanyagból áll.

Módosítás 686
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 a francia bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- cukor.

Or. en
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Módosítás 687
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 15 a francia bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-  rágógumi

Or. en

Indokolás

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.

Módosítás 688
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 15 a francia bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- rágógumifélék..

Or. de

Indokolás

A rágógumifélék nem tartalmaznak lényeges mennyiséget a rendelet szempontjából releváns 
tápértékekből, és nem megevésre szánják őket. Emellett a napi kalóriabevitelből való 
részesedésük jelentéktelen.
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Módosítás 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet - 16 francia bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- olyan csomagolásban vagy 
tárolóedényben található élelmiszerek, 
amelyek legnagyobb felülete 25 cm2-nél 
kisebb;

törölve

Or. en

Indokolás

A 17. cikk (2a) (új) bekezdésére vonatkozó módosításra utal, amely ezt a mondatot egy cikkbe 
foglalja, és kimondja, hogy a tápértékre vonatkozó információk interneten való közzététele 
kötelező, és az információknak a vásárlás helyén rendelkezésre kell állniuk.

Módosítás 690
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet - 16 francia bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- olyan csomagolásban vagy 
tárolóedényben található élelmiszerek, 
amelyek legnagyobb felülete 25 cm2-nél
kisebb;

- olyan csomagolásban vagy 
tárolóedényben található élelmiszerek, 
amelyek legnagyobb felülete 100 cm2-nél
kisebb;

Or. en

Indokolás

100 cm²: a kisméretű (25 cm²-nél kisebb) csomagolások tekintetében javasolt mentesség nem 
alkalmazható. Ezt növelni kell (100 cm²) annak érdekében, hogy megfeleljen a piaci 
igényeknek.
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Módosítás 691
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet - 16 francia bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- olyan csomagolásban vagy 
tárolóedényben található élelmiszerek, 
amelyek legnagyobb felülete 25 cm2-nél 
kisebb;

- olyan csomagolásban vagy 
tárolóedényben található élelmiszerek, 
amelyek legnagyobb felülete – vagy 
miniüvegek esetében legnagyobb címkéje 
– 25 cm2-nél kisebb;

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 a mentesítés tekintetében a 
döntő tényező a maximális címkeméret.

Módosítás 692
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 17 a francia bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- szezonális édességek, cukor- és 
csokoládéfigurák.

Or. de

Indokolás

Tisztázási célzattal.
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Módosítás 693
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 19 a b c francia bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- vegyes desszertek és ajándékok;

- több darabból álló vegyes 
csomagok;

-  rágógumi.

Or. en

Indokolás

Mentesíteni kell az olyan termékeket is, mint például a vegyes desszerteket és ajándékokat, a 
több darabból álló vegyes csomagokat, valamint a rágógumit.

Módosítás 694
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 19 a francia bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- jelentősebb tápértékkel nem rendelkező 
élelmiszerek, amelyek 25 kcal-nál és 
(átlagos napi fogyasztás mellett) a napi 
só-, zsír- és telítettzsírsav-szükséglet 3,5%-
ánál kevesebbet tartalmaznak.

Or. de

Indokolás

A hagyományos élelmiszerektől eltérően a lehelletet frissítő termékek és hasonló élelmiszerek 
nem járulnak hozzá makrotápanyagokkal a táplálkozáshoz, ezért esetükben nem lehet a 
hagyományos élelmiszerekre vonatkozó követelményekkel azonos címkézési követelményeket 
alkalmazni. Ezen élelmiszerek mentesítése a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
követelménye alól biztosítaná, hogy ezeket a termékeket a jövőben is a jelenlegihez hasonló 
kis csomagolásokban lehessen árusítani, elkerülve további hulladékmennyiségek termelését.
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Módosítás 695
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet - A és B rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. RÉSZ – AZ ÉLELMISZER 
MEGNEVEZÉSE

törölve

1. A forgalomba hozatal helye 
szerinti tagállamban megengedett az 
élelmiszer azon megnevezésének 
használata, amely alatt a terméket az 
előállító tagállamban jogszerűen gyártják 
és forgalomba hozzák.
Ha azonban e rendelet egyéb 
rendelkezéseinek, különösen a 9. cikkben 
szereplő rendelkezéseknek az alkalmazása 
nem tenné lehetővé, hogy a forgalomba 
hozatal helye szerinti tagállam fogyasztói 
megismerjék az élelmiszer valódi jellegét, 
és azt megkülönböztessék más 
élelmiszerektől, amelyekkel esetleg össze 
lehetne téveszteni, az élelmiszer 
megnevezését más leíró információ kíséri, 
amely az élelmiszer megnevezésének 
közelében jelenik meg.
2. Az élelmiszernek az előállító 
tagállamban használt megnevezése 
kivételes esetekben nem alkalmazható a 
forgalomba hozatal helye szerinti 
tagállamban, ha az általa megjelölt 
élelmiszer az összetételét vagy előállítását 
tekintve annyira különbözik az ilyen 
néven ismert élelmiszertől, hogy az 1. pont 
rendelkezései nem elegendők annak 
biztosításához, hogy a vásárló a 
forgalomba hozatal helye szerinti 
tagállamban megfelelő tájékoztatást 
kapjon.
3. Az élelmiszer megnevezését nem 
helyettesítheti szellemi tulajdonként védett 
név, márkanév vagy fantázianév.
B. RÉSZ – AZ ÉLELMISZER 
MEGNEVEZÉSÉT KÍSÉRŐ KÖTELEZŐ 
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ADATOK

1. Az élelmiszer megnevezésében 
vagy amellett szerepel az élelmiszer fizikai 
állapotának, valamint annak a 
meghatározott kezelésnek a leírása, 
amelynek alávetették (például porított, 
fagyasztva szárított, mélyfagyasztott, 
gyorsfagyasztott, koncentrált, füstölt), 
minden olyan esetben, amikor az ilyen 
tájékoztatás elmulasztása a vásárló 
félrevezetését jelentené.
2. Az ionizáló sugárzással kezelt 
élelmiszereken az alábbi jelölések egyike 
szerepel:
„besugárzott” vagy „ionizáló sugárzással 
kezelt”.

Or. en

Indokolás

Az idézett cikkbe kell belefoglalni.

Módosítás 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet - B rész - 2 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A darabolt, pecsenye-, szeletelt, 
adagolt vagy hasított hús, illetve füstölt 
hús formájú hústermékek címkéjén az 
élelmiszer megnevezésének tartalmaznia 
kell az alábbiakra való utalást: 
a) bármely, a hús többi részétől eltérő 
állati eredetű hozzáadott összetevő; 
valamint
b) hozzáadott víz a következő esetekben:
- főtt és főzés nélküli hús vagy főtt füstölt 
hús esetében a termék tömegének 5%-át 
meghaladó mennyiségű hozzáadott víz
- főzés nélküli füstölt hús esetében a 
termék tömegének 10%-át meghaladó 
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mennyiségű hozzáadott víz.

Or. en

Indokolás

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Módosítás 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet - B rész - 2 b bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A darabolt, filézett, szeletelt vagy 
adagolt formában árult haltermékek 
címkéjén az élelmiszer megnevezésének 
tartalmaznia kell az alábbiakra való 
utalást:
a) valamennyi növényi eredetű vagy a 
haltól eltérő állati eredetű hozzáadott 
összetevő; valamint
b) a termék tömegének 5%-át meghaladó 
mennyiségű hozzáadott víz.

Or. en

Indokolás

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
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reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Módosítás 698
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet - C rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Összetételre vonatkozó követelmények 
napi átlagon alapuló ellenőrzéssel:

törölve

Zsírtar
talom

Kötőszövet: 
húsfehérje 
arány

- sovány húsból 
készített darált 
hús

≤ 7 % ≤ 12

- darált 
marhahús

≤ 20 % ≤ 15

- sertéshúst 
tartalmazó 
darált hús

≤ 30 % ≤ 18

- egyéb fajok 
darált húsa

≤ 25 % ≤ 15

2. A címkézésnek a 853/2004/EK rendelet 
III. melléklete V. szakaszának IV. fejezetében 
meghatározott követelményektől eltérve a 
következő szöveget is tartalmaznia kell:
- „a zsírtartalom nem éri el …”,
- Kötőszövet: húsfehérje arány nem éri el …”.
3. A tagállamok engedélyezhetik az olyan 
darált húsnak saját nemzeti piacukon való 
forgalomba hozatalát, amely nem felel meg az e 
rész 1. pontjában megállapított a 
követelményeknek, de kizárólag nemzeti 
jelöléssel, amely nem téveszthető össze a 
853/2004/ EK rendelet 5. cikkének (1) 
bekezdésében előírt jelöléssel.
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Or. en

Módosítás 699
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet - A rész - 5 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Fűszerek vagy 
gyógynövények 
keverékei, ahol 
egyetlen adott 
fűszer vagy 
gyógynövény sem 
emelkedik ki 
jelentősen 
tömegarányát 
tekintve

Az összetevők 
felsorolhatók más 
sorrendben, 
feltéve, hogy az 
összetevők 
listájához 
csatolnak egy 
kifejezést, amely 
lehet például 
„változó 
arányban”.

5. Fűszerek vagy 
gyógynövények 
keverékei és 
azokból készült 
készítmények, 
ahol egyetlen 
adott fűszer vagy 
gyógynövény sem 
emelkedik ki 
jelentősen 
tömegarányát 
tekintve 

Az összetevők 
felsorolhatók más 
sorrendben, 
feltéve, hogy az 
összetevők 
listájához 
csatolnak egy 
kifejezést, amely 
lehet például 
„változó 
arányban”.

Or. de

Indokolás

A meglévő szabályozás fenntartása. A rendelkezés eddig a fűszerekből készült készítményekre 
is kiterjedt.

Módosítás 700
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet - B rész - bevezető rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alább felsorolt élelmiszerkategóriák 
egyikébe tartozó és egy másik 
élelmiszerben alkotóelemként megtalálható 
összetevőket csupán az adott kategória 
megnevezésével kötelező megjelölni. 

A Bizottság jegyzéket fogadhat el az 
élelmiszer-adalékanyagok és enzimek 
saját megnevezése helyett használható 
szokásos elnevezésekről. Ezt az e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedést a 49. cikk (3) 
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bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Az alább 
felsorolt élelmiszerkategóriák egyikébe 
tartozó és egy másik élelmiszerben 
alkotóelemként megtalálható összetevőket 
csupán az adott kategória megnevezésével 
kötelező megjelölni.

Or. en

Indokolás

Számos adalékanyagnak nagyon hosszú és/vagy műszaki elnevezése van, amely nem nyújt 
többletinformációt a fogyasztók számára, viszont jelentős helyet foglal el a címkén. Ezért 
indokolt a rövidebb vagy szokásosabb megnevezések használatának engedélyezése.

Módosítás 701
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet - B rész - 4 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Keményítő és 
fizikai úton vagy 
enzimekkel 
módosított 
keményítő

„Keményítő” 4. Keményítő és 
fizikai úton vagy 
enzimekkel 
módosított 
keményítő, 
pörkölt vagy 
dextrinált 
keményítő, 
savasan vagy 
alkalikusan 
módosított 
keményítő és 
színtelenített 
keményítő.

„Keményítő”

Or. de

Indokolás

A „keményítő” kategóriáját bővíteni kell, kiterjesztve a pörkölt vagy dextrinált keményítőre, 
savasan vagy alkalikusan módosított keményítőre és színtelenített keményítőre. Ezek az 
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anyagok a gyakorlatban élelmiszerek előállításánál kerülnek felhasználásra, és jelölni kell 
őket az összetevők listáján. Az adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv kifejezetten kizárja 
őket az alkalmazási köréből.

Módosítás 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet - B rész - 17 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

17. Emberi fogyasztásra alkalmasként elismert 
emlős- és madárfajok vázizmai1 természetes módon 
tartalmazott vagy hozzátapadó szövetekkel, 
amennyiben azok teljes zsír- és kötőszövet-tartalma 
nem haladja meg az alább feltüntetett értékeket, és
amennyiben a hús egy másik élelmiszer összetevője. 
A „csontokról mechanikusan lefejtett hús” 
fogalommeghatározás körébe tartozó termékek nem 
tartoznak e fogalommeghatározásba.

„… hús”, valamint azon 
állatfajok neve(i)2, amely(ek)ből 
származik

Maximális zsír- és kötőszövet-tartalom a „… hús” 
kifejezéssel megjelölt összetevőkre nézve
Állatfaj Zsír 

(%)
Kötőszöve
t3 (%)

Emlősök (a nyulakon 
és a sertésféléken 
kívül), valamint 
különböző állatfajok 
keveréke az emlősök 
túlsúlyával

25 25

Sertésfélék 30 25
Madarak és nyulak 15 10
Amennyiben e felső határértékeket túllépik, de a 
„hús” meghatározásra vonatkozó összes egyéb 
feltételnek megfelelnek, akkor a „… hús” tartalmat 
ennek megfelelően lefelé kell kiigazítani, valamint 
                                               
1 A rekeszizom és a rágóizmok a vázizmok közé tartoznak, míg a szív, a nyelv, a fej izmai (a rágóizmok 

kivételével), az elülső és hátsó lábtő és a farok izmai nem tartoznak ide.
2 Angol nyelvű címkézés esetén az összetevő megjelölése a szóban forgó állatfaj szokásos elnevezésével 

helyettesíthető.
3 A kötőszövet-tartalmat a kollagéntartalom és a húsfehérje-tartalom aránya alapján számítják ki. A 

kollagéntartalom a hidroxiprolin-tartalom 8-szorosát jelenti.
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az összetevők jegyzékében a „… hús” kifejezés 
mellett meg kell említeni a zsír és/vagy kötőszövet 
jelenlétét is.

Módosítás

17. Emberi fogyasztásra alkalmasként elismert 
emlős- és madárfajok vázizmai1 természetes módon 
tartalmazott vagy hozzátapadó szövetekkel, 
amennyiben a hús egy másik élelmiszer összetevője. 
A „csontokról mechanikusan lefejtett hús” 
fogalommeghatározás körébe tartozó termékek nem 
tartoznak e fogalommeghatározásba.

„... hús”, valamint azon 
állatfajok neve(i)2, amelyekből 
származik, amelyet az 
„amelyből” szó, valamint a 
teljes zsír- és kötőszövet-
tartalom részaránya követ (%-
ban kifejezve)

Or. en

Indokolás

Elfogadhatatlan, hogy „húsként” címkézhetők azon állati termékek, amelyek 55%-ban zsír- és 
kötőszövetből állnak. Az összetevők listájának ezért minden esetben tartalmaznia kell a zsír-
és kötőszövet százalékos arányát.

Módosítás 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet - B rész - 18 pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. A 
„csontokról 
mechanikusan 
lefejtett hús” 
fogalommeghatár
ozásba tartozó 
termékek összes 
fajtája.

„csontokról 
mechanikusan 
lefejtett hús”, 
valamint azon 
állatfajok 
neve(i)3, 
amelyekből 
származik

18. A 
„csontokról 
mechanikusan 
lefejtett hús” 
fogalommeghatár
ozásba tartozó 
termékek összes 
fajtája.

„csontokról 
mechanikusan 
lefejtett hús”, 
valamint azon 
állatfajok 
neve(i)3, 
amelyekből 
származik, 
amelyet az 
„amelyből” szó, 
valamint a teljes 

                                               
1 A rekeszizom és a rágóizmok a vázizmok közé tartoznak, míg a szív, a nyelv, a fej izmai (a rágóizmok 

kivételével), az elülső és hátsó lábtő és a farok izmai nem tartoznak ide.
2 Angol nyelvű címkézés esetén az összetevő megjelölése a szóban forgó állatfaj szokásos elnevezésével 

helyettesíthető.
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zsír- és 
kötőszövet-
tartalom 
részaránya követ 
(%-ban kifejezve) 

Or. en

Indokolás

Elfogadhatatlan, hogy „húsként” címkézhetők azon állati termékek, amelyek 55%-ban zsír- és 
kötőszövetből állnak. Az összetevők listájának ezért minden esetben tartalmaznia kell a zsír-
és kötőszövet százalékos arányát.

Módosítás 704
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet - C rész - bevezető rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 21. cikk b) pontjában meghatározottaktól 
eltérő és az e részben felsorolt kategóriák 
valamelyikébe tartozó élelmiszer-
adalékanyagokat és enzimeket az adott 
kategória nevével kell megjelölni, saját 
nevükkel vagy megfelelő esetben EK-
számukkal kiegészítve. Ha egy összetevő 
egynél több kategóriába tartozik, a szóban 
forgó élelmiszer esetében a fő funkciónak 
megfelelő kategóriát kell feltüntetni. A 
„módosított keményítő” megjelölést 
azonban mindig meghatározott növényi 
eredetének jelölésével kell kiegészíteni, 
amennyiben az az összetevő glutént 
tartalmazhat.

A 21. cikk b) pontjában meghatározottaktól 
eltérő és az e részben felsorolt kategóriák 
valamelyikébe tartozó élelmiszer-
adalékanyagokat és enzimeket az adott 
kategória nevével kell megjelölni, saját 
nevükkel, illetve – amennyiben létezik –
közönséges nevükkel/neveikkel vagy
szokásos elnevezésükkel/elnevezéseikkel, 
vagy megfelelő esetben EK-számukkal 
kiegészítve. Ha egy összetevő egynél több 
kategóriába tartozik, a szóban forgó 
élelmiszer esetében a fő funkciónak 
megfelelő kategóriát kell feltüntetni.

Or. en

Indokolás

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:
Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 



PE418.220v01-00 46/82 AM\762309HU.doc

HU

“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or
“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.
According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.

Módosítás 705
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet - C rész - lista

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Étkezési sav Étkezési sav
Savanyúságot szabályozó anyag Savanyúságot szabályozó anyag
Csomósodást gátló anyag Csomósodást gátló anyag
Habzásgátló Habzásgátló
Antioxidáns Antioxidáns
Tömegnövelő szer Tömegnövelő szer
Színezék Színezék
Emulgeálószer Emulgeálószer
Emulgeáló sók1 Emulgeáló sók2

Enzimek * 
Szilárdítóanyag Szilárdítóanyag
Ízfokozó Ízfokozó
Lisztkezelő Lisztkezelő
Zselésítőanyag Zselésítőanyag
Fényezőanyag Fényezőanyag
Nedvesítőanyag Nedvesítőanyag
Módosított keményítő3 Módosított keményítő4

Tartósítószer Tartósítószer
Hajtógáz Hajtógáz
Élesztőpor Élesztőpor
Stabilizátor Stabilizátor
Édesítőszer Édesítőszer
Sűrítőanyag Sűrítőanyag

                                               
1 Csak ömlesztett sajt vagy ömlesztett sajt alapú termékek esetében.
2 Csak ömlesztett sajt vagy ömlesztett sajt alapú termékek esetében.
3 A saját nevet vagy EK-számot nem szükséges feltüntetni.
4 A saját nevet vagy EK-számot nem szükséges feltüntetni.
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* A saját nevet vagy EK-számot nem 
szükséges feltüntetni.

Or. en

Indokolás

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes, bread improvers and bread mixes.

Módosítás 706
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet - C rész - lista

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Étkezési sav Étkezési sav
Savanyúságot szabályozó anyag Savanyúságot szabályozó anyag

Csomósodást gátló anyag Csomósodást gátló anyag
Habzásgátló Habzásgátló

Antioxidáns Antioxidáns
Tömegnövelő szer Tömegnövelő szer

Színezék Színezék
Emulgeálószer Emulgeálószer

Emulgeáló sók Emulgeáló sók
Szilárdítóanyag Szilárdítóanyag

Ízfokozó Ízfokozó
Lisztkezelő Lisztkezelő

Zselésítőanyag Zselésítőanyag
Fényezőanyag Fényezőanyag

Nedvesítőanyag Nedvesítőanyag
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Módosított keményítő Módosított keményítő

Cellulóz kivonat *
Tartósítószer Tartósítószer
Hajtógáz Hajtógáz

Élesztőpor Élesztőpor
Stabilizátor Stabilizátor

Édesítőszer Édesítőszer
Sűrítőanyag Sűrítőanyag

_____
* A saját nevet vagy EK-számot nem 
szükséges feltüntetni.

Or. de

Indokolás

Nach europäischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Módosítás 707
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet - D rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az aromákat vagy az „aroma/aromák” 
szóval vagy az aroma pontosabb 
megjelölésével vagy leírásával jelölik.

1. A (2) bekezdés sérelme nélkül az 
aromákat a következő kifejezésekkel 
jelölik:
–– „az „aroma/aromák” szóval vagy az 
aroma pontosabb megjelölésével vagy 
leírásával, ha az aroma-összetevő az 
élelmiszerekben és azok felületén 
használható aromaanyagokról és egyes, 
ízesítő tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevőkről szóló, 2008. 
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december 16-i 1334/2008/EK európai 
parlamenti és a tanácsi rendelet (*) 3. 
cikke (2) bekezdésének b), c), d), e), f), g), 
és h) pontjában meghatározott 
aromaanyagokat tartalmaz;

2. A valamely élelmiszer előállítása vagy 
elkészítése során aromaként felhasznált 
kinint és/vagy koffeint az összetevők 
listáján közvetlenül az „aroma/aromák” 
kifejezés után, név szerint kell 
megemlíteni.

— „füstaroma/füstaromák” vagy 
„„élelmiszer(ek)ből, vagy 
élelmiszerkategóriákból vagy 
alapanyagból” (például bükkfából) 
előállított füstaroma/füstaromák”, ha az 
aroma-összetevő az 1334/2008/EK 
rendelet 3. cikke (2) bekezdésének f) 
pontjában meghatározott 
aromaanyagokat tartalmaz, és füstös ízt 
kölcsönöz az élelmiszernek.

3. A „természetes” szót, vagy egy azzal 
lényegében megegyező fogalmat csak 
azokra az aromákra lehet használni, 
amelyek aroma-összetevői kizárólag a 
88/388/EGK irányelv 1. cikke (2) 
bekezdése b) pontjának i. alpontjában 
meghatározott aromaanyagokat és/vagy az 
említett irányelv 1. cikke (2) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott 
aromakészítményeket tartalmaznak.

2. Az aromaanyagok leírásában a 
„természetes” kifejezést az 1334/2008/EK 
rendelet 16. cikkével összhangban kell 
használni.

4. Amennyiben az aroma neve utal a 
felhasznált összetevő növényi vagy állati 
jellegére, illetve eredetére, akkor csak 
abban az esetben használható a 
„természetes” szó, vagy egy azzal 
lényegében megegyező fogalom, 
amennyiben az aroma-összetevőt 
megfelelő fizikai, enzimes vagy 
mikrobiológiai eljárással vagy 
hagyományos élelmiszer-előállítási 
eljárással kizárólag vagy majdnem 
kizárólag az érintett élelmiszerből vagy 
aromahordozóból nyerik.

3. Az 1334/2008/EK rendelet 16. cikkének 
(6) bekezdésétől eltérően a „természetes 
aromaanyag/aromaanyagok” kifejezést 
abban az esetben is lehet használni, ha az 
e cikk (4) és (5) bekezdésében 
megállapított feltételek nem teljesülnek.

____
(*) HL L 354., 2008.12.31., 34. o.

Or. en
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Indokolás

A javaslatot hozzá kell igazítani az aromaanyagok jelölésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, nemrégiben közzétett 1334/2008/EK rendelethez.  Azonban az olyan 
kifejezések, mint a „természetes eperaroma és egyéb természetes aromák” hosszúak, ezért a 
vállalkozások számára engedélyezni kellene a rugalmasságot a rövidebb „természetes 
aromák” kifejezés használata tekintetében, amennyiben ezt a kifejezést használni kívánják. 

Módosítás 708
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - cím és 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

NETTÓ MENNYISÉG FELTÜNTETÉSE NETTÓ MENNYISÉG FELTÜNTETÉSE

1. Nem kötelező a nettó mennyiséget 
feltüntetni olyan élelmiszerek esetében:

1. Nem kötelező a nettó mennyiséget 
feltüntetni olyan élelmiszerek esetében:

a) amelyek térfogata vagy tömege 
jelentősen csökken, és amelyeket 
darabszámra adnak el, vagy amelyet 
megmérnek a vásárló jelenlétében; vagy

a) amelyek térfogata vagy tömege 
jelentősen csökken, és amelyeket 
darabszámra adnak el, vagy amelyet 
megmérnek a vásárló jelenlétében; vagy

b) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a 
rendelkezést nem kell alkalmazni 
fűszerekre és gyógynövényekre.

b) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a 
rendelkezést nem kell alkalmazni 
fűszerekre és gyógynövényekre;

c) mint a levessűrítmények, erő- és 
húslevesek, ízesítők és salátaszószok, 
amelyeken literben vagy milliliterben 
jelölik a használatra kész termék 
térfogatát; 
d) mint a sütőport és élesztőt tartalmazó 
előrecsomagolt termékek, amelyeken 
jelölik a liszt súlyát, és amelynek 
feldolgozásához a mennyiség a 
kereskedelmi rendszerben történő 
előrelátható tárolási időszakot követően is 
elegendő; 
e) mint a pudingport tartalmazó 
előrecsomagolt termékek és az azokhoz 
hasonló más termékek; pürék, galuskák 
és hasonló köretek elkészítéséhez használt 
szárított termékek, amelyeken jelölik az 
elkészítéshez szükséges folyadék 
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mennyiségét.

Or. de

Indokolás

A kiegészítések célja az érvényben lévő jogi szabályozás megőrzése. A fent említett 
termékcsoportok esetében a végtermék mennyiségének jelölése a legfontosabb információ a 
fogyasztó számára, például a levesek, szószok vagy más felsorolt termékek esetében. Amikor 
döntést hozunk arról, hogy ilyen termékeket vásároljunk-e vagy sem, nem alapvető fontosságú 
annak ismerete, hogy az eredeti leves vagy szószkeverék milyen mennyiségben szükséges a 
termék mennyiségének előállításához.

Módosítás 709
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Nem kötelező a nettó mennyiséget 
feltüntetni olyan élelmiszerek esetében:

1. Nem kötelező a nettó mennyiséget 
feltüntetni olyan élelmiszerek esetében:

a) amelyek térfogata vagy tömege 
jelentősen csökken, és amelyeket 
darabszámra adnak el, vagy amelyet 
megmérnek a vásárló jelenlétében; vagy

a) amelyek térfogata vagy tömege 
jelentősen csökken, és amelyeket 
darabszámra adnak el, vagy amelyet 
megmérnek a vásárló jelenlétében; vagy

b) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a 
rendelkezést nem kell alkalmazni 
fűszerekre és gyógynövényekre.

b) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a 
rendelkezést nem kell alkalmazni 
fűszerekre és gyógynövényekre.

c) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 50 g az édességek, csokoládék és 
egyéb kakaóalapú termékek, mandulából, 
vagy diófélékből vagy egyéb olajos 
magvakból készült termékek esetében;
d) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 100 g a kekszek, sütemények és 
egyéb finompékárú esetében;
e) és a Közösség egyéb, különös 
jogszabályainak sérelme nélkül.

Or. en
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Indokolás

Jelenleg számos országban biztosított a nettó mennyiségtől való nemzeti eltérés (például 
Franciaországban, Németországban, Írországban, az Egyesült Királyságban). Amennyiben a 
továbbiakban erre már nem nyílik lehetőség, a Mellékletben az 50 g és a 100 g jelenjen meg 
mint legkisebb közös nevező.

Módosítás 710
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Nem kötelező a nettó mennyiséget 
feltüntetni olyan élelmiszerek esetében:

1. Nem kötelező a nettó mennyiséget 
feltüntetni olyan élelmiszerek esetében:

a) amelyek térfogata vagy tömege 
jelentősen csökken, és amelyeket 
darabszámra adnak el, vagy amelyet 
megmérnek a vásárló jelenlétében; vagy

a) amelyek térfogata vagy tömege 
jelentősen csökken, és amelyeket 
darabszámra adnak el, vagy amelyet 
megmérnek a vásárló jelenlétében; vagy

b) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a 
rendelkezést nem kell alkalmazni 
fűszerekre és gyógynövényekre.

b) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a 
rendelkezést nem kell alkalmazni 
fűszerekre és gyógynövényekre.

c) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 50 g az édességek, csokoládék és 
egyéb kakaóalapú termékek, mandulából, 
vagy diófélékből vagy egyéb olajos 
magvakból készült termékek esetében;
d) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 100 g a kekszek, sütemények és 
egyéb finompékárú esetében;
e) és a Közösség egyéb, különös 
jogszabályainak sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

Jelenleg számos országban biztosított a nettó mennyiségtől való nemzeti eltérés (például 
Franciaországban, Németországban, Írországban, az Egyesült Királyságban). Amennyiben a 
továbbiakban erre már nem nyílik lehetőség, a Mellékletben az 50 g és a 100 g jelenjen meg 
mint legkisebb közös nevező.
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Módosítás 711
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Nem kötelező a nettó mennyiséget 
feltüntetni olyan élelmiszerek esetében:

1. Nem kötelező a nettó mennyiséget 
feltüntetni olyan élelmiszerek esetében:

a) amelyek térfogata vagy tömege 
jelentősen csökken, és amelyeket 
darabszámra adnak el, vagy amelyet 
megmérnek a vásárló jelenlétében; vagy

a) amelyek térfogata vagy tömege 
jelentősen csökken;

aa) amelyeket darabszámra adnak el;
ab) amelyet megmérnek a vásárló 
jelenlétében; vagy

b) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a 
rendelkezést nem kell alkalmazni 
fűszerekre és gyógynövényekre.

b) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 10g vagy 10ml; mindazonáltal ezt a 
rendelkezést nem kell alkalmazni 
fűszerekre és gyógynövényekre.

Or. en

Indokolás

A minimális nettó mennyiség túl kicsi bizonyos élelmiszerek esetében, így például egy 
csokoládészeletben a diófélék alacsony koncentrációja túlsúlyossá teheti a terméket.  
Javasoljuk, hogy 10 g (10 cm3) legyen a minimális súly.

Módosítás 712
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Nem kötelező a nettó mennyiséget 
feltüntetni olyan élelmiszerek esetében:

1. Nem kötelező a nettó mennyiséget 
feltüntetni olyan élelmiszerek esetében:

a) amelyek térfogata vagy tömege 
jelentősen csökken, és amelyeket 
darabszámra adnak el, vagy amelyet 
megmérnek a vásárló jelenlétében; vagy

a) amelyek térfogata vagy tömege 
jelentősen csökken, és amelyeket 
darabszámra adnak el, vagy amelyet 
megmérnek a vásárló jelenlétében; vagy
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b) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a 
rendelkezést nem kell alkalmazni 
fűszerekre és gyógynövényekre.

b) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a 
rendelkezést nem kell alkalmazni 
fűszerekre és gyógynövényekre;

c) amelyekre vonatkozóan más jogszabályi 
rendelkezések kivételeket határoznak meg.

Or. de

Indokolás

Nyelvi kiigazítás, amely tiszteletben tartja a 2000/13/EK címkézési irányelv [német nyelvű 
változatában] („Nettofüllmenge“) eddig alkalmazott szóhasználatot.

A c) ponthoz: hivatkozás történik a cukrokról szóló 2001/111/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdésére (a 20 g-nál könnyebb termékekre vonatkozó kivétel). Ezért a (3) bekezdésben 
világossá kell tenni, hogy az ilyen különleges rendelkezések hatályban maradnak.

Módosítás 713
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 2 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az élelmiszerek nettó mennyiségét a 
közösségi rendelkezésekkel, vagy azok 
hiányában a nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

A 24. cikkel való összhang megteremtése érdekében.
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Módosítás 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 5 bekezdés - 1 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Amennyiben egy szilárd élelmiszert 
felöntő közegben hoznak forgalomba, a 
címkén feltüntetik az élelmiszer 
töltőtömegét is.

5. Amennyiben egy szilárd élelmiszert 
felöntő közegben hoznak forgalomba, a 
címkén feltüntetik az élelmiszer 
töltőtömegét is. Az érintett élelmiszerre 
vonatkozó kilogrammonkénti árnak 
kizárólag az élelmiszer töltőtömegén kell 
alapulnia.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés célja az, hogy a címkén szereplő ár ne vezesse félre a fogyasztót.

Módosítás 715
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 5 bekezdés - 1 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Amennyiben egy szilárd élelmiszert 
felöntő közegben hoznak forgalomba, a 
címkén feltüntetik az élelmiszer 
töltőtömegét is.

5. Amennyiben egy szilárd élelmiszert 
felöntő közegben hoznak forgalomba, a 
címkén feltüntetik az élelmiszer 
csomagolás időpontjában meglévő
töltőtömegét is.

Or. en

Indokolás

Egy folyékony közegben lévő szilárd élelmiszer töltőtömege a szilárd élelmiszer és a folyékony 
közeg közötti szokásos kölcsönhatások miatt változni fog az előállítás és a fogyasztónak 
történő értékesítés közötti időszakban. A töltőtömeg változásának léptéke jó néhány 
körülménytől (úm. idő, hőmérséklet, szállítási és tárolási feltételek) függ. A töltőtömeget ezért 
csak az előállítás pillanatára vonatkozóan szabad feltüntetni, ahol is az élelmiszertermelő 
teljes felelősséggel tartozik a termékért és képes helyesen feltüntetni a töltőtömeget.
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Módosítás 716
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 5 bekezdés - 1 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Amennyiben egy szilárd élelmiszert 
felöntő közegben hoznak forgalomba, a 
címkén feltüntetik az élelmiszer 
töltőtömegét is.

5. Amennyiben egy szilárd élelmiszert 
felöntő közegben hoznak forgalomba, a 
címkén feltüntetik az élelmiszer 
csomagolás időpontjában meglévő
töltőtömegét is.

Or. en

Indokolás

Egy folyékony közegben lévő szilárd élelmiszer töltőtömege a szilárd élelmiszer és a folyékony 
közeg közötti szokásos kölcsönhatások miatt változni fog az előállítás és a fogyasztónak 
történő értékesítés közötti időszakban. A töltőtömeg változásának léptéke jó néhány 
körülménytől (úm. idő, hőmérséklet, szállítási és tárolási feltételek) függ. A töltőtömeget ezért 
csak az előállítás pillanatára vonatkozóan szabad feltüntetni, ahol is az élelmiszertermelő 
teljes felelősséggel tartozik a termékért és képes helyesen feltüntetni a töltőtömeget.

Módosítás 717
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet - cím

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

MINŐSÉGMEGŐRZÉSI IDŐTARTAM DÁTUMJELZÉS

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.
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Módosítás 718
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet - 1 bekezdés - 1 albekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A minőségmegőrzési időtartamot a 
következőképpen tüntetik fel:

1. A dátumjelzést a következőképpen 
tüntetik fel:

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 719
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet - 1 bekezdés - d pont - bevezetés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Az egyéb típusú minőségmegőrzési időt 
előíró közösségi rendelkezések 
függvényében a minőségmegőrzési 
időtartam feltüntetése nem szükséges az 
alábbi esetekben:

d) Az egyéb típusú minőségmegőrzési időt 
előíró közösségi rendelkezések 
függvényében a dátumjelzés feltüntetése 
nem szükséges az alábbi esetekben:

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.
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Módosítás 720
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet - 1 bekezdés - d pont - 5 francia bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- pék- vagy cukrászáruk, amelyeket 
tartalmuk természeténél fogva a 
gyártásuktól számított 24 órán belül 
elfogyasztanak,

– pék- vagy cukrászáruk, amelyeket a 
gyártásuktól számított 24 órán belül 
értékesítenek,

Or. fr

Indokolás

Az értékesítés időtartamát kell figyelembe venni és nem a fogyasztásét, amelyet lehetetlen 
ellenőrizni.

Módosítás 721
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – 2 bekezdés – c a pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A fogyaszthatósági időtartamot 
minden egyes előre csomagolt adagon fel 
kell tüntetni.

Or. fr

Indokolás

Az egyes adagokat el lehet választani attól a csomagtól vagy árutételtől, amelyben árulják 
őket, ezért lényeges, hogy minden egyes leválasztható adagon megtalálható legyen a 
fogyaszthatósági időtartam.
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Módosítás 722
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - A rész - cím

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK 
BEVITELÉNEK REFERENCIAÉRTÉKEI 
(FELNŐTTEK ESETÉBEN)

VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK 
NAPI BEVITELÉNEK 
REFERENCIAÉRTÉKEI (FELNŐTTEK 
ESETÉBEN)

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

Módosítás 723
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - A rész - 1 bekezdés - táblázat

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A-vitamin (µg) 800 A-vitamin (µg) 800
D-vitamin (µg) 5 D-vitamin (µg) 5

E-vitamin(mg) 10 E-vitamin(mg) 12
K-vitamin (µg) 75

C-vitamin (mg) 60 C-vitamin (mg) 80
Tiamin (mg) 1,4 Tiamin (B1-

vitamin) (mg)
1,1

Riboflavin (mg) 1,6 Riboflavin (mg) 1,4
Niacin (mg) 18 Niacin (mg) 16
B6-vitamin (mg) 2 B6-vitamin (mg) 1,4
Folsav (µg) 200 Folsav (µg) 200

B12-vitamin (µg) 1 B12-vitamin (µg) 2,5
Biotin (mg) 0,15 Biotin (µg) 50
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Pantoténsav (mg) 6 Pantoténsav (mg) 6

Kálium (mg) 2000
Klorid (mg) 800

Kalcium (mg) 800 Kalcium (mg) 800

Foszfor (mg) 800 Foszfor (mg) 700
Vas (mg) 14 Vas (mg) 14

Magnézium (mg) 300 Magnézium (mg) 375
Cink (mg) 15 Cink (mg) 10

Réz (mg) 1
Mangán (mg) 2
Fluorid (mg) 3,5
Szelén (µg) 55
Króm (µg) 40
Molibdén (µg) 50

Jód (mg) 150 Jód (µg) 150

Or. de

Indokolás

Az ajánlott napi beviteli értékeket az élelmiszerek tápértékjelölésről szóló 2008/100/EK 
irányelvben (HL L 285./9) foglalt módosításoknak megfelelő referenciaértékekhez kell 
igazítani.

Módosítás 724
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - A rész - 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentős mennyiség meghatározásánál
rendszerint az 1. pontban szereplő javasolt 
bevitel 15%-át kell figyelembe venni az 
élelmiszer minden egyes 100 grammja, 
100 milliliterje vagy egy csomagja
esetében, amennyiben a csomagolás csak 
egyetlen adagot tartalmaz.

Rendszerint a következőket kell 
figyelembe venni a jelentős mennyiség 
meghatározásánál: 
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- az ajánlott napi bevitel 15%-át a 
szilárd élelmiszerek 100 grammja 
vagy adagja esetében vagy

- az ajánlott napi bevitel 7,5%-át a 
folyadékok 100 milliliterje vagy adagja 
esetében vagy

- 100 kcal-ánként az ajánlott napi bevitel 
5%-át (az ajánlott napi bevitel 1 MJ-
jának 12%-át) vagy 

- a vitaminok, ásványi anyagok és 
bizonyos egyéb anyagok 
élelmiszerekhez történő 
hozzáadásáról szóló, 2006. december 
20-i 1925/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 6. 
cikkének megfelelően megadott 
eltérések értelmében előírt 
mennyiséget vagy

- egy csomag esetében, amennyiben 
a csomagolás csak egyetlen adagot 
tartalmaz, illetve ha az adagok 
mennyiségét és számát a 
csomagoláson egyértelműen 
feltüntetik.

Or. en

Indokolás

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.
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Módosítás 725
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - A rész - 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentős mennyiség meghatározásánál 
rendszerint az 1. pontban szereplő javasolt 
bevitel 15%-át kell figyelembe venni az 
élelmiszer minden egyes 100 grammja, 
100 milliliterje vagy egy csomagja
esetében, amennyiben a csomagolás csak 
egyetlen adagot tartalmaz.

Rendszerint a következőket kell 
figyelembe venni a jelentős mennyiség 
meghatározásánál: 

- az ajánlott napi bevitel 15%-át a 
szilárd élelmiszerek 100 grammja 
vagy adagja esetében vagy

- az ajánlott napi bevitel 7,5%-át a 
folyadékok 100 milliliterje vagy adagja 
esetében vagy

- 100 kcal-ánként az ajánlott napi bevitel 
5%-át (az ajánlott napi bevitel 1 MJ-
jának 12%-át) vagy 

- a vitaminok, ásványi anyagok és 
bizonyos egyéb anyagok 
élelmiszerekhez történő 
hozzáadásáról szóló, 2006. 
december 20-i 1925/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 6. cikkének megfelelően 
megadott eltérések értelmében 
előírt mennyiség vagy egy csomag
esetében, amennyiben a csomagolás 
csak egyetlen adagot tartalmaz 

Or. en

Indokolás

Az italok esetében, amelyeket nagyobb mennyiségben lehet elfogyasztani, mint a szilárd 
élelmiszereket, az ajánlott napi bevitel 15%-a túl magas arány ahhoz, hogy „jelentős 
mennyiségnek” tekinthetnénk. A Codex Alimentarius-szal összhangban a 100 milliliterre vagy 
egy adagra számított 7,5% ésszerűbb érték lenne (anélkül a korlátozás nélkül, hogy a csomag 
egyetlen adagot tartalmazhat). A Codex megközelítését figyelembe véve azokat a 
rendelkezéseket kellene belefoglalni, amelyek a jelentős mennyiség meghatározásakor az „egy 
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adagot” veszik alapul.

Módosítás 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - A rész - 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentős mennyiség meghatározásánál 
rendszerint az 1. pontban szereplő javasolt 
bevitel 15%-át kell figyelembe venni az 
élelmiszer minden egyes 100 grammja, 
100 milliliterje vagy egy csomagja 
esetében, amennyiben a csomagolás csak 
egyetlen adagot tartalmaz.

A jelentős mennyiség meghatározásánál 
rendszerint a következőket kell figyelembe 
venni: az ajánlott napi bevitel 15%-át a 
szilárd élelmiszerek 100 grammja vagy 
adagja esetében vagy az ajánlott napi 
bevitel 7,5%-át a folyadékok 100 
milliliterje vagy adagja esetében vagy100 
kcal-ánként az ajánlott napi bevitel 5%-át 
(az ajánlott napi bevitel 1 MJ-jának 12%-
át) vagy a vitaminok, ásványi anyagok és 
bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez 
történő hozzáadásáról szóló, 2006. 
december 20-i 1925/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének 
megfelelően megadott eltérések 
értelmében előírt mennyiséget.

Or. en

Indokolás

A „jelentős mennyiség” esetében az ésszerű érték figylembe veszi némely olyan élelmiszer 
sűrűségét, amelyet egyedi táplálkozási szükségletek kielégítése céljából állítottak elő, 
valamint azt, hogy egy folyékony terméket gyakran nagyobb mennyiségben fogyasztunk. Az 
adagonkénti „jelentős mennyiségre” ne vonatkozzon az a korlátozás, hogy a csomagolás 
egyetlen adagot tartalmaz.

Módosítás 727
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - A rész - 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentős mennyiség meghatározásánál A jelentős mennyiség meghatározásánál 
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rendszerint az 1. pontban szereplő javasolt 
bevitel 15%-át kell figyelembe venni az 
élelmiszer minden egyes 100 grammja, 
100 milliliterje vagy egy csomagja 
esetében, amennyiben a csomagolás csak 
egyetlen adagot tartalmaz.

rendszerint a javasolt bevitel 15%-át kell 
figyelembe venni 100 gramm esetében, 
vagy 7,5%-át 100 milliliter esetében, vagy 
5%-át 100 kcal-ánként vagy egy csomag 
esetében, amennyiben a csomagolás csak 
egyetlen adagot tartalmaz.

Or. en

Módosítás 728
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - A rész - 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentős mennyiség meghatározásánál 
rendszerint az 1. pontban szereplő javasolt 
bevitel 15%-át kell figyelembe venni az 
élelmiszer minden egyes 100 grammja, 
100 milliliterje vagy egy csomagja 
esetében, amennyiben a csomagolás csak 
egyetlen adagot tartalmaz.

A jelentős mennyiség meghatározásánál 
rendszerint a javasolt bevitel 15%-át kell 
figyelembe venni 100 gramm esetében, 
vagy 7,5%-át 100 milliliter esetében, vagy 
5%-át 100 kcal-ánként vagy egy csomag 
esetében, amennyiben a csomagolás csak 
egyetlen adagot tartalmaz, illetve ha az 
adagok mennyiségét és számát a 
csomagoláson egyértelműen feltüntetik.

Or. en

Indokolás

Ha a javasolt bevitelt 100 g, vagy 100 milliliter vagy egy csomag esetében számoljuk, akkor 
figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy némely terméket nagyobb mennyiségben is 
elfogyasztunk. A javaslat szerint a magas víztartalmú és/vagy alacsony energiatartalmú 
élelmiszereken nem szerepelhet hivatkozás a vitamin- és ásványianyag-tartalomra. Ez nem 
fordulhat elő.
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Módosítás 729
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - B rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ ENERGIA, VALAMINT A 
VITAMINOKTÓL ÉS ÁSVÁNYI 
ANYAGOKTÓL ELTÉRŐ KIVÁLASZTOTT 
TÁPANYAGOK BEVITELÉNEK 
REFERENCIAÉRTÉKEI (FELNŐTTEK 
ESETÉBEN)

törölve

Energia vagy 
tápanyag

Bevitel 
referenciaértéke

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Összes zsír 70 g
Telített zsírsavak 20 g
Szénhidrátok 230 g
Cukrok 90 g
Só 6 g

Or. de

Indokolás

A 31. cikk (3) bekezdése első mondatának törléséből következik.

Módosítás 730
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - B rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. RÉSZ – AZ ENERGIA, VALAMINT A 
VITAMINOKTÓL ÉS ÁSVÁNYI 
ANYAGOKTÓL ELTÉRŐ 
KIVÁLASZTOTT TÁPANYAGOK 
BEVITELÉNEK EFERENCIAÉRTÉKEI 
(FELNŐTTEK ESETÉBEN)

törölve
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Energia vagy 
tápanyag

Bevitel 
referenciaértéke

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Összes zsír 70 g
Telített zsírsavak 20 g
Szénhidrátok 230 g
Cukrok 90 g
Sók 6 g

Or. en

Indokolás

A 31. cikk (3) bekezdésével kapcsolatos törlés következménye.

Módosítás 731
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - B rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. RÉSZ – AZ ENERGIA, VALAMINT A 
VITAMINOKTÓL ÉS ÁSVÁNYI 
ANYAGOKTÓL ELTÉRŐ 
KIVÁLASZTOTT TÁPANYAGOK 
BEVITELÉNEK EFERENCIAÉRTÉKEI 
(FELNŐTTEK ESETÉBEN)

törölve

Energia vagy 
tápanyag

Bevitel 
referenciaértéke

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Összes zsír 70 g
Telített zsírsavak 20 g
Szénhidrátok 230 g
Cukrok 90 g
Sók 6 g

Or. en
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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 732
Johannes Lebech

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - B rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. RÉSZ – AZ ENERGIA, VALAMINT A 
VITAMINOKTÓL ÉS ÁSVÁNYI 
ANYAGOKTÓL ELTÉRŐ 
KIVÁLASZTOTT TÁPANYAGOK 
BEVITELÉNEK EFERENCIAÉRTÉKEI 
(FELNŐTTEK ESETÉBEN)

törölve

Energia vagy 
tápanyag

Bevitel 
referenciaértéke

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Összes zsír 70 g
Telített zsírsavak 20 g
Szénhidrátok 230 g
Cukrok 90 g
Sók 6 g

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.
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Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behaviour. 

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 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter 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 standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Módosítás 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - B rész - táblázat

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energia vagy 
tápanya

g

Bevitel 
referenc
iaértéke

Energia vagy 
tápanya

g

Bevitel 
referenc
iaértéke

*

Energia 8400 kJ
 (2000 kcal)

Energia

Összes zsír 70 g Összes zsír

Telített zsírsavak 20 g Telített zsírsavak

Szénhidrátok 230 g Szénhidrátok

Cukrok 90 g Cukrok

Sók 6 g Sók

_______
* Ezeket az értékeket a 31. cikk (3a) (új) 
bekezdésének megfelelően kell 
meghatározni

Or. en



AM\762309HU.doc 69/82 PE418.220v01-00

HU

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 31. cikk 
(3a) (új) bekezdéséhez fűzött módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 734
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - B rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. RÉSZ – AZ ENERGIA, VALAMINT 
A VITAMINOKTÓL ÉS ÁSVÁNYI 
ANYAGOKTÓL ELTÉRŐ 
KIVÁLASZTOTT TÁPANYAGOK 
BEVITELÉNEK FERENCIAÉRTÉKEI 
(FELNŐTTEK ESETÉBEN)

B. RÉSZ – AZ ENERGIA, VALAMINT 
A VITAMINOKTÓL ÉS ÁSVÁNYI 
ANYAGOKTÓL ELTÉRŐ 
KIVÁLASZTOTT TÁPANYAGOK 
BEVITELÉNEK 
REFERENCIAÉRTÉKEI 
(FELNŐTTEK ESETÉBEN)

Energia vagy 
tápanyag

Bevitel 
referenciaértéke

Energia vagy 
tápanyag

Bevitel 
referenciaértéke

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Összes zsír 70 g Összes zsír 70 g

Telített zsírsavak 20 g Telített zsírsavak 20 g

Szénhidrátok 230 g Szénhidrátok 230 g

Cukrok 90 g Cukrok 90 g

Sók 6 g Nátrium 2,4 g

Or. en
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Indokolás

A só (nátrium-klorid) nem az egyetlen nátrium-forrás 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.

Módosítás 735
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - B rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. RÉSZ – AZ ENERGIA, VALAMINT 
A VITAMINOKTÓL ÉS ÁSVÁNYI 
ANYAGOKTÓL ELTÉRŐ 
KIVÁLASZTOTT TÁPANYAGOK 
BEVITELÉNEK FERENCIAÉRTÉKEI 
(FELNŐTTEK ESETÉBEN)

B. RÉSZ – AZ ENERGIA, VALAMINT 
A VITAMINOKTÓL ÉS ÁSVÁNYI 
ANYAGOKTÓL ELTÉRŐ 
KIVÁLASZTOTT TÁPANYAGOK 
BEVITELÉNEK 
REFERENCIAÉRTÉKEI 
(FELNŐTTEK ESETÉBEN)

Energia vagy 
tápanyag

Bevitel 
referenciaértéke

Energia vagy 
tápanyag

Bevitel 
referenciaértéke

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia (2000 kcal)

Összes zsír 70 g Összes zsír 70 g

Telített zsírsavak 20 g Telített zsírsavak 20 g

Szénhidrátok 230 g Szénhidrátok 230 g

Cukrok 90 g Cukrok 90 g

Sók 6 g Sók 6 g

Or. en

Indokolás

A XIII. melléklet A. részével való összhang megteremtése érdekében.
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Módosítás 736
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - B a rész (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Gyermekek esetében a beviteli 
referenciaértéknek (GDA-k) az 
élemiszertermékek csomagolásán való 
önkéntes feltüntetése, ha azokat 
kifejezetten gyermekek számára készítik.

Or. hu

Indokolás

A kifejezetten gyermekek számára előállított termékek esetében kulcsfonosságú a termékek 
tápértékének ismerete a gyermekek számára ajánlott napi bevitel értékében (GDA) kifejezve 
annak érdekében, hogy a szülők felelősségteljesen dönthessenek arról, hogy megvásároljanak-
e egy adott terméket gyermekeik számára vagy sem.

Módosítás 737
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet - táblázat

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- szénhidrát (a 
poliolok 
kivételével)

4 kcal/g —17 kJ/g - szénhidrát (a 
poliolok 
kivételével)

4 kcal/g 

- poliolok 2,4 kcal/g —10 kJ/g - poliolok 2,4 kcal/g 

- fehérje 4 kcal/g —17 kJ/g - fehérje 4 kcal/g 

- zsír 9 kcal/g —37 kJ/g - zsír 9 kcal/g 

- szalatrim 
(rövid és 
hosszú 
szénláncú acil-
trigliceridek)

6 kcal/g —25 kJ/g - szalatrim (rövid 
és hosszú 
szénláncú acil-
trigliceridek)

6 kcal/g 
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- alkohol (etil-
alkohol)

7 kcal/g —29 kJ/g - alkohol (etil-
alkohol)

7 kcal/g 

- szerves sav 3 kcal/g —13 kJ/g - szerves sav 3 kcal/g 

Or. en

Indokolás

A XIII. melléklet A. részével való összhang megteremtése érdekében.

Módosítás 738
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet - táblázat

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- szénhidrát (a 
poliolok 
kivételével)

4 kcal/g — 17 kJ/g. - szénhidrát (a 
poliolok 
kivételével)

4 kcal/g

- poliolok 2,4 kcal/g — 10 kJ/g. - poliolok 2.4 kcal/g
- fehérje 4 kcal/g — 17 kJ/g. - fehérje 4 kcal/g

- zsír 9 kcal/g — 37 kJ/g. - zsír 9 kcal/g
- szalatrim 

(rövid és 
hosszú 
szénláncú 
acil-
trigliceride
k)

6 kcal/g — 25 kJ/g. - szalatrim (rövid 
és hosszú 
szénláncú 
acil-
trigliceridek
)

6 kcal/g

- alkohol (etil-
alkohol)

7 kcal/g — 29 kJ/g. - alkohol (etil-
alkohol)

7 kcal/g 

- szerves sav 3 kcal/g — 13 kJ/g. - szerves sav 3 kcal/g

Or. de

Indokolás

A két különböző mértékegységgel való számolás a nem egységes átszámítási tényezők miatt 
ellentmondásos eredményekhez vezet. Mivel a „kcal” esetében egy olyan mértékegységről 
van szó, amelyet a fogyasztók könnyebben megértenek, mint a „kJ”-t, ezért az értékeket 
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kizárólag „kcal”-ban kell megadni.

Módosítás 739
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet - A rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásban alkalmazandó egységek a 
következők:

A tápértékjelölésben alkalmazandó 
egységek a következők:

- energia kJ és kcal - energia kcal

- zsír gramm (g) - zsír gramm (g)
- szénhidrát - szénhidrát

- rost - rost
- fehérje - fehérje

- sók - nátrium
- vitaminok és 
ásványi anyagok

a XI. melléklet A. 
részének 1. 
pontjában 
megadott 
egységek

- vitaminok és 
ásványi anyagok

a XI. melléklet A. 
részének 1. 
pontjában 
megadott 
egységek

- egyéb anyagok az egyes érintett 
anyagokhoz illő 
egységek

- egyéb anyagok az egyes érintett 
anyagokhoz illő 
egységek

Or. de

Indokolás

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
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.
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Módosítás 740
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet - A rész - táblázat - 1 sor

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- energia kJ és kcal - energia kcal

Or. en

Indokolás

Egy élelmiszer energiaértékét csak kcal-ban kell feltüntetni, mert a „kalória” általános 
kifejezéssé vált európai háztartásokban.

Módosítás 741
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet - A rész - táblázat - 6 sor

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- sók - nátrium

Or. en

Indokolás

A só (nátrium-klorid) nem az egyetlen nátrium-forrás 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 742
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet - B rész - 2 bekezdés - táblázat

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- zsír g - zsír g
amelyből: amelyből:

- telített zsírsavak g - telített zsírsavak g
- transzzsírsavak g - transzzsírsavak g

- egyszeresen 
telítetlen 
zsírsavak

g - egyszeresen 
telítetlen 
zsírsavak

g

- többszörösen 
telítetlen 
zsírsavak

g - többszörösen 
telítetlen 
zsírsavak

g

- koleszterin mg

Or. en

Indokolás

Említést kell tenni a koleszterin mennyiségéről abban az esetben, amikor olyan tápanyag-
összetételre vonatkozó állítások fordulnak elő, mint az „alacsony koleszterintartalmú” és a 
„koleszterinmentes”. A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 
rendeletnek következésképp lehetőséget kell biztosítania a koleszterin mennyiségének 
megemlítésére a XIII. melléklet B. és C. részének táblázatában.

Módosítás 743
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet - C rész - táblázat

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

energia kJ és kcal energia kcal

zsír g fehérje g
amelyből Szénhidrátok g

- telített zsírsavak g amelyből
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- transzzsírsavak g - cukor g
- egyszeresen 
telítetlen 
zsírsavak

g - poliolok g

- többszörösen 
telítetlen 
zsírsavak

g - keményítő g

Szénhidrátok g zsír
amelyből amelyből

- cukor g - telített zsírsavak g
- poliolok g - egyszeresen 

telítetlen 
zsírsavak

g

- keményítő g - többszörösen 
telítetlen 
zsírsavak

g

rost g - transzzsírsavak g
fehérje g - koleszterin mg
sók g rost g
vitaminok és 
ásványi anyagok

a XI. melléklet A. 
részének 1. 
pontjában 
megadott 
egységek

nátrium g

vitaminok* és 
ásványi anyagok
* engedélyezett a 
„vit.” rövidítés

a XI. melléklet A. 
részének 1. 
pontjában 
megadott 
egységek

egyéb anyagok az egyes érintett 
anyagokhoz illő 
egységek

Or. de

Indokolás

A tápanyagoknak a tápértékjelölésben megjelenő jelenlegi sorrendjét meg kell tartani. A 
„közegészségügyi szempontból fontos táplálkozási összetevőkre” történő általános utalás a 
32. és 33. preambulumbekezdésben nem igazolja a sorrend megváltoztatását.  Továbbá 
valamennyi táplálkozási ajánlás a makrotápanyagokra hivatkozik; a fogyasztók ehhez a 
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jelöléshez szoktak hozzá, és azt tudják értelmezni.

Módosítás 744
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet - C rész - táblázat

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

energia kJ és kcal energia kcal

zsír g zsír g

amelyből amelyből

- telített zsírsavak g - telített zsírsavak g

- transzzsírsavak g - transzzsírsavak g

- egyszeresen 
telítetlen 
zsírsavak

g - egyszeresen 
telítetlen 
zsírsavak

g

- többszörösen 
telítetlen 
zsírsavak

g - többszörösen 
telítetlen 
zsírsavak

g

Szénhidrátok g Szénhidrátok g

amelyből amelyből

- cukor g - cukor g

- poliolok g - poliolok g

- keményítő g - keményítő g

rost g rost g

fehérje g fehérje g

nátrium g

amelyből

sók g - sók g
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koleszterin mg

vitaminok és 
ásványi anyagok

a XI. melléklet A. 
részének 1. 
pontjában 
megadott 
egységek

vitaminok és 
ásványi anyagok

a XI. melléklet A. 
részének 1. 
pontjában 
megadott 
egységek

Or. en

Indokolás

A 29. cikk (2) bekezdésével való összhang megteremtése érdekében.

Módosítás 745
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet - C rész - táblázat

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

energia kJ és kcal energia kJ és kcal

zsír g zsír g

amelyből amelyből

- telített zsírsavak g - telített zsírsavak g

- transzzsírsavak g - transzzsírsavak g

- egyszeresen 
telítetlen 
zsírsavak

g - egyszeresen 
telítetlen 
zsírsavak

g

- többszörösen 
telítetlen 
zsírsavak

g - többszörösen 
telítetlen 
zsírsavak

g

Szénhidrátok g Szénhidrátok g

amelyből amelyből

- cukor g - cukor g
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- poliolok g - poliolok g

- keményítő g - keményítő g

rost g rost g

fehérje g fehérje g

sók g nátrium g

vitaminok és 
ásványi anyagok

a XI. melléklet A. 
részének 1. 
pontjában 
megadott 
egységek

vitaminok és 
ásványi anyagok

a XI. melléklet A. 
részének 1. 
pontjában 
megadott 
egységek

Or. en

Indokolás

 A só (nátrium-klorid) nem az egyetlen nátrium-forrás 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.

Módosítás 746
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet - C rész - cím és táblázat - 1 hasáb

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásban megjelenő energia és 
tápanyagok feltüntetésének sorrendje

Az önkéntesen kiegészített tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatásban 
megjelenő energia és tápanyagok 
feltüntetésének sorrendje

Az esettől függően az energiára és a 
tápanyagokra vonatkozó információ 
feltüntetésének sorrendje a következő:

Az esettől függően az energiára és a 
tápanyagokra vonatkozó információ 
feltüntetésének sorrendje a következő:

energia energia

fehérje
zsír zsír

amelyből amelyből
- telített zsírsavak - telített zsírsavak
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- transzzsírsavak - transzzsírsavak
- egyszeresen telítetlen zsírsavak - egyszeresen telítetlen zsírsavak

- többszörösen telítetlen zsírsavak - többszörösen telítetlen zsírsavak
Szénhidrátok

amelyből amelyből

- cukor - cukor
- poliolok - poliolok
- keményítő - keményítő

rost rost

fehérje
sók sók
vitaminok és ásványi anyagok vitaminok és ásványi anyagok

Or. de

Indokolás

A fehérje létfontosságú tápanyag és ezért az első helyre kell kerülnie, lásd 1. melléklet (1) 
bekezdés b) pontját.

Módosítás 747
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
XIII a melléklet (új)

Az Európai Bizottság által javasolt 
szöveg

Módosítás

XIII.a MELLÉKLET

Olvashatóság

1. Az „x” magasságának meghatározása.
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Or. en

Indokolás

Szükség van arra, hogy ez az új melléklet segítsen az 1,2 mm-nél magasabb vagy az azzal 
egyenlő betűméret meghatározásában.

Módosítás 748
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
XIII b melléklet (új)

Módosítás

XIII.b MELLÉKLET
Olvashatóság
A következő kritériumokat kell fontolóra venni a címkék tervezése során. Ha nem lehet 
megfelelni egy vagy több kritériumnak, akkor a 14.1 cikkben megadottnál nagyobb 
karakterméretet kell fontolóra venni.
Kritériumok Javaslat Méret Mindenképpen

elkerülendő

Kontraszt Fekete betűtípus 
fehér háttéren 
vagy jó tónusos 
kontraszt

70%
fénysűrűségi 
arány

Sötét betűtípus 
sötét háttéren

Világos betűtípus 
világos háttéren

Zöld/piros vagy 
egyéb olyan 
színkombináció, 
amely a 
színvakok 
számára 
megnehezíti az 
olvasást.

A szöveg típusa 
és formátuma

Szabadon 
felhasználható 
betűtípusok, 
például az Arial a 
betűkhöz

Félkövér betűtípus, 
ha a nyomtatási 

Díszes 
betűtípusok

Árnyékolás 

Dőlt betűtípus
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minőség 
megtartandó

Elrendezés A bal margónál 
kezdődő és ahhoz 
igazított szöveg  

Szövegtördelés

Nyomtatási 
minőség a 
módszertől 
függően

Az olyan 
nyomtatási 
rendszerek 
esetében, 
amelyek rosszabb 
nyomtatási 
minőséget 
állíthatnak elő, 
figyelemmel lehet 
lenni a megfelelő 
élességre és 
szövegfelbontásr
a, valamint a 
színösszehangolá
sra és a 
színregisztrációra

A szöveg körüli 
fehér terület

Elegendő hely a 
nyomtatott 
szöveg körül

A betűméret 
legalább 80%-a

Felületek Matt kidolgozású 
nyomtatási 
felület

Fémes és fényes 
felületek 

Durva felületek

Or. en

Indokolás

Ez az új módosítás olyan olvashatósági kritériumokat vezet be, amelyeket figyelembe kell 
venni a címkék tervezése során.
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