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Módosítás 144
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat

Proposal for rejection

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. hu

Indokolás

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széles körű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008 augusztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Módosítás 145
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Mivel rendkívül sok olyan 
környezetvédelmi címke létezik, amelyek 
szerint az adott termék pl. „bio”, „öko” 
vagy organikus, de nem adnak 
magyarázaatot arra, hogy ezt hogyan 
élrték el, a Bizottságnak az érdekelt
felekkel folytatott konzultáció keretében 
javaslatokat kellene megfogalmaznia arra 
vonatkozóan, hogy a fogyasztók 
félrevezetésének elkerülése érdekében 
milyen minőségi feltételeknek kell 
megfelelniük az ilyen címkével ellátott 
termékeknek.
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Or. en

Módosítás 146
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Érdeklődés mutatkozik az étrend és az 
egészség közötti összefüggés, valamint az 
egyéni szükségleteknek megfelelő étrend 
kiválasztása iránt. A Bizottság 
táplálkozással, túlsúllyal és elhízással 
kapcsolatos egészségügyi kérdésekre 
vonatkozó európai stratégiáról szóló fehér 
könyve megállapította, hogy a 
tápértékjelölés fontos eszköz ahhoz, hogy a 
fogyasztókat tájékoztassák az élelmiszerek 
összetételéről, és segítsék őket a 
tájékoztatáson alapuló választásban. Az EU 
2007-2013-ra vonatkozó fogyasztópolitikai 
stratégiája hangsúlyozza, hogy mind a 
hatékony verseny, mind pedig a fogyasztók 
jólléte szempontjából fontos a fogyasztók 
megalapozott választásának lehetővé tétele. 
A táplálkozás alapelveinek ismerete és a 
tápértékre vonatkozóan az élelmiszereken 
szereplő, megfelelő információ jelentősen 
hozzájárulna ahhoz, hogy a fogyasztók 
ezáltal tájékozott módon választhassanak.

(10)Érdeklődés mutatkozik az étrend és az 
egészség közötti összefüggés, valamint az 
egyéni szükségleteknek megfelelő étrend 
kiválasztása iránt. A Bizottság 
táplálkozással, túlsúllyal és elhízással 
kapcsolatos egészségügyi kérdésekre 
vonatkozó európai stratégiáról szóló fehér 
könyve megállapította, hogy a 
tápértékjelölés fontos eszköz ahhoz, hogy a 
fogyasztókat tájékoztassák az élelmiszerek 
összetételéről, és segítsék őket a 
tájékoztatáson alapuló választásban. Az 
oktató és tájékoztató kampányok az 
élelmiszerekre vonatkozó információk 
fogyasztók általi megértése javításának 
fontos mechanizmusát jelentik. Az EU 
2007-2013-ra vonatkozó fogyasztópolitikai 
stratégiája hangsúlyozza, hogy mind a 
hatékony verseny, mind pedig a fogyasztók 
jólléte szempontjából fontos a fogyasztók 
megalapozott választásának lehetővé tétele. 
A táplálkozás alapelveinek ismerete és a 
tápértékre vonatkozóan az élelmiszereken 
szereplő, megfelelő információ jelentősen 
hozzájárulna ahhoz, hogy a fogyasztók 
ezáltal tájékozott módon választhassanak.

Or. en

Indokolás

Az étrendnek, valamint a tápérték fogyasztók általi megértésének javítása nem érhető el 
egyedül a címkézéssel. A fogyasztók még most sem értik a címkén szereplő egyes 
információkat és elengedhetetlen, hogy a tagállamok jobban részt vegyenek az ilyen 
információk fogyasztók általi megértésének javítására irányuló tájékoztató kampányokban.
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Módosítás 147
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közösségi szabályok kizárólag 
olyan vállalkozásokra alkalmazandók, 
melyek esetében megnyilvánul a 
tevékenységek bizonyos folyamatossága és 
bizonyos fokú szervezettség. Az olyan 
tevékenységek, mint élelmiszer időszakos 
kezelése, felszolgálása és értékesítése 
magánszemélyek által, például 
jótékonysági eseményeken vagy helyi 
közösségi vásárokon és találkozókon nem 
tartozik a rendelet hatálya alá.

(15) A közösségi szabályok kizárólag 
olyan vállalkozásokra alkalmazandók, 
melyek esetében megnyilvánul a 
tevékenységek bizonyos folyamatossága és 
bizonyos fokú szervezettség. Az olyan 
tevékenységek, mint élelmiszerek
harmadik feleknek történő esetenkénti 
szállítása, felszolgálása és értékesítése 
magánszemélyek által, például 
jótékonysági eseményeken vagy helyi 
közösségi vásárokon és találkozókon nem 
tartozik a rendelet hatálya alá. A szállítási 
vállalkozások által nyújtott étkeztetési 
szolgáltatások csak akkor tartoznak e 
rendelet hatálya alá, ha útvonaluk 
kiindulási és végpontja is a Közösség 
területén van.

Or. de

Indokolás

Számunkra nem az élelmiszerek kezelése, hanem azok hármadik félhez történő szállítása 
lényeges; a szóismétlés elkerülése. Az olyan útvonalakon, amelyek egy EU-n kívüli országban 
kezdődnek vagy érnek véget, a szállítási vállalkozás talán nem talál olyan beszállítót, amely 
megfelel a tájékoztatási követelményeknek. Amennyiben az ilyen útvonalon működő 
vállalkozások a rendelet hatálya alá tartoznának, az EU-ban alapított vállakozások 
versenyhátrányba kerülnének, mivel csak nekik kellene betartani a rendelet szabályait.
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Módosítás 148
Jules Maaten

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közösségi szabályok kizárólag 
olyan vállalkozásokra alkalmazandók, 
melyek esetében megnyilvánul a 
tevékenységek bizonyos folyamatossága és 
bizonyos fokú szervezettség. Az olyan 
tevékenységek, mint élelmiszer időszakos 
kezelése, felszolgálása és értékesítése 
például jótékonysági eseményeken vagy 
helyi közösségi vásárokon és találkozókon 
nem tartozik a rendelet hatálya alá.

(15) A közösségi szabályok kizárólag 
olyan vállalkozásokra alkalmazandók, 
melyek esetében megnyilvánul a 
tevékenységek bizonyos folyamatossága és 
bizonyos fokú szervezettség. Az olyan 
tevékenységek, mint élelmiszer időszakos 
kezelése, felszolgálása és értékesítése 
például jótékonysági eseményeken vagy 
helyi közösségi vásárokon és találkozókon 
nem tartozik a rendelet hatálya alá. A 
Közösség területén kívüli csatlakozások 
esetében a szállítási társaságok által 
nyújtott étkezési szolgáltatások nem 
tartoznak e rendelet hatálya alá.

Or. en

Indokolás

Az EU területén kívül működő étkeztetők nem feltétlenül találnak az élelmiszerekre vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettségnek eleget tevő beszállítókat.

Módosítás 149
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közösségi szabályok kizárólag 
olyan vállalkozásokra alkalmazandók, 
melyek esetében megnyilvánul a 
tevékenységek bizonyos folyamatossága és 
bizonyos fokú szervezettség. Az olyan 
tevékenységek, mint élelmiszer időszakos
kezelése, felszolgálása és értékesítése 
például jótékonysági eseményeken vagy 

(15) A közösségi szabályok kizárólag 
olyan vállalkozásokra alkalmazandók, 
melyek esetében megnyilvánul a 
tevékenységek bizonyos folyamatossága és 
bizonyos fokú szervezettség. Az olyan 
tevékenységek, mint élelmiszer esetenkénti
kezelése, felszolgálása és értékesítése 
például önkéntesek által egyesületek, 
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helyi közösségi vásárokon és találkozókon 
nem tartozik a rendelet hatálya alá.

hitközségek vagy iskolák (vagy hasonló 
szervezetek) javára szervezett jótékonysági 
eseményeken vagy helyi közösségi 
vásárokon és találkozókon nem tartozik a 
rendelet hatálya alá.

Or. sv

Indokolás

A jogszabály célja, hogy a fogyasztókat a lehető legnagyobb mértékben hozzásegítse az 
élelmiszerekre vonatkozó információk megszerzéséhez. A kifejezetten ideiglenes jelleggel 
működő szolgáltatóktól ugyanezt indokolatlan elvárni. A jogalkotó által e rendeletben 
rögzített szigorú követelmények betartása az önkéntes, alkalmi és önzetlen tevékenységes 
során lehetetlen. Mivel ezekben az esetekben a fogyasztó nem függ a termelőtől/eladótól, nem 
indokolt, hogy e tevékenységek a rendelet hatálya alá tartozzanak.

Módosítás 150
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás jogának elegendő 
rugalmasságot kell biztosítania ahhoz, 
hogy lépést lehessen tartani a fogyasztók 
új tájékoztatási igényeivel, és biztosított 
legyen az egyensúly a belső piac védelme 
és a tagállamokban a fogyasztók 
elképzeléseiben mutatkozó különbségek 
között.

(16) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás jogának biztosítania kell az 
egyensúlyt a belső piac védelme és a 
tagállamokban a fogyasztók 
elképzeléseiben mutatkozó különbségek 
között.

Or. fr

Indokolás

Bármely új, jövőbeli követelmény állítását a Bizottság által megfelelőnek tartott jogalkotási 
ellenőrzésnek kell alávetni.
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Módosítás 151
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információra nézve azonban csak akkor 
állapíthatók meg új, kötelező előírások, ha 
és ahol a szubszidiaritás, az arányosság és 
a fenntarthatóság elvével összhangban 
azokra szükség van.

(19) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információra nézve azonban csak akkor 
állapíthatók meg új, kötelező előírások, ha 
és ahol a szubszidiaritás, az arányosság, az 
átláthatóság és a fenntarthatóság elvével 
összhangban azokra szükség van.

Or. en

Indokolás

A teljes mértékben működőképes belső piacra irányuló jelenlegi uniós célkitűzésekkel való 
összhang fenntartása érdekében létfontosságú, hogy valamennyi érdekelt bármely új 
követelményt bejelentsen és alaposan megvizsgáljon annak biztosítása érdekében, hogy azok 
indokoltak legyenek, és ne akadályozzák az áruk szabad mozgását.

Módosítás 152
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás terén bekövetkező változások 
és fejlemények figyelembevétele 
érdekében rendelkezni kell a Bizottság 
felhatalmazásáról arra, hogy a kötelező 
információk jegyzékét adatok 
hozzáadásával vagy törlésével módosítsa, 
és arról, hogy bizonyos adatok 
elérhetőségét alternatív eszközökkel 
biztosítsák. Az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációnak segítenie kell az 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás 
követelményeinek kellő időben történő, 

törölve
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célirányos megváltoztatását.

Or. en

Indokolás

A kötelező információk jegyzékének módosítására és bizonyos adatok elérhetőségének 
alternatív eszközökkel történő biztosítására szolgáló rendelkezések a rendelet jelentős 
mértékű módosítását jelentik, ezért elfogadásukra nem komitológiai eljárás, hanem 
együttdöntési eljárás keretében kell sort keríteni.

Módosítás 153
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás terén bekövetkező változások 
és fejlemények figyelembevétele 
érdekében rendelkezni kell a Bizottság 
felhatalmazásáról arra, hogy a kötelező 
információk jegyzékét adatok 
hozzáadásával vagy törlésével módosítsa, 
és arról, hogy bizonyos adatok 
elérhetőségét alternatív eszközökkel 
biztosítsák. Az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációnak segítenie kell az 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás 
követelményeinek kellő időben történő, 
célirányos megváltoztatását.

törölve

Or. en

Indokolás

A kötelező információk jegyzékének módosítására és bizonyos adatok elérhetőségének 
alternatív eszközökkel történő biztosítására szolgáló rendelkezések a rendelet jelentős 
mértékű módosítását jelentik, ezért elfogadásukra nem komitológiai eljárás, hanem 
együttdöntési eljárás keretében kell sort keríteni.
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Módosítás 154
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás terén bekövetkező változások 
és fejlemények figyelembevétele 
érdekében rendelkezni kell a Bizottság 
felhatalmazásáról arra, hogy a kötelező 
információk jegyzékét adatok 
hozzáadásával vagy törlésével módosítsa, 
és arról, hogy bizonyos adatok 
elérhetőségét alternatív eszközökkel 
biztosítsák. Az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációnak segítenie kell az 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás 
követelményeinek kellő időben történő, 
célirányos megváltoztatását.

törölve

Or. en

Indokolás

A kötelező információk jegyzékének módosítására és bizonyos adatok elérhetőségének 
alternatív eszközökkel történő biztosítására szolgáló rendelkezések a rendelet jelentős 
mértékű módosítását jelentik, ezért elfogadásukra nem komitológiai eljárás, hanem 
együttdöntési eljárás keretében kell sort keríteni.

Módosítás 155
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás terén bekövetkező változások 
és fejlemények figyelembevétele 
érdekében rendelkezni kell a Bizottság 
felhatalmazásáról arra, hogy a kötelező 
információk jegyzékét adatok 
hozzáadásával vagy törlésével módosítsa, 

törölve
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és arról, hogy bizonyos adatok 
elérhetőségét alternatív eszközökkel 
biztosítsák. Az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációnak segítenie kell az 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás 
követelményeinek kellő időben történő, 
célirányos megváltoztatását.

Or. en

Indokolás

A kötelező információk jegyzékének módosítására és bizonyos adatok elérhetőségének 
alternatív eszközökkel történő biztosítására szolgáló rendelkezések a rendelet jelentős 
mértékű módosítását jelentik, ezért elfogadásukra nem komitológiai eljárás, hanem 
együttdöntési eljárás keretében kell sort keríteni.

Módosítás 156
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás terén bekövetkező változások 
és fejlemények figyelembevétele 
érdekében rendelkezni kell a Bizottság 
felhatalmazásáról arra, hogy a kötelező 
információk jegyzékét adatok 
hozzáadásával vagy törlésével módosítsa, 
és arról, hogy bizonyos adatok 
elérhetőségét alternatív eszközökkel 
biztosítsák. Az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációnak segítenie kell az 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás 
követelményeinek kellő időben történő, 
célirányos megváltoztatását.

törölve

Or. fr

Indokolás

A komitológiai eljárás csak a másodlagos intézkedések esetén alkalmazható; a kötelező 
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rendelkezések bármilyen változtatása együttdöntési eljárás keretében kell történjen.

Módosítás 157
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az élelmiszerek címkéinek világosnak 
és érthetőnek kell lenniük, hogy segítsék a 
fogyasztókat abban, hogy az 
élelmiszerekkel és étrendjükkel 
kapcsolatban tájékozottabban 
választhassanak. A felmérések azt 
mutatják, hogy az olvashatóság fontos 
tényező azon lehetőség maximalizálásában, 
hogy a címkén szereplő információ 
befolyásolni tudja a célközönséget, és az 
apró betűméret az egyik fő oka az 
élelmiszerek címkézésével kapcsolatos 
fogyasztói elégedetlenségnek.

(25) Az élelmiszerek címkéinek világosnak 
és érthetőnek kell lenniük, hogy segítsék a 
fogyasztókat abban, hogy az 
élelmiszerekkel és étrendjükkel 
kapcsolatban tájékozottabban 
választhassanak. A felmérések azt 
mutatják, hogy az olvashatóság fontos 
tényező azon lehetőség maximalizálásában, 
hogy a címkén szereplő információ 
befolyásolni tudja a célközönséget, és 
következésképpen az olyan tényezőket, 
mint a méret, a betűtípus, szín és a 
kontraszt, együttesen kell megvizsgálni az 
élelmiszerek címkézésével kapcsolatos 
fogyasztói elégedettség biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A címkék olvashatósága létfontosságú a fogyasztók számára, és annak az új rendelet 
értelmében továbbra is követelménynek kell maradnia. A címke egyértelműségének 
értékelésekor azonban számos tényezőt – és nemcsak a betűméretet – kell figyelembe venni.

Módosítás 158
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az élelmiszerek címkéinek világosnak (25) Az élelmiszerek címkéinek 
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és érthetőnek kell lenniük, hogy segítsék a 
fogyasztókat abban, hogy az 
élelmiszerekkel és étrendjükkel 
kapcsolatban tájékozottabban 
választhassanak. A felmérések azt 
mutatják, hogy az olvashatóság fontos 
tényező azon lehetőség maximalizálásában, 
hogy a címkén szereplő információ 
befolyásolni tudja a célközönséget, és az 
apró betűméret az egyik fő oka az 
élelmiszerek címkézésével kapcsolatos 
fogyasztói elégedetlenségnek.

pontosnak, világosnak, könnyen 
olvashatónak és érthetőnek kell lenniük, 
hogy segítsék a fogyasztókat abban, hogy 
az élelmiszerekkel és étrendjükkel 
kapcsolatban tájékozottan választhassanak. 
A felmérések azt mutatják, hogy az 
olvashatóság fontos tényező azon lehetőség 
maximalizálásában, hogy a címkén 
szereplő információ befolyásolni tudja a 
célközönséget, és az apró betűméret az 
egyik fő oka az élelmiszerek címkézésével 
kapcsolatos fogyasztói elégedetlenségnek.

Or. fr

Indokolás

A módosítás minden fogyasztó érdekét szolgálja és célja, hogy a teljes preambulumbekezdés 
következetes legyen, és egyúttal hangsúlyozza a címkézésre voantkozó minimális 
követelményeket.

Módosítás 159
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A fogyasztók tájékozott választáshoz 
szükséges, élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében a kevert 
alkoholtartalmú italok esetében is kell 
információt nyújtani az összetételükről. 

törölve

Or. en

Indokolás

A kevert alkoholtartalmú italok (másnéven „party-italok”) rendelkeznek olyan jellemzőkkel, 
amelyek miatt a fogyasztói tájékoztatásra vonatkozóan a jogalkotó fokozott figyelmét 
érdemlik; különösen vonzóak a fiatalok számára és hozzájárulhatnak mind a gyakoribb, mind 
pedig a fiatalabb korban kezdődő alkoholfogyasztáshoz. Mesterséges, cukorkákhoz hasonló 
színezékeket és (az alkoholíz elfedésére alkalmas) ízesítőket tartalmaznak, és cukortartalmuk 
is igen magas. Néhány ilyen ital serkentőket is, pl. koffeint, ginzenget, taurint és guaranát is 
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tartalmaz.

Módosítás 160
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A fogyasztók tájékozott választáshoz 
szükséges, élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében a kevert 
alkoholtartalmú italok esetében is kell 
információt nyújtani az összetételükről.

(27) A fogyasztók tájékozott választáshoz 
szükséges, élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében, az 
alkoholtartlamú italokra vonatkozóan a 
Bizottság és az érintett érdekelt felek 
megvizsgálják, hogy mely információk 
lehetnek a fogyasztók számára a 
leghasznosabbak, és hogyan lehet ezeket a 
leghatékonyabban biztosítani. 

Or. de

Indokolás

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.

Módosítás 161
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A fogyasztók tájékozott választáshoz 
szükséges, élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében a kevert 

(27) A fogyasztók tájékozott választáshoz 
szükséges, élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében a kevert 



AM\765208HU.doc 15/118 PE416.699v02-00

HU

alkoholtartalmú italok esetében is kell 
információt nyújtani az összetételükről.

alkoholtartalmú italokat ilyenként kell 
címkézni, információt kell nyújtani az 
összetételükről, és fel kell tüntetni 
alkoholtartalmukat.

Or. fr

Indokolás

A kevert alkoholtartalmú italokat ilyenként kell címkézni, azaz egyértelműen jelölni kell, hogy 
alkoholt tartalmaznak, megjelölve az alkohol típusát és szintjét. A fogyasztókat megfelelően 
tájkoztatni kell a kevert alkoholotartalmú italok jellemzőiről, az alkohol és a túlzott 
alkoholfogyasztás ellenes poltikákhoz kapcsolódó tájékoztatással együtt. 

Módosítás 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A fogyasztók tájékozott választáshoz 
szükséges, élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében a kevert 
alkoholtartalmú italok esetében is kell 
információt nyújtani az összetételükről. 

(27) A fogyasztók tájékozott választáshoz 
szükséges, élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében minden 
alkoholtartalmú ital, így a sör, bor, szeszes 
italok és a kevert alkoholtartalmú italok
esetében is kell információt nyújtani az 
összetételükről. 

Or. en

Módosítás 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A fogyasztók tájékozott választáshoz 
szükséges, élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében a kevert
alkoholtartalmú italok esetében is kell 

(27) A fogyasztók tájékozott választáshoz 
szükséges, élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében az alkoholtartalmú 
italok esetében is kell információt nyújtani 
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információt nyújtani az összetételükről. az összetételükről.

Or. en

Indokolás

Mivel e rendelet célja a fogyasztók egészségének magas szintű védelme, a rendelkezést 
minden alkoholtartalmú italra alkalmazni kell.

Módosítás 164
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A fogyasztók tájékozott választáshoz 
szükséges, élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében a kevert
alkoholtartalmú italok esetében is kell 
információt nyújtani az összetételükről.

(27) A fogyasztók tájékozott választáshoz 
szükséges, élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében az alkoholtartalmú 
italok esetében is kell információt nyújtani 
az összetételükről.

Or. fi

Indokolás

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

Módosítás 165
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak más 
alkoholtartalmú italokról is.A bor 
címkézésére már vonatkoznak specifikus 
közösségi szabályok. A borpiac közös 

törölve
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szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 
1493/1999/EK tanácsi rendelet műszaki 
szabványok kimerítő listáját írja elő, 
amelyek teljes mértékben lefedik a 
borászati eljárásokat, az előállítási 
módszereket és a borok kiszerelésének és 
címkézésének módjait, így biztosítva, hogy 
a szabványok az előállítási lánc 
valamennyi szakaszára vonatkoznak, 
emellett pedig szavatolva a fogyasztók 
védelmét és megfelelő tájékoztatását. Ez a 
jogszabály pontosan és teljes körűen 
felsorolja azokat az anyagokat, amelyek 
valószínűleg felhasználásra kerülnek a 
gyártási folyamat során, felhasználásuk 
feltételeit, valamint a borászati eljárások 
és kezelések engedélyezett listáját; a listán 
nem szereplő eljárás tilos. Ezért 
helyénvaló, ha a borra e szakaszban nem 
vonatkozik az összetevők listájának 
feltüntetésére vonatkozó kötelezettség, 
illetve a tápértékjelölés. A szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok
tekintetében és a borra meghatározott 
feltételekkel való egységes megközelítés és 
következetesség érdekében ugyanazon 
mentességeket kell alkalmazni. A 
Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel jelentést készít és 
szükség esetén specifikus követelményeket 
javasolhat e rendelettel összefüggésben.

Or. fi

Indokolás

Fontos, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak az alkoholtartalmú italok összetevőiről is.
Ez különösen az olyan fogysztók számára fontos, akik például cukorbetegségben szenvednek.
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Módosítás 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak más 
alkoholtartalmú italokról is.A bor 
címkézésére már vonatkoznak specifikus 
közösségi szabályok. A borpiac közös 
szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 
1493/1999/EK tanácsi rendelet műszaki 
szabványok kimerítő listáját írja elő, 
amelyek teljes mértékben lefedik a 
borászati eljárásokat, az előállítási 
módszereket és a borok kiszerelésének és 
címkézésének módjait, így biztosítva, hogy 
a szabványok az előállítási lánc 
valamennyi szakaszára vonatkoznak, 
emellett pedig szavatolva a fogyasztók 
védelmét és megfelelő tájékoztatását. Ez a 
jogszabály pontosan és teljes körűen 
felsorolja azokat az anyagokat, amelyek 
valószínűleg felhasználásra kerülnek a 
gyártási folyamat során, felhasználásuk 
feltételeit, valamint a borászati eljárások 
és kezelések engedélyezett listáját; a listán 
nem szereplő eljárás tilos. Ezért 
helyénvaló, ha a borra e szakaszban nem 
vonatkozik az összetevők listájának 
feltüntetésére vonatkozó kötelezettség, 
illetve a tápértékjelölés. A szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok 
tekintetében és a borra meghatározott 
feltételekkel való egységes megközelítés és 
következetesség érdekében ugyanazon 
mentességeket kell alkalmazni. A 
Bizottság e rendelet hatályba lépését 

törölve
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követően öt évvel jelentést készít és 
szükség esetén specifikus követelményeket 
javasolhat e rendelettel összefüggésben.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 167
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók
tájékoztatást kapjanak más alkoholtartalmú 
italokról is.A bor címkézésére már 
vonatkoznak specifikus közösségi 
szabályok. A borpiac közös szervezéséről 
szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet műszaki szabványok 
kimerítő listáját írja elő, amelyek teljes 
mértékben lefedik a borászati eljárásokat, 
az előállítási módszereket és a borok 
kiszerelésének és címkézésének módjait, 
így biztosítva, hogy a szabványok az 
előállítási lánc valamennyi szakaszára 
vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a 
fogyasztók védelmét és megfelelő 
tájékoztatását. Ez a jogszabály pontosan 
és teljes körűen felsorolja azokat az 
anyagokat, amelyek valószínűleg 
felhasználásra kerülnek a gyártási 
folyamat során, felhasználásuk feltételeit, 
valamint a borászati eljárások és 
kezelések engedélyezett listáját; a listán 
nem szereplő eljárás tilos. Ezért 
helyénvaló, ha a borra e szakaszban nem 
vonatkozik az összetevők listájának 

(28) Lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak az alkoholtartalmú 
italokról.
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feltüntetésére vonatkozó kötelezettség, 
illetve a tápértékjelölés. A szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok 
tekintetében és a borra meghatározott 
feltételekkel való egységes megközelítés és 
következetesség érdekében ugyanazon 
mentességeket kell alkalmazni. A 
Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel jelentést készít és 
szükség esetén specifikus követelményeket 
javasolhat e rendelettel összefüggésben.

Or. en

Módosítás 168
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak más 
alkoholtartalmú italokról is.A bor 
címkézésére már vonatkoznak specifikus 
közösségi szabályok. A borpiac közös 
szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 
1493/1999/EK tanácsi rendelet műszaki 
szabványok kimerítő listáját írja elő, 
amelyek teljes mértékben lefedik a 
borászati eljárásokat, az előállítási 
módszereket és a borok kiszerelésének és 
címkézésének módjait, így biztosítva, hogy 
a szabványok az előállítási lánc 
valamennyi szakaszára vonatkoznak, 
emellett pedig szavatolva a fogyasztók 
védelmét és megfelelő tájékoztatását. Ez a 
jogszabály pontosan és teljes körűen 

(28) Egyértelműen meg kell határozni, 
hogy a fogyasztóknak milyen 
információkra van szükségük az 
alkoholtartalmú italokkal kapcsolatban.
Éppen ezért nem volna helyes e rendelet 
egyes rendelkezéseit az alkoltartalmú 
italokra alkalmazni. A bor címkézésére 
már vonatkoznak specifikus közösségi 
szabályok: Az 1999. május 17-i 
1493/1999/EK tanácsi rendelet és az 
1601/91/EK tanácsi rendelet. Ugyanez 
vonatkozik a szeszes italok címkézésére is 
(110/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet). Az alkoholtartalmú 
italokra vonatkozó tájékoztatás egységes 
megközelítése és a többi közösségi 
jogszabállyal való koherencia érdekében 
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felsorolja azokat az anyagokat, amelyek 
valószínűleg felhasználásra kerülnek a 
gyártási folyamat során, felhasználásuk 
feltételeit, valamint a borászati eljárások 
és kezelések engedélyezett listáját; a listán 
nem szereplő eljárás tilos. Ezért 
helyénvaló, ha a borra e szakaszban nem 
vonatkozik az összetevők listájának 
feltüntetésére vonatkozó kötelezettség, 
illetve a tápértékjelölés. A szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok 
tekintetében és a borra meghatározott 
feltételekkel való egységes megközelítés és 
következetesség érdekében ugyanazon 
mentességeket kell alkalmazni. A 
Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel jelentést készít és 
szükség esetén specifikus követelményeket 
javasolhat e rendelettel összefüggésben.

az alkoholtartalmú italok esetében e 
rendelet értelmében nem kell eleget tenni 
az összetevőkre és a tápértékre vonatkozó 
címkézési követelményeknek. A Bizottság 
e rendelet hatályba lépését követően öt 
évvel jelentést készít és szükség esetén 
specifikus követelményeket javasolhat e 
rendelettel összefüggésben.

Or. de

Indokolás

Ha bor és a sör kivételt képeznek, de a többi alkoholtartalmú ital nem, lehetetlen lesz egységet 
teremteni az ágazatban. Egyes meghatározott termékek előnyhöz jutnának, míg mások 
hátrányos helyzetbe kerülnének. A fogyasztókat félrevezetné a különböző termékek összetétele.
Éppen ezért szükség van egy átmeneti időszakra annak érdekében, hogy 
megbizonyosodhassunk a fogysztók igényeiről és biztosítható legyen az egységes 
megközelítés.
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Módosítás 169
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak más alkoholtartalmú 
italokról is.A bor címkézésére már 
vonatkoznak specifikus közösségi 
szabályok. A borpiac közös szervezéséről 
szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK
tanácsi rendelet műszaki szabványok 
kimerítő listáját írja elő, amelyek teljes 
mértékben lefedik a borászati eljárásokat, 
az előállítási módszereket és a borok 
kiszerelésének és címkézésének módjait, 
így biztosítva, hogy a szabványok az 
előállítási lánc valamennyi szakaszára 
vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a 
fogyasztók védelmét és megfelelő 
tájékoztatását. Ez a jogszabály pontosan és 
teljes körűen felsorolja azokat az 
anyagokat, amelyek valószínűleg 
felhasználásra kerülnek a gyártási folyamat 
során, felhasználásuk feltételeit, valamint a 
borászati eljárások és kezelések 
engedélyezett listáját; a listán nem szereplő 
eljárás tilos. Ezért helyénvaló, ha a borra e 
szakaszban nem vonatkozik az összetevők 
listájának feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettség, illetve a tápértékjelölés. A 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sör és a szeszes 
italok tekintetében és a borra 
meghatározott feltételekkel való egységes 
megközelítés és következetesség érdekében 
ugyanazon mentességeket kell alkalmazni. 
A Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel jelentést készít és 

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak más alkoholtartalmú 
italokról is. A bor címkézésére már 
vonatkoznak specifikus közösségi 
szabályok. A borpiac közös szervezéséről 
szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK
tanácsi rendelet és az 1991. június 10-i 
1601/1991/EK tanácsi rendelet műszaki 
szabványok kimerítő listáját írja elő, 
amelyek teljes mértékben lefedik a 
borászati eljárásokat, az előállítási 
módszereket és a borok és borászati 
termékek kiszerelésének és címkézésének 
módjait, így biztosítva, hogy a szabványok 
az előállítási lánc valamennyi szakaszára 
vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a 
fogyasztók védelmét és megfelelő 
tájékoztatását. Ez a jogszabály pontosan és 
teljes körűen felsorolja azokat az 
anyagokat, amelyek valószínűleg 
felhasználásra kerülnek a gyártási folyamat 
során, felhasználásuk feltételeit, valamint a 
borászati eljárások és kezelések 
engedélyezett listáját; a listán nem szereplő 
eljárás tilos. Ezért helyénvaló, ha a borra e 
szakaszban nem vonatkozik az összetevők 
listájának feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettség, illetve a tápértékjelölés. A 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sör és a szeszes 
italok tekintetében és a borra 
meghatározott feltételekkel való egységes 
megközelítés és következetesség érdekében 
ugyanazon mentességeket kell alkalmazni. 
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szükség esetén specifikus követelményeket 
javasolhat e rendelettel összefüggésben.

A Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel jelentést készít és 
szükség esetén specifikus követelményeket 
javasolhat e rendelettel összefüggésben.

Or. en

Módosítás 170
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak más alkoholtartalmú 
italokról is.A bor címkézésére már 
vonatkoznak specifikus közösségi 
szabályok. A borpiac közös szervezéséről 
szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet1 műszaki szabványok 
kimerítő listáját írja elő, amelyek teljes 
mértékben lefedik a borászati eljárásokat, 
az előállítási módszereket és a borok 
kiszerelésének és címkézésének módjait, 
így biztosítva, hogy a szabványok az 
előállítási lánc valamennyi szakaszára 
vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a 
fogyasztók védelmét és megfelelő 
tájékoztatását. Ez a jogszabály pontosan és 
teljes körűen felsorolja azokat az 
anyagokat, amelyek valószínűleg 
felhasználásra kerülnek a gyártási folyamat 
során, felhasználásuk feltételeit, valamint a 
borászati eljárások és kezelések 
engedélyezett listáját; a listán nem szereplő 
eljárás tilos. Ezért helyénvaló, ha a borra e 
szakaszban nem vonatkozik az összetevők 
listájának feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettség, illetve a tápértékjelölés. A 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak más alkoholtartalmú 
italokról is. A bor címkézésére már 
vonatkoznak specifikus közösségi 
szabályok. A borpiac közös szervezéséről 
szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet2 műszaki szabványok 
kimerítő listáját írja elő, amelyek teljes 
mértékben lefedik a borászati eljárásokat, 
az előállítási módszereket és a borok 
kiszerelésének és címkézésének módjait, 
így biztosítva, hogy a szabványok az 
előállítási lánc valamennyi szakaszára 
vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a 
fogyasztók védelmét és megfelelő 
tájékoztatását. Ez a jogszabály pontosan és 
teljes körűen felsorolja azokat az 
anyagokat, amelyek valószínűleg 
felhasználásra kerülnek a gyártási folyamat 
során, felhasználásuk feltételeit, valamint a 
borászati eljárások és kezelések 
engedélyezett listáját; a listán nem szereplő 
eljárás tilos. 

                                               
1 HL L 179., 1999.7.14., 1. o.
2 HL L 179., 1999.7.14., 1. o.
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címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok 
tekintetében és a borra meghatározott 
feltételekkel való egységes megközelítés és 
következetesség érdekében ugyanazon 
mentességeket kell alkalmazni. A 
Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel jelentést készít és 
szükség esetén specifikus követelményeket 
javasolhat e rendelettel összefüggésben.

Or. en

Indokolás

A rendeletet alkoholtartalmú italokra is alkalmazni kell.

Módosítás 171
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak más alkoholtartalmú 
italokról is.A bor címkézésére már 
vonatkoznak specifikus közösségi 
szabályok. A borpiac közös szervezéséről 
szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet műszaki szabványok 
kimerítő listáját írja elő, amelyek teljes 
mértékben lefedik a borászati eljárásokat, 
az előállítási módszereket és a borok 
kiszerelésének és címkézésének módjait, 
így biztosítva, hogy a szabványok az 
előállítási lánc valamennyi szakaszára 
vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a 

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak más alkoholtartalmú 
italokról is. A bor címkézésére már 
vonatkoznak specifikus közösségi 
szabályok. A borpiac közös szervezéséről 
szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK
tanácsi rendelet és az 1991. június 10-i 
1601/1991/EK tanácsi rendelet műszaki 
szabványok kimerítő listáját írja elő, 
amelyek teljes mértékben lefedik a 
borászati eljárásokat, az előállítási 
módszereket és a borok és borászati 
termékek kiszerelésének és címkézésének 
módjait, így biztosítva, hogy a szabványok 
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fogyasztók védelmét és megfelelő 
tájékoztatását. Ez a jogszabály pontosan és 
teljes körűen felsorolja azokat az 
anyagokat, amelyek valószínűleg 
felhasználásra kerülnek a gyártási folyamat 
során, felhasználásuk feltételeit, valamint a 
borászati eljárások és kezelések 
engedélyezett listáját; a listán nem szereplő 
eljárás tilos. Ezért helyénvaló, ha a borra e 
szakaszban nem vonatkozik az összetevők
listájának feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettség, illetve a tápértékjelölés. A 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sör és a szeszes 
italok tekintetében és a borra 
meghatározott feltételekkel való egységes 
megközelítés és következetesség érdekében 
ugyanazon mentességeket kell alkalmazni. 
A Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel jelentést készít és 
szükség esetén specifikus követelményeket 
javasolhat e rendelettel összefüggésben. 

az előállítási lánc valamennyi szakaszára 
vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a 
fogyasztók védelmét és megfelelő 
tájékoztatását. Ez a jogszabály pontosan és 
teljes körűen felsorolja azokat az 
anyagokat, amelyek valószínűleg 
felhasználásra kerülnek a gyártási folyamat 
során, felhasználásuk feltételeit, valamint a 
borászati eljárások és kezelések 
engedélyezett listáját; a listán nem szereplő 
eljárás tilos. Ezért helyénvaló, ha a borra e 
szakaszban nem vonatkozik az összetevők 
listájának feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettség, illetve a tápértékjelölés. A 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sör és a szeszes 
italok tekintetében és a borra 
meghatározott feltételekkel való egységes 
megközelítés és következetesség érdekében 
ugyanazon mentességeket kell alkalmazni. 
A Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel jelentést készít és 
szükség esetén specifikus követelményeket 
javasolhat e rendelettel összefüggésben.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 



PE416.699v02-00 26/118 AM\765208HU.doc

HU

Foglietta, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az élelmiszer származási országának 
vagy eredete helyének feltüntetését 
biztosítani kell minden olyan esetben, ha 
annak hiánya valószínűleg félrevezethetné 
a fogyasztót az élelmiszer valódi 
származási országa vagy eredete helye 
tekintetében. Más esetekben a származási 
ország vagy eredet helye feltüntetésének 
biztosítása az élelmiszer-ipari vállalkozók 
belátására van bízva. A származási ország 
vagy eredet helye jelölését minden esetben 
az iparág számára egyenlő feltételeket 
biztosító, egyértelműen meghatározott 
kritériumok alapján kell biztosítani úgy, 
hogy az ne vezesse félre a fogyasztókat, 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók jobban értsék az élelmiszer 
származási országára vagy eredete helyére 
vonatkozó információkat. Ilyen 
kritériumok nem vonatkoznak az 
élelmiszer-ipari vállalkozó nevével vagy 
címével kapcsolatos jelzésekre.

(29) A teljes átláthatóság és nyomon 
követhetőség érdekében a termékhez 
felhasznált mezőgazdasági eredetű 
alapanyag származási országának 
feltüntetését a legmegfelelőbb módon
biztosítani kell. A származási ország vagy 
eredet helye jelölését minden esetben az 
iparág számára egyenlő feltételeket 
biztosító, egyértelműen meghatározott 
kritériumok alapján kell biztosítani úgy, 
hogy az ne vezesse félre a fogyasztókat, 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók jobban értsék az élelmiszer 
származási országára vagy eredete helyére 
vonatkozó információkat. Ilyen 
kritériumok nem vonatkoznak az 
élelmiszer-ipari vállalkozó nevével vagy 
címével kapcsolatos jelzésekre.

Or. en

Indokolás

Az eredet helyét meg kell különböztetni a „származási országtól”, ezért ez utóbbi 
meghatározását külön fel kell tüntetni.

Módosítás 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az élelmiszer származási országának (29) Az élelmiszer származási országának 
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vagy eredete helyének feltüntetését 
biztosítani kell minden olyan esetben, ha 
annak hiánya valószínűleg félrevezethetné 
a fogyasztót az élelmiszer valódi 
származási országa vagy eredete helye 
tekintetében. Más esetekben a származási 
ország vagy eredet helye feltüntetésének 
biztosítása az élelmiszer-ipari vállalkozók 
belátására van bízva. A származási ország 
vagy eredet helye jelölését minden esetben 
az iparág számára egyenlő feltételeket 
biztosító, egyértelműen meghatározott 
kritériumok alapján kell biztosítani úgy, 
hogy az ne vezesse félre a fogyasztókat, 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók jobban értsék az élelmiszer 
származási országára vagy eredete helyére 
vonatkozó információkat. Ilyen 
kritériumok nem vonatkoznak az 
élelmiszer-ipari vállalkozó nevével vagy 
címével kapcsolatos jelzésekre.

vagy eredete helyének feltüntetését 
biztosítani kell az egyetlen összetevőt 
tartalmazó élelmiszerek esetében, a sok 
összetevős élelmiszerek esetében a 
lényeges összetevőkre és a jellegzetes 
összetevőkre vonatkozóan, illetve minden 
olyan esetben, ha annak hiánya 
valószínűleg félrevezethetné a fogyasztót 
az élelmiszer valódi származási országa 
vagy eredete helye tekintetében. Más 
esetekben a származási ország vagy eredet 
helye feltüntetésének biztosítása az 
élelmiszer-ipari vállalkozók belátására van 
bízva. A származási ország vagy eredet 
helye jelölését minden esetben az iparág 
számára egyenlő feltételeket biztosító, 
egyértelműen meghatározott kritériumok 
alapján kell biztosítani úgy, hogy az ne 
vezesse félre a fogyasztókat, annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 
jobban értsék az élelmiszer származási 
országára vagy eredete helyére vonatkozó 
információkat. Ilyen kritériumok nem 
vonatkoznak az élelmiszer-ipari vállalkozó 
nevével vagy címével kapcsolatos 
jelzésekre.

Or. en

Indokolás

A származási ország/eredet helye a legtöbb fogyasztó számára értékes információ. Ezért az 
egyetlen összevőt tartalmazó élelmiszerek esetében, illetve a sok összetevős élelmiszerek 
esetében a lényeges és a jellegzetes összetvőkre vonatkozóan kötelezően fell tüntetni.

Módosítás 174
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az élelmiszer származási országának 
vagy eredete helyének feltüntetését 

(29) Az élelmiszer származási országának 
vagy eredete helyének feltüntetését 
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biztosítani kell minden olyan esetben, ha 
annak hiánya valószínűleg félrevezethetné 
a fogyasztót az élelmiszer valódi 
származási országa vagy eredete helye 
tekintetében. Más esetekben a származási 
ország vagy eredet helye feltüntetésének 
biztosítása az élelmiszer-ipari vállalkozók 
belátására van bízva. A származási ország 
vagy eredet helye jelölését minden esetben 
az iparág számára egyenlő feltételeket 
biztosító, egyértelműen meghatározott 
kritériumok alapján kell biztosítani úgy, 
hogy az ne vezesse félre a fogyasztókat, 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók jobban értsék az élelmiszer 
származási országára vagy eredete helyére 
vonatkozó információkat. Ilyen 
kritériumok nem vonatkoznak az 
élelmiszer-ipari vállalkozó nevével vagy 
címével kapcsolatos jelzésekre.

kötelezővé kell tenni minden olyan 
esetben, ha annak hiánya valószínűleg 
félrevezethetné a fogyasztót az élelmiszer 
valódi származási országa vagy eredete 
helye tekintetében. Más esetekben a 
származási ország vagy eredet helye 
feltüntetésének biztosítása az élelmiszer-
ipari vállalkozók belátására van bízva. A 
származási ország vagy eredet helye 
jelölését minden esetben az iparág számára 
egyenlő feltételeket biztosító, 
egyértelműen meghatározott kritériumok 
alapján kell biztosítani úgy, hogy az ne 
vezesse félre a fogyasztókat, annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 
jobban értsék az élelmiszer származási 
országára vagy eredete helyére vonatkozó 
információkat. Ilyen kritériumok nem 
vonatkoznak az élelmiszer-ipari vállalkozó 
nevével vagy címével kapcsolatos 
jelzésekre.

Or. en

Módosítás 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az Európai Közösség nem 
preferenciális származási szabályait a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 
1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet, valamint a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet végrehajtására vonatkozó 
rendelkezések megállapításáról szóló, 
1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági 
rendeletben szereplő végrehajtási 
rendelkezései állapítják meg. Az 
élelmiszerek származási országának 
meghatározása ezeken a kereskedelmi 
szereplők és hatóságok által jól ismert 

(31) Az Európai Közösség nem 
preferenciális származási szabályait a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 
1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet, valamint a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet végrehajtására vonatkozó 
rendelkezések megállapításáról szóló, 
1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági 
rendeletben szereplő végrehajtási 
rendelkezései állapítják meg. Az 
élelmiszerek származási országának 
meghatározása ezeken a kereskedelmi 
szereplők és hatóságok által jól ismert 
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szabályokon fog alapulni, ami megkönnyíti 
annak végrehajtását. 

szabályokon fog alapulni, ami megkönnyíti 
annak végrehajtását. Hús és húst 
tartalmazó élelmiszerek esetében olyan 
diferenciált szabályok alkalmazandók, 
amelyek figyelembe veszik a születés, a 
nevelés és levágás helyét.

Or. en

Indokolás

A hús esetében nem helyénvaló csak egy származási hely megadása, amennyiben a születés, a 
nevelés és a levágás helye eltérőek. A felmérések szerint a fogyasztók számára igen fontos, 
hogy az állat hol született, nevelkedett, illetve hol vágták le.

Módosítás 176
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A csomagolás elején magyarázatot 
kell adni a feltüntetett tápanyagokra 
vonatkozó információkat illetően.

Or. en

Módosítás 177
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A fogyasztók általában nincsenek 
tisztában azzal, hogy az alkoholtartalmú 
italok hozzájárulhatnak teljes 
tápanyagbevitelükhöz. Ezért helyénvaló az 
ilyen italok – különösen a kevert 

(34) A fogyasztóknak tisztában kell 
lenniük azzal, hogy az alkoholtartalmú 
italok hozzájárulhatnak teljes 
tápanyagbevitelükhöz. Ezért a felkérjük 
Bizottságot és a többi érintett felet, hogy 
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alkoholtartalmú italok –
tápanyagtartalmára vonatkozó 
információk feltüntetésének biztosítása.

az átmeneti időszakban végezzenek 
kutatást annak megálapítására, hogy mely 
információk volnának a fogyasztók 
számára leghasznosabbak, és mi volna a 
tájékoztatás leghatékonyabb módja.

Or. de

Indokolás

A tápanyagok és összetevők feltüntetése az alkoholtartalmú italok esetében további 
felülvizsgálatra szorul. A Bizottságnak olyan egységes javaslatokat kellene kidolgoznia, 
amelyek minden alkoholtartalmú italra egyaránt vonatkoznak.

Módosítás 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A fogyasztók általában nincsenek 
tisztában azzal, hogy az alkoholtartalmú 
italok hozzájárulhatnak teljes 
tápanyagbevitelükhöz. Ezért helyénvaló az 
ilyen italok – különösen a kevert
alkoholtartalmú italok –
tápanyagtartalmára vonatkozó 
információk feltüntetésének biztosítása.

(34) A fogyasztók általában nincsenek 
tisztában azzal, hogy az alkoholtartalmú 
italok hozzájárulhatnak teljes 
tápanyagbevitelükhöz. Ezért helyénvaló 
minden alkoholtartalmú ital energia- és 
szénhidráttartalmára vonatkozó 
információ feltüntetésének biztosítása.

Or. en

Módosítás 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A fogyasztók általában nincsenek 
tisztában azzal, hogy az alkoholtartalmú 
italok hozzájárulhatnak teljes 

(34) A fogyasztók általában nincsenek 
tisztában azzal, hogy az alkoholtartalmú 
italok hozzájárulhatnak teljes 
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tápanyagbevitelükhöz. Ezért helyénvaló az
ilyen italok – különösen a kevert
alkoholtartalmú italok –
tápanyagtartalmára vonatkozó információk 
feltüntetésének biztosítása.

tápanyagbevitelükhöz. Ezért helyénvaló az 
alkoholtartalmú italok tápanyagtartalmára 
vonatkozó információk feltüntetésének 
biztosítása.

Or. en

Indokolás

Mivel e rendelet célja a fogyasztók egészségének magas szintű védelme, a rendelkezést 
minden alkoholtartalmú italra alkalmazni kell.

Módosítás 180
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Annak érdekében, hogy az átlagos 
fogyasztóhoz szóljon, és betöltse azt a 
tájékoztató szerepet, amelynek érdekében 
bevezették, valamint figyelembe véve a 
táplálkozás témájára vonatkozó ismeretek 
jelenlegi szintjét, a közölt információnak 
egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie.
A kutatások szerint a fogyasztók
hasznosnak tartják a fő látómezőben vagy 
a „csomagolás elején” szereplő 
információkat, amikor vásárlással 
kapcsolatos döntéseket hoznak. Ezért
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók a tápértékre vonatkozó 
lényeges információt az élelmiszerek 
megvásárlásakor azonnal láthassák, 
ezeket az információkat a címke fő 
látómezőjében kell szerepeltetni.

(37) Annak érdekében, hogy az átlagos 
fogyasztóhoz szóljon, és betöltse azt a 
tájékoztató szerepet, amelynek érdekében 
bevezették, valamint figyelembe véve a 
táplálkozás témájára vonatkozó ismeretek 
jelenlegi szintjét, a közölt információnak 
egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie.
A kutatások szerint a fogyasztók a fő 
látómezőben vagy a „csomagolás elején”
négy alapvető tápanyagról akarnak 
tájékoztatást kapni, mivel ezt az 
információt hasznosnak tartják, amikor 
vásárlással kapcsolatos döntéseket hoznak.
Ezért ennek a korlátozott mennyiségű,
tápértékre vonatkozó információnak 
kötelezően szerepelnie kell a csomagolás 
elején, és a csomagolás hátoldalán 
teljesebb tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékozatással kell 
kiegészíteni. Továbbá a csomagolás 
hátoldalán a fogyasztó számára külön 
nyilatkozatban világosan fel kell tüntetni,
hogy az élelmiszer tartalmaz-e 
géntechnológiával módosított szervezetet 
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és/vagy nanotechnológia segítségével 
került-e előállításra.

Or. en

Indokolás

A kutatások szerint a fogyasztók korlátozott számú tápanyagról szeretnének tájékoztatást 
kapni a csomagolás előlapján, hogy ez segítségükre legyen a vásárlással kapcsolatos 
döntésben. A fogyasztók többsége azt szeretné, ha ezt a korlátozot számú információt 
részletesebb, tápanyag-összetétellel kapcsolatos kötelező tájékoztatás egészítené ki a 
csomagolás hátoldalán.

Módosítás 181
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Annak érdekében, hogy az átlagos 
fogyasztóhoz szóljon, és betöltse azt a 
tájékoztató szerepet, amelynek érdekében 
bevezették, valamint figyelembe véve a 
táplálkozás témájára vonatkozó ismeretek 
jelenlegi szintjét, a közölt információnak 
egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie.
A kutatások szerint a fogyasztók 
hasznosnak tartják a fő látómezőben vagy a 
„csomagolás elején” szereplő 
információkat, amikor vásárlással 
kapcsolatos döntéseket hoznak. Ezért 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók a tápértékre vonatkozó 
lényeges információt az élelmiszerek 
megvásárlásakor azonnal láthassák, 
ezeket az információkat a címke fő 
látómezőjében kell szerepeltetni.

(37) Annak érdekében, hogy az átlagos 
fogyasztóhoz szóljon, és betöltse azt a 
tájékoztató szerepet, amelynek érdekében 
bevezették, valamint figyelembe véve a 
táplálkozás témájára vonatkozó ismeretek 
jelenlegi szintjét, a közölt információnak 
egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie.
A néhány tagállamban végzett kutatások 
szerint a fogyasztók hasznosnak tartják a fő 
látómezőben vagy a „csomagolás elején” 
szereplő, fő tápanyagokkal/összetevőkkel 
kapcsolatos információkat, amikor 
vásárlással kapcsolatos döntéseket hoznak.
Így a fogyasztók a tápértékre vonatkozó 
lényeges információt azonnal láthatják, ha
az információ a címkén a fő látómezőben
szerepel. Azonban ahhoz, hogy a 
fogyasztók az élelmiszert megfelelő 
ismeretek birtokában hozott döntés 
alapján vásárolhassák meg, a csomagolás 
elején található lényeges információ alatt 
jól látható, olvasható, világos és érthető 
jelölésnek kell utalnia a csomagolás 
hátoldalán található tápanyag-
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összetétellel kapcsolatos tájékoztatásra.

Or. fr

Indokolás

A csomagolás elején lévő címkén szereplő információ nem elegendő ahhoz, hogy a fogyasztó 
a megfelelő ismeretek birtokában hozhasson döntést. Utalni kell a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatásra, amely tartalmazza a többi előírt információt. A módosítás 
egyértelműbbé teszi az eredeti szöveget.

Módosítás 182
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Annak érdekében, hogy az átlagos 
fogyasztóhoz szóljon, és betöltse azt a 
tájékoztató szerepet, amelynek érdekében 
bevezették, valamint figyelembe véve a 
táplálkozás témájára vonatkozó ismeretek 
jelenlegi szintjét, a közölt információnak 
egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie.
A kutatások szerint a fogyasztók
hasznosnak tartják a fő látómezőben vagy 
a „csomagolás elején” szereplő 
információkat, amikor vásárlással 
kapcsolatos döntéseket hoznak. Ezért
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók a tápértékre vonatkozó
lényeges információt az élelmiszerek 
megvásárlásakor azonnal láthassák, 
ezeket az információkat a címke fő 
látómezőjében kell szerepeltetni.

(37) Annak érdekében, hogy az átlagos 
fogyasztóhoz szóljon, és betöltse azt a 
tájékoztató szerepet, amelynek érdekében 
bevezették, valamint figyelembe véve a 
táplálkozás témájára vonatkozó ismeretek 
jelenlegi szintjét, a közölt információnak 
egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie.
A kutatások szerint a fogyasztók a fő
látómezőben vagy a „csomagolás elején”
négy alapvető tápanyagról akarnak 
tájékoztatást kapni, mivel ezt az 
információt hasznosnak tartják, amikor 
vásárlással kapcsolatos döntéseket hoznak.
Ezért ennek a korlátozott mennyiségű,
tápértékre vonatkozó információnak 
kötelezően szerepelnie kell a csomagolás 
elején, és a csomagolás hátoldalán 
teljesebb tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékozatással kell 
kiegészíteni.

Or. en

Indokolás

Világosabbá teszi a szöveget.
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Módosítás 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a 100 g/100 ml/adag 
egységtől eltérő kifejezésével kapcsolatban 
néhány tagállam és az élelmiszerágazatban 
működő szervezetek által a közelmúltban 
végzett fejlesztések arra utalnak, hogy a 
fogyasztók kedvelik az ilyen rendszereket, 
mivel azok segíthetik őket a tájékozott 
döntések gyors meghozatalában. Az egész 
Közösségre nézve azonban nincs adat 
arról, hogy az átlagos fogyasztó mennyire 
érti meg és használja az információ 
alternatív kifejezését. Ezért helyénvaló 
mérlegelni a különböző rendszerek 
kidolgozását, és lehetővé tenni a 
különböző tagállamokban a 
fogyasztókban kialakult értelmezéssel 
kapcsolatos kutatás folytatását, hogy 
megfelelő esetben harmonizált 
rendszereket lehessen bevezetni.

(38) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a 100 g/100 ml/adag 
egységtől eltérő kifejezésével kapcsolatban 
néhány tagállam és az élelmiszerágazatban 
működő szervezetek által a közelmúltban 
végzett fejlesztések arra utalnak, hogy a 
fogyasztók kedvelik az értelmező elemet 
tartalmazó rendszereket, mivel azok 
segíthetik őket a tájékozott döntések gyors 
meghozatalában. A rendelkezésre álló 
adatok bizonyítják, hogy a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
könnyebb és gyorsabb értelmezéshez 
többféle színkódot alkalmazó 
egyszerűsített címkézési rendszer a legjobb 
és a leginkább kedvelt változat a vásárlók 
szerint.

Or. en

Indokolás

A rendelkezésre álló adatok szerint a vásárlók azt kedvelik leginkább, ha a csomagolás elején 
található tápértékjelölés értelmező elem felhasználásával, nevezetesen többszínű kóddal 
történik, mivel ez segít gyorsan és könnyen tájékozott döntést hozni az élelmiszert illetően.
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Módosítás 184
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a 100 g/100 ml/adag 
egységtől eltérő kifejezésével kapcsolatban 
néhány tagállam és az élelmiszerágazatban 
működő szervezetek által a közelmúltban 
végzett fejlesztések arra utalnak, hogy a 
fogyasztók kedvelik az ilyen rendszereket, 
mivel azok segíthetik őket a tájékozott 
döntések gyors meghozatalában. Az egész 
Közösségre nézve azonban nincs adat 
arról, hogy az átlagos fogyasztó mennyire 
érti meg és használja az információ 
alternatív kifejezését. Ezért helyénvaló 
mérlegelni a különböző rendszerek 
kidolgozását, és lehetővé tenni a 
különböző tagállamokban a 
fogyasztókban kialakult értelmezéssel 
kapcsolatos kutatás folytatását, hogy 
megfelelő esetben harmonizált 
rendszereket lehessen bevezetni.

(38) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a 100 g/100 ml/adag 
egységtől eltérő kifejezésével kapcsolatban 
néhány tagállam és az élelmiszerágazatban 
működő szervezetek által a közelmúltban 
végzett fejlesztések arra utalnak, hogy a 
fogyasztók kedvelik az ilyen rendszereket, 
mivel azok segíthetik őket a tájékozott 
döntések gyors meghozatalában. Az egész 
Közösségre nézve azonban még folyik az 
arra vonatkozó adatok gyűjtése és 
elemzése, hogy az átlagos fogyasztó 
mennyire érti meg és használja az 
információ alternatív megjelenítését.
Azonban egyre több adat utal arra, hogy a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás könnyebb és gyorsabb 
értelmezéshez többféle színkódot 
alkalmazó egyszerűsített címkézési 
rendszer a legjobb és a leginkább kedvelt 
változat a vásárlók szerint.

Or. en

Módosítás 185
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatásnak a 100 g/100 
ml/adag egységtől eltérő kifejezésével 
kapcsolatban néhány tagállam és az 
élelmiszerágazatban működő szervezetek 
által a közelmúltban végzett fejlesztések 

(38) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a 100 g/100 ml/adag 
egységtől eltérő kifejezésével kapcsolatban 
néhány tagállam és az élelmiszerágazatban 
működő szervezetek által a közelmúltban 
végzett fejlesztések arra utalnak, hogy a 
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arra utalnak, hogy a fogyasztók kedvelik az
ilyen rendszereket, mivel azok segíthetik 
őket a tájékozott döntések gyors 
meghozatalában. Az egész Közösségre 
nézve azonban nincs adat arról, hogy az 
átlagos fogyasztó mennyire érti meg és 
használja az információ alternatív 
kifejezését. Ezért helyénvaló mérlegelni a 
különböző rendszerek kidolgozását, és 
lehetővé tenni a különböző tagállamokban 
a fogyasztókban kialakult értelmezéssel 
kapcsolatos kutatás folytatását, hogy 
megfelelő esetben harmonizált 
rendszereket lehessen bevezetni.

fogyasztók kedvelik az értelmező elemet 
tartalmazó rendszereket, mivel azok 
segíthetik őket a tájékozott döntések gyors 
meghozatalában. A rendelkezésre álló 
adatok bizonyítják, hogy a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
könnyebb és gyorsabb értelmezéshez 
többféle színkódot alkalmazó 
egyszerűsített címkézési rendszer a legjobb 
és a leginkább kedvelt változat a vásárlók 
szerint.

Or. en

Indokolás

A rendelkezésre álló adatok szerint a vásárlók azt kedvelik leginkább, ha a csomagolás elején 
található tápértékjelölés értelmező elem felhasználásával, nevezetesen többszínű kóddal 
történik, mivel ez segít gyorsan és könnyen tájékozott döntést hozni az élelmiszert illetően.

Módosítás 186
Nicodim Bulzesc

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a 100 g/100 ml/adag 
egységtől eltérő kifejezésével kapcsolatban 
néhány tagállam és az élelmiszerágazatban 
működő szervezetek által a közelmúltban 
végzett fejlesztések arra utalnak, hogy a 
fogyasztók kedvelik az ilyen rendszereket, 
mivel azok segíthetik őket a tájékozott 
döntések gyors meghozatalában. Az egész 
Közösségre nézve azonban nincs adat 
arról, hogy az átlagos fogyasztó mennyire 
érti meg és használja az információ 
alternatív kifejezését. Ezért helyénvaló 

(38) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a 100 g/100 ml/adag 
egységtől eltérő kifejezésével kapcsolatban 
néhány tagállam és az élelmiszerágazatban 
működő szervezetek által a közelmúltban 
végzett fejlesztések arra utalnak, hogy a 
fogyasztók kedvelik az ilyen rendszereket, 
mivel azok segíthetik őket a tájékozott 
döntések gyors meghozatalában. Az egész 
Közösségre nézve azonban még folyik az 
arra vonatkozó adatok gyűjtése és 
elemzése, hogy az átlagos fogyasztó 
mennyire érti meg és használja az 
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mérlegelni a különböző rendszerek 
kidolgozását, és lehetővé tenni a 
különböző tagállamokban a 
fogyasztókban kialakult értelmezéssel 
kapcsolatos kutatás folytatását, hogy 
megfelelő esetben harmonizált 
rendszereket lehessen bevezetni.

információ alternatív megjelenítését.
Azonban egyre több adat utal arra, hogy a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás könnyebb és gyorsabb 
értelmezéshez többféle színkódot 
alkalmazó egyszerűsített címkézési 
rendszer a legjobb és a leginkább kedvelt 
változat a vásárlók szerint.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 187
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) Legkésőbb e rendelet hatályba 
lépését követő öt évvel a Bizottság jelentést 
nyújt be az EurópaiParlamentnek és a 
Tanácsnak annak a kutatásnak az 
eredményéről, amely a tagállamokbeli 
fogyasztók ismereteit vizsgálja az 
élemiszerekkel kapcsolatos különböző 
tájékoztatási rendszerek és rendelkezések 
tekintetében; a jelentés, amennyiben 
szükséges, a különböző tájékoztatási 
rendszerek és rendelkezések megfelelőbb 
keretére irányuló jogalkotási javaslatot 
tartalmaz. 

Or. fr
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Indokolás

Mivel e javaslat egyedi tájékoztatási rendszereket tesz lehetővé a tagállamokban, helyénvaló, 
hogy a Bizottság előírt határidőn belül jelentést tegyen az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amely jelentésben, amennyiben szükséges, a jelen jogszabály felülvizsgálatát 
javasolja a különböző rendszerek egyetlen keretbe történő foglalása érdekében.

Módosítás 188
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A fő látómezőben elhelyezkedő, a 
táplálkozási összetevők mennyiségével és 
összehasonlító mutatókkal kapcsolatos, az 
élelmiszer táplálkozási tulajdonságainak 
értékelését lehetővé tevő, közérthető
formában megjelenő nyilatkozatot teljes 
egészében a tápértékjelölés részeként kell
figyelembe venni, és nem kezelhető 
különálló hivatkozások csoportjaként.

(39) A fő látómezőben elhelyezkedő, a 
táplálkozási összetevők mennyiségével és 
összehasonlító mutatókkal kapcsolatos, az 
élelmiszer táplálkozási tulajdonságainak 
értékelését lehetővé tevő, könnyen 
felismerhető formában és feltűnő helyen
megjelenő tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatást teljes egészében 
a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás részeként kell tekinteni, és 
nem kezelhető különálló hivatkozások 
csoportjaként.

Or. en

Módosítás 189
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A fő látómezőben elhelyezkedő, a 
táplálkozási összetevők mennyiségével és 
összehasonlító mutatókkal kapcsolatos, az 
élelmiszer táplálkozási tulajdonságainak 
értékelését lehetővé tevő, közérthető
formában megjelenő nyilatkozatot teljes 
egészében a tápértékjelölés részeként kell

(39) A fő látómezőben elhelyezkedő, a 
táplálkozási összetevők mennyiségével és 
összehasonlító mutatókkal kapcsolatos, az 
élelmiszer táplálkozási tulajdonságainak 
értékelését lehetővé tevő, könnyen 
felismerhető formában és feltűnő helyen
megjelenő tápanyag-összetétellel 



AM\765208HU.doc 39/118 PE416.699v02-00

HU

figyelembe venni, és nem kezelhető 
különálló hivatkozások csoportjaként.

kapcsolatos tájékoztatást teljes egészében
a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás részeként kell tekinteni, és 
nem kezelhető különálló hivatkozások 
csoportjaként.

Or. en

Módosítás 190
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A fő látómezőben elhelyezkedő, a 
táplálkozási összetevők mennyiségével és 
összehasonlító mutatókkal kapcsolatos, az 
élelmiszer táplálkozási tulajdonságainak 
értékelését lehetővé tevő, közérthető
formában megjelenő nyilatkozatot teljes 
egészében a tápértékjelölés részeként kell
figyelembe venni, és nem kezelhető 
különálló hivatkozások csoportjaként.

(39) A fő látómezőben elhelyezkedő, a 
táplálkozási összetevők mennyiségével és 
összehasonlító mutatókkal kapcsolatos, az 
élelmiszer táplálkozási tulajdonságainak 
értékelését lehetővé tevő, könnyen
felismerhető formában és feltűnő helyen
megjelenő tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatást teljes egészében
a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás részeként kell tekinteni, és 
nem kezelhető különálló hivatkozások 
csoportjaként.

Or. en

Módosítás 191
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A fő látómezőben elhelyezkedő, a 
táplálkozási összetevők mennyiségével és 
összehasonlító mutatókkal kapcsolatos, az 
élelmiszer táplálkozási tulajdonságainak 
értékelését lehetővé tevő, közérthető

(39) A fő látómezőben elhelyezkedő, a 
táplálkozási összetevők mennyiségével és 
összehasonlító mutatókkal kapcsolatos, az 
élelmiszer táplálkozási tulajdonságainak 
értékelését lehetővé tevő, könnyen
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formában megjelenő nyilatkozatot teljes 
egészében a tápértékjelölés részeként kell
figyelembe venni, és nem kezelhető 
különálló hivatkozások csoportjaként.

felismerhető formában megjelenő
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást teljes egészében a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás
részeként kell tekinteni, és nem kezelhető 
különálló hivatkozások csoportjaként.

Or. en

Indokolás

Világosabbá teszi a szöveget.

Módosítás 192
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A tagállamoknak a helyi gyakorlati 
feltételektől és körülményektől függően 
fenn kell tartaniuk a jogot, hogy a nem
előre csomagolt élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás tekintetében 
szabályokat állapítsanak meg. Bár ilyen 
esetekben a fogyasztók egyéb 
információkkal kapcsolatos igénye 
korlátozott, a potenciális allergénekre 
vonatkozó információt igen fontosnak 
tekintik. Az adatok arra utalnak, hogy az 
élelmiszer-allergiás esetek zöme nem előre 
csomagolt élelmiszerre vezethető vissza.
Ezért az ilyen információkat mindig a 
fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(41) A tagállamoknak a helyi gyakorlati 
feltételektől és körülményektől függően 
fenn kell tartaniuk a jogot, hogy a nem
előrecsomagolt élelmiszerekkel, valamint 
a helyi kiskereskedelmi létesítmények 
vagy a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők által előállított és a 
végső fogyasztókhoz közvetlenül általuk 
kiszállított előrecsomagolt élelmiszerekkel 
és ételekkel kapcsolatos tájékoztatás 
tekintetében szabályokat állapítsanak meg, 
amennyiben ezek az élelmiszerek és ételek 
nem szabályozott módon készülnek, amely 
esetben az összetevők és a receptek 
gyakran változhatnak. Bár ilyen esetekben 
a fogyasztók egyéb információkkal 
kapcsolatos igénye korlátozott, a 
potenciális allergénekre vonatkozó 
információt igen fontosnak tekintik. Az 
adatok arra utalnak, hogy az élelmiszer-
allergiás esetek zöme nem előrecsomagolt
élelmiszerre vezethető vissza. Ezért az 
ilyen információkat mindig a fogyasztó 
rendelkezésére kell bocsátani.
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Or. en

Indokolás

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
produced in a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary 
frequently, maybe from day to day. It is therefore not possible to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for these companies. It is therefore important that these types of food are exempted 
from the requirement for a nutrition declaration, either in general, or by giving Member 
States the right to lay down rules for these categories, as is already granted for non-
prepacked foods.

Módosítás 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A tagállamoknak a helyi gyakorlati 
feltételektől és körülményektől függően 
fenn kell tartaniuk a jogot, hogy a nem
előre csomagolt élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás tekintetében 
szabályokat állapítsanak meg. Bár ilyen 
esetekben a fogyasztók egyéb 
információkkal kapcsolatos igénye 
korlátozott, a potenciális allergénekre 
vonatkozó információt igen fontosnak 
tekintik. Az adatok arra utalnak, hogy az 
élelmiszer-allergiás esetek zöme nem előre 
csomagolt élelmiszerre vezethető vissza. 
Ezért az ilyen információkat mindig a 
fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(41) A tagállamoknak a helyi gyakorlati 
feltételektől és körülményektől függően 
fenn kell tartaniuk a jogot, hogy a nem
előrecsomagolt élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás tekintetében 
szabályokat állapítsanak meg.

Or. en

Indokolás

A tagállamok fenntartják a jogot, hogy meghatározhassák, mely adatok kötelezőek a nem 
előrecsomagolt élelmiszerek tekintetében. Mivel ez nem jár következményekkel a belső piacra 
nézve, a nem előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozó hatályos rendszeren nem kell 
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változtatni.

Módosítás 194
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A tagállamok a rendelet által 
harmonizált területeken nem 
rendelkezhetnek az itt megállapítottaktól 
eltérően, kivéve, ha a rendelet kifejezetten 
említést tesz erről.

(42) A tagállamok a rendelet által 
harmonizált területeken nem 
rendelkezhetnek az itt megállapítottaktól 
eltérően, kivéve, ha a rendelet kifejezetten 
említést tesz erről. Mivel azonban a 
nemzeti címkézési követelmények 
alkalmasak arra, hogy a belső piacon 
akadályozzák a szabad mozgást, a 
tagállamoknak bizonyítaniuk kell, hogy 
miért van szükség az ilyen intézkedésekre, 
továbbá meg kell határozniuk azokat a 
lépéseket, amelyekkel biztosítani fogják, 
hogy azokat a kereskedelmet legkevésbé 
korlátozó módon alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi javaslat mögött meghúzódó egyik legfontosabb ok a szabályok egyszerűsítése és a 
belső piac működésének biztosítása. Mivel a nemzeti szabályok további költségeket rónak az 
iparra és bonyolultabbá teszik az áruk szabad mozgását, meg kell követelni a bevezetésüket
igazoló bizonyítékokat és annak bizonyítását, hogy működésük hogyan egyeztethető össze az 
áruk szabad mozgásával.

Módosítás 195
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45a) Lehetőséget kell biztosítani grafikus 
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formák vagy szimbólumok nem kötelező 
szabályokból álló nemzeti rendszer 
szerinti használatára a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatáshoz, 
feltéve, hogy ezek nem tévesztik meg a 
fogyasztót, és bizonyítható, hogy az 
átlagos fogyasztó képes az ábrázolás e 
formáját megérteni.

Or. sv

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen a termékekkel kapcsolatos, a fogyasztók 
szempontjából bizonyítottan jól működő tájékoztatás (pl. olyan szimbólumok, mint a svéd 
„kulcslyuk” címkézési rendszer) további használatára.

Módosítás 196
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Annak érdekében, hogy az érdekelt 
felek, különösen a kis- és 
középvállalkozások számára lehetővé
tegyék, hogy a tápértékre vonatkozó 
információkat a termékeiken feltüntessék, 
a tápértékre vonatkozó információk 
kötelezővé tételét szolgáló intézkedések 
alkalmazását fokozatosan, hosszú 
átmeneti időszakok alatt kell bevezetni, 
további átmeneti időszakot biztosítva a 
mikrovállalkozások számára.

(49) Különösen a hagyományos 
élelmiszergyártó és élelmiszer-
kiskereskedelmi ágazat kis- és 
középvállalkozásainak – ide tartoznak a 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplők is – és az élelmiszerek közvetlen 
mezőgazdasági értékesítésének 
túlterhelését elkerülendő, termékeiket ki 
kell vonni a tápértékjelölés kötelezettsége 
alól.

Or. de

Indokolás

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe,  werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
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Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Módosítás 197
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Annak érdekében, hogy az érdekelt 
felek, különösen a kis- és 
középvállalkozások számára lehetővé 
tegyék, hogy a tápértékre vonatkozó 
információkat a termékeiken feltüntessék, 
a tápértékre vonatkozó információk 
kötelezővé tételét szolgáló intézkedések 
alkalmazását fokozatosan, hosszú 
átmeneti időszakok alatt kell bevezetni, 
további átmeneti időszakot biztosítva a 
mikrovállalkozások számára.

(49) A kis- és középvállalkozásokra –
köztük minden közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplőre (pl. éttermek, 
étkezdék, iskolák, bölcsődék és kórházak) 
– háruló indokolatlan terhek és 
bürokrácia elkerülése végett termékeiket 
ki kell vonni a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás követelménye 
alól.

Or. sv

Indokolás

A természetükből adódóan a végső fogyasztóval közvetlen kapcsolatba kerülő vállalkozások 
felmentésének elmulasztása indokolatlan adminisztratív terheket eredményez. Mivel a tápérték 
e tevékenységekben szinte napról napra változik – a vállalkozó által használt nyersanyagoktól 
függően –, a követelmény indokolatlan.

Módosítás 198
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) Természetesen a hagyományos 
élelmiszergyártó ágazat termékei és az 
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élelmiszer-kiskereskedelem friss termékei, 
amelyek közvetlenül az értékesítés helyén 
készülnek, tartalmazhatnak olyan 
anyagokat, melyek allergiás reakciót vagy 
intoleranciát váltanak ki az érzékeny 
személyeknél. Mivel azonban különösen a 
nem előrecsomagolt termékeket értékesítik 
közvetlen vevőkapcsolat keretében, a 
megfelelő tájékoztatást például a vásárlás 
során szóban közölve vagy az eladótérben 
jól látható feliraton, illetve kihelyezett 
tájékoztató anyagok révén lehetővé kell 
tenni.

Or. de

Indokolás

Az allergén anyagok széles körű feltüntetése minden terméken a nem előrecsomagolt áruk 
esetében szinte lehetetlen, és főleg a kis- és középvállalkozások esetében jelentős 
versenyhátrányokhoz és többletköltségekhez vezetne. Ezenkívül a korlátozott 
feldolgozófelülettel működő üzemekben nem zárható ki a keresztfertőzés lehetősége.

Módosítás 199
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez a rendelet megállapítja az 
élelmiszerekre vonatkozó információkra, 
különösen az élelmiszerek címkézésére 
irányadó általános elveket, 
követelményeket és kötelezettségeket. 
Megállapítja a fogyasztók információhoz 
való jogának biztosítását szolgáló 
eszközöket és az élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás eljárásait, 
figyelembe véve, hogy elegendő 
rugalmasságot kell biztosítani a jövőbeli 
fejlemények és új tájékoztatási igények 
megválaszolásához.

törölve
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Or. de

Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdése csupán egy célt tűz ki, világos szabályok rögzítése nélkül. Ezért a 
rendelet rendelkező részéből technikai-jogi okokból törölni kell és preambulumbekezdésként 
beilleszteni, ha megtartása egyáltalán szükséges.

Módosítás 200
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez a rendelet az élelmiszerlánc 
valamennyi szakaszára vonatkozik, 
amennyiben az élelmiszer-ipari 
vállalkozások tevékenységei a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásával járnak.

3. Ez a rendelet az élelmiszerlánc 
valamennyi szakaszára vonatkozik, 
amennyiben a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatását érinti.

Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eljutó
összes élelmiszerre alkalmazandó, 
beleértve a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők által szállított 
élelmiszereket és a közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek szánt
élelmiszereket is.

Ez a rendelet a végső fogyasztónak történő 
átadásra szánt összes előrecsomagolt 
élelmiszerekre, valamint a 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplőknek szánt élelmiszerre 
alkalmazandó.

Nem alkalmazandó azokra az 
élelmiszerekre, amelyek közvetlenül az 
értékesítés helyén kerülnek csomagolásra 
a végső fogyasztónak történő átadás előtt.
A szállítási vállalkozások által nyújtott 
étkeztetési szolgáltatások csak akkor 
tartoznak e rendelet hatálya alá, ha olyan 
útvonalon kínálják, amelynek kiindulási 
és végpontja is a Közösség területén van.

Or. de

Indokolás

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
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Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären. 

Módosítás 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez a rendelet az élelmiszerlánc 
valamennyi szakaszára vonatkozik, 
amennyiben az élelmiszer-ipari 
vállalkozások tevékenységei a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásával járnak.

3. Ez a rendelet az élelmiszerlánc 
valamennyi szakaszára vonatkozik, 
amennyiben az élelmiszer-ipari 
vállalkozások tevékenységei a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásával járnak.

Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eljutó 
összes élelmiszerre alkalmazandó, 
beleértve a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők által szállított 
élelmiszereket és a közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek szánt 
élelmiszereket is.

Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eljutó 
összes élelmiszerre alkalmazandó, 
beleértve a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők által szállított 
élelmiszereket és a közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek szánt 
élelmiszereket is.

Nem tartoznak a rendelet hatálya alá azok 
a vállalkozások, amelyek tíznél kevesebb 
főt foglalkoztatnak és éves forgalmuk 
vagy éves mérlegfőösszegük nem éri el a 2 
millió eurót.

Or. en

Indokolás

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
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contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to 
SMEs.  The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they 
would face a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcou
nt

Turnov
er

or Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million

Módosítás 202
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez a rendelet az élelmiszerlánc 
valamennyi szakaszára vonatkozik, 
amennyiben az élelmiszer-ipari 
vállalkozások tevékenységei a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásával járnak.

3. Ez a rendelet az élelmiszerlánc 
valamennyi szakaszára vonatkozik, 
amennyiben az élelmiszer-ipari 
vállalkozások tevékenységei a végső
fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásával járnak.

Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eljutó 
összes élelmiszerre alkalmazandó, 
beleértve a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők által szállított 
élelmiszereket és a közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek szánt 
élelmiszereket is.

Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eljutó 
összes élelmiszerre alkalmazandó, 
beleértve a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők által szállított 
élelmiszereket és a közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek szánt 
élelmiszereket is.

Or. en
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Indokolás

E módosítás a rendelet hatályának tisztázását szolgálja, és kizárja alóla a végső fogyasztó 
számára nem, csupán az üzleti vállalkozások közötti összefüggésben fontos információt.

Módosítás 203
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez a rendelet az élelmiszerlánc 
valamennyi szakaszára vonatkozik, 
amennyiben az élelmiszer-ipari 
vállalkozások tevékenységei a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásával járnak.

3. Ez a rendelet az élelmiszerlánc 
valamennyi szakaszára vonatkozik, 
amennyiben az élelmiszer-ipari 
vállalkozások tevékenységei a végső
fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásával járnak.

Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eljutó 
összes élelmiszerre alkalmazandó, 
beleértve a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők által szállított 
élelmiszereket és a közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek szánt 
élelmiszereket is.

Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eljutó 
összes élelmiszerre alkalmazandó, 
beleértve a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők által szállított 
élelmiszereket és a közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek szánt 
élelmiszereket is.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a rendelet hatályának tisztázása, valamint hogy a vállalkozások közötti 
összefüggésben nyújtott és a végső fogyasztók számára nem hasznos információkat kizárják 
annak hatálya alól.

Módosítás 204
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. E rendelet az egyes élelmiszerekre 4. E rendelet az egyes élelmiszerekre 
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alkalmazandó specifikus közösségi 
jogszabályokban előírt címkézési 
követelmények sérelme nélkül 
alkalmazandó.

alkalmazandó specifikus közösségi 
jogszabályokban előírt címkézési 
követelmények sérelme nélkül 
alkalmazandó.

…-ig a Bizottság közzéteszi a bizonyos 
élelmiszerekre alkalmazandó, egyedi 
közösségi jogszabályokban előírt 
címkézési követelmények átfogó és 
naprakész listáját. A Bizottság legkésőbb 
…-ig [18 hónap] jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
említett egyedi címkézési követelmények e 
rendeletnek való megfeleléséről. A 
Bizottság adott esetben a jelentéshez 
megfelelő javaslatot csatol.

Or. en

Indokolás

E javaslat egyik legfőbb célja az egyszerűsítés.

Túl sok ágazatspecifikus európai irányelv és rendelet tartalmaz címkézési rendelkezéseket.

Minden ilyen rendelkezést össze kell gyűjteni annak ellenőrzése érdekében, hogy azok 
összhangban állnak-e az általános elvekkel, illetve annak biztosítása érdekében, hogy az 
élelmiszerláncban működő valamennyi szereplő és érdekelt könnyedén hozzáférhessen ehhez 
az óriási követelménymennyiséghez, figyelemmel az általános szabályoknak való megfelelés 
bármely esetleges hiányára.

Módosítás 205
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. E rendelet az egyes élelmiszerekre 
alkalmazandó specifikus közösségi 
jogszabályokban előírt címkézési 
követelmények sérelme nélkül 
alkalmazandó.

4. E rendelet az egyes élelmiszerekre 
alkalmazandó specifikus közösségi 
jogszabályokban előírt címkézési 
követelmények sérelme nélkül 
alkalmazandó. A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésnek időpontjáig] közzéteszi 
az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
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specifikus közösségi jogszabályokban 
előírt valamennyi címkézési követelmény 
listáját, és e listát az interneten elérhetővé 
teszi.

Or. de

Indokolás

Tisztázási célzattal.

Módosítás 206
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. E rendelet az egyes élelmiszerekre 
alkalmazandó specifikus közösségi 
jogszabályokban előírt címkézési 
követelmények sérelme nélkül 
alkalmazandó.

4. E rendelet nem alkalmazandó olyan 
tevékenységekre, mint az élelmiszerek 
alkalmi jellegű kezelése, felszolgálása és 
értékesítése magánszemélyek által, 
például jótékonysági eseményeken vagy 
helyi közösségi vásárokon és 
találkozókon.

Or. en

Indokolás

E módosítás összhangba hozza a jogszabályt a (15) preambulumbekezdésben kifejezett 
szándékkal, amely kizárja a jótékonysági és egyszeri eseményeket.

Módosítás 207
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „élelmiszerekre vonatkozó információ”: a) „élelmiszerekre vonatkozó információ”: 
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valamely élelmiszerre vonatkozó, és címke 
vagy kísérő dokumentum, illetve
bármilyen egyéb eszköz – beleértve a 
modern technológiai eszközöket vagy a 
szóbeli közlést – segítségével a végső 
fogyasztó számára elérhetővé tett 
információ. Nem vonatkozik a belső 
piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott kereskedelmi 
tájékoztatásra;

valamely élelmiszerre vonatkozó, és a
címke vagy valamely terméknek az 
élelmiszer-ipari vállalkozó által a 
fogyasztó részére történő 
eladásösztönzésével, értékesítésével vagy 
szolgáltatásával közvetlen kapcsolatban 
álló kereskedelmi kommunikáció (köztük 
a reklám és a marketing) bármilyen egyéb
eszközének – beleértve a modern 
technológiai eszközöket – segítségével a 
végső fogyasztó számára elérhetővé tett 
információ. Nem vonatkozik a belső 
piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi 
vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott kereskedelmi 
tájékoztatásra;

Or. en

Indokolás

A javasolt fogalommeghatározás túl tág, mivel az a nem kereskedelmi célú kommunikációra is 
kiterjedne. A megfogalmazást a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdéséhez és a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó 2005/29/EK irányelv 2. cikkének d) 
pontjához kell igazítani annak biztosítása érdekében, hogy a fogalommeghatározás hatálya az 
élelmiszer-ipari vállalkozókra és a végső fogyasztónak szánt kereskedelmi kommunikációra 
korlátozódjon.

Módosítás 208
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó jog”: az 
élelmiszerekre vonatkozó információt, és 
különösen a címkézést szabályozó 
közösségi rendelkezések, beleértve az 
összes élelmiszerre vagy meghatározott 

törölve
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élelmiszerekre alkalmazandó általános 
szabályokat és a kizárólag meghatározott 
élelmiszerekre alkalmazandó szabályokat 
is;

Or. de

Indokolás

E rendelkezés szükségtelen. Az, hogy mit jelent az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó jog, kiderül a megfelelő rendelkezések tartalmából. Ezért a 2. cikk (2) 
bekezdésének b) pontját törölni kell.

Módosítás 209
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ”: a közösségi jogszabályok 
által előírt adatok, amelyeket a végső 
fogyasztó számára meg kell adni;

törölve

Or. de

Indokolás

E rendelkezés szükségtelen. A fogalommeghatározás csupán azt jelöli, hogy a kötelező 
információ az, amelyet a jogszabály előír (pleonazmus), ezért a 2. cikk (2) bekezdésének c) 
pontját törölni kell.

Módosítás 210
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „előre csomagolt élelmiszer”: a végső e) „előrecsomagolt élelmiszer”: a végső 



PE416.699v02-00 54/118 AM\765208HU.doc

HU

fogyasztónak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek való 
bemutatásra szánt egyedi tétel, amely egy 
élelmiszerből és annak az értékesítésre való 
felkínálása előtti csomagolásából áll –
függetlenül attól, hogy a csomagolásban az 
élelmiszer teljes egészében szerepel vagy 
csak részben –, oly módon, hogy a 
csomagolás olyan legyen, hogy a tartalmát 
ne lehessen megváltoztatni a csomagolás 
felnyitása vagy módosítása nélkül;

fogyasztónak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek való 
bemutatásra szánt egyedi tétel, amely egy 
élelmiszerből és annak az értékesítésre való 
felkínálása előtti csomagolásából áll –
függetlenül attól, hogy a csomagolásban az 
élelmiszer teljes egészében szerepel vagy 
csak részben –, oly módon, hogy a 
csomagolás olyan legyen, hogy a tartalmát 
ne lehessen megváltoztatni a csomagolás 
felnyitása vagy módosítása nélkül, kivéve 
az értékesítés helyén, a fogyasztónak 
történő közvetlen értékesítés céljából előre 
becsomagolt élelmiszert;

Or. fr

Indokolás

Az előrecsomagolt élelmiszer fogalommeghatározásának bevezetése szükségessé teszi ezt a 
pontosítást.

Módosítás 211
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „előre csomagolt élelmiszer”: a végső 
fogyasztónak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek való 
bemutatásra szánt egyedi tétel, amely egy 
élelmiszerből és annak az értékesítésre való 
felkínálása előtti csomagolásából áll –
függetlenül attól, hogy a csomagolásban az 
élelmiszer teljes egészében szerepel vagy 
csak részben –, oly módon, hogy a 
csomagolás olyan legyen, hogy a tartalmát 
ne lehessen megváltoztatni a csomagolás 
felnyitása vagy módosítása nélkül;

e) „előrecsomagolt élelmiszer”: a végső 
fogyasztónak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek való 
bemutatásra szánt egyedi tétel, amely egy 
élelmiszerből és annak az értékesítésre való 
felkínálása előtti csomagolásából áll –
függetlenül attól, hogy a csomagolásban az 
élelmiszer teljes egészében szerepel vagy 
csak részben –, oly módon, hogy a 
csomagolás olyan legyen, hogy a tartalmát 
ne lehessen megváltoztatni a csomagolás 
felnyitása vagy módosítása nélkül. Kivétel 
ezalól a nem előrecsomagolt élelmiszer;

Or. de
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Indokolás

Az „előrecsomagolt élelmiszer” új meghatározása szükségessé teszi ezt a pontosítást.

Módosítás 212
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „előre csomagolt élelmiszer”: a végső 
fogyasztónak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek való 
bemutatásra szánt egyedi tétel, amely egy 
élelmiszerből és annak az értékesítésre 
való felkínálása előtti csomagolásából áll 
– függetlenül attól, hogy a csomagolásban 
az élelmiszer teljes egészében szerepel 
vagy csak részben –, oly módon, hogy a 
csomagolás olyan legyen, hogy a 
tartalmát ne lehessen megváltoztatni a 
csomagolás felnyitása vagy módosítása 
nélkül;

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. de

Indokolás

Nyelvi kiigazítás a 2000/13/EK címkézési irányelv [német nyelvű változatában] eddig 
alkalmazott szóhasználatával összhangban. A bevett és kielégítő terminológiától való eltérés 
nem indokolt. 

Módosítás 213
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „előre csomagolt élelmiszer”: a végső 
fogyasztónak vagy közétkeztetésben 

e) „előrecsomagolt élelmiszer”: a végső 
fogyasztónak vagy közétkeztetésben 
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működő gazdasági szereplőknek való 
bemutatásra szánt egyedi tétel, amely egy 
élelmiszerből és annak az értékesítésre való 
felkínálása előtti csomagolásából áll –
függetlenül attól, hogy a csomagolásban az 
élelmiszer teljes egészében szerepel vagy 
csak részben –, oly módon, hogy a 
csomagolás olyan legyen, hogy a tartalmát 
ne lehessen megváltoztatni a csomagolás 
felnyitása vagy módosítása nélkül;

működő gazdasági szereplőknek való 
bemutatásra szánt egyedi tétel, amely egy 
élelmiszerből és annak az értékesítésre való 
felkínálása előtti csomagolásából áll –
függetlenül attól, hogy a csomagolásban az 
élelmiszer teljes egészében szerepel vagy 
csak részben –, oly módon, hogy a 
csomagolás olyan legyen, hogy a tartalmát 
ne lehessen megváltoztatni a csomagolás 
felnyitása vagy módosítása nélkül. Kivétel 
ezalól a nem előrecsomagolt élelmiszer;

Or. de

Indokolás

Az „előrecsomagolt élelmiszer” új meghatározása szükségessé teszi ezt a pontosítást.

Módosítás 214
Renate Sommer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „nem előrecsomagolt élelmiszer”: 
azon élelmiszerek, amelyeket a végső 
fogyasztónak csomagolás nélkül kínálnak, 
és csak az értékesítés időpontjában 
csomagolnak be a végső fogyasztó 
számára, valamint azok az élelmiszerek és 
friss készítmények, amelyeket az 
értékesítés helyén csomagolnak előre 
közvetlen értékesítés céljából;

Or. de

Indokolás

A boltokban rendszerint előrecsomagolva is kínálnak élelmiszert a kiszolgálószemélyzettel 
működő pultok közelében, hogy a fogyasztók számára elkerülhető legyen a hosszú várakozási 
idő a pultnál. Ahogyan a fogyasztók egyéni kívánságainak megfelelően becsomagolt 
élelmiszer esetében is, gyakorlatilag lehetetlen az előrecsomagolt termékek esetében előírásos 
az információt biztosítani, mivel a termékek igen sokfélék, kézzel készülnek és az értékesítésre 
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kínált termékek köre napról napra változik.

Módosítás 215
Karl-Heinz Florenz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „nem előrecsomagolt élelmiszer”: 
minden olyan élelmiszer, amelyet a 
fogyasztónak csomagolás nélkül kínálnak, 
vagy a fogyasztó kérésére csomagolnak 
be, vagy az értékesítés helyén 
csomagolnak előre közvetlen értékesítés 
céljából;

Or. de

Indokolás

A boltokban rendszerint előrecsomagolva is kínálnak élelmiszert a kiszolgálószemélyzettel 
működő pultok közelében, hogy a fogyasztók számára elkerülhető legyen a hosszú várakozási 
idő a pultnál. Ahogyan a fogyasztók egyéni kívánságainak megfelelően becsomagolt 
élelmiszer esetében is, gyakorlatilag lehetetlen az előrecsomagolt termékek esetében előírásos 
az információt biztosítani, mivel a termékek igen sokfélék, kézzel készülnek és az értékesítésre 
kínált termékek köre napról napra változik.

Módosítás 216
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „nem előrecsomagolt élelmiszer”: 
minden olyan élelmiszer, amelyet a 
fogyasztónak nem becsomagolva 
kínálnak, vagy a fogyasztó kérésére 
csomagolnak be, vagy az értékesítés 
helyén csomagolnak előre közvetlen 
értékesítés céljából; 



PE416.699v02-00 58/118 AM\765208HU.doc

HU

Or. fr

Indokolás

Sok üzletben értékesítenek előrecsomagolt élelmiszert önkiszolgáló rendszerben vagy személyzet 
segítségével.
E termékek ugyanolyan jellemzőkkel bírnak, mint a csomagolás nélkül kínált és/vagy a fogyasztó 
kérésére becsomagolt termékek. 
E termékek sokfélesége, előkészítésük vagy kis mennyiségben történő előállításuk az üzletben 
vagy az ahhoz tartozó műhelyben, az összetétel és a receptek változatossága a kötelező 
előírásokat lehetetlenné teszi.

Módosítás 217
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „nem előrecsomagolt élelmiszer”: 
minden olyan élelmiszer, amelyet a 
fogyasztónak csomagolás nélkül kínálnak, 
vagy a fogyasztó kérésére csomagolnak 
be, vagy az értékesítés helyén 
csomagolnak előre közvetlen értékesítés 
céljából;

Or. de

Indokolás

A boltokban rendszerint előrecsomagolva is kínálnak élelmiszert a kiszolgálószemélyzettel 
működő pultok közelében, hogy a fogyasztók számára elkerülhető legyen a hosszú várakozási 
idő a pultnál. Ahogyan a fogyasztók egyéni kívánságainak megfelelően becsomagolt 
élelmiszer esetében is, gyakorlatilag lehetetlen az előrecsomagolt termékek esetében előírásos 
az információt biztosítani, mivel a termékek igen sokfélék, kézzel készülnek és az értékesítésre 
kínált termékek köre napról napra változik.
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Módosítás 218
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „összetevő”: minden anyag, beleértve az 
élelmiszer-adalékanyagokat és élelmiszer-
ipari enzimeket is, vagy komplex összetevő
alkotóeleme, amelyet élelmiszer 
előállításánál vagy elkészítésénél 
használnak fel, és a késztermékben még 
jelen van, akár módosult formában is; a 
maradékanyagok nem tekinthetők 
összetevőnek;

f) „összetevő”: minden anyag, beleértve az 
élelmiszer-adalékanyagokat és élelmiszer-
ipari enzimeket is, vagy komplex 
összetevő, amelyet élelmiszer előállításánál 
vagy elkészítésénél használnak fel, és a 
késztermékben még jelen van, akár 
módosult formában is;

Or. de

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szóhasználatot a már használatos kifejezésekhez igazítsa.
Amennyiben nincs utalás alkotóelemre, nem szükséges annak tisztázása sem, hogy a 
maradékanyagok nem összetevők.

Módosítás 219
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „összetevő”: minden anyag, beleértve az 
élelmiszer-adalékanyagokat és élelmiszer-
ipari enzimeket is, vagy komplex 
összetevő, amelyet élelmiszer 
előállításánál vagy elkészítésénél 
használnak fel, és a késztermékben még 
jelen van, akár módosult formában is; a 
maradékanyagok nem tekinthetők 
összetevőnek;

A magyar változatot nem érinti.

Or. en
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Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 220
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „összetevő”: minden anyag, beleértve az 
élelmiszer-adalékanyagokat és élelmiszer-
ipari enzimeket is, vagy komplex 
összetevő, amelyet élelmiszer előállításánál 
vagy elkészítésénél használnak fel, és a 
késztermékben még jelen van, akár 
módosult formában is; a maradékanyagok 
nem tekinthetők összetevőnek;

f) „összetevő”: minden anyag, beleértve az 
élelmiszer-adalékanyagokat és élelmiszer-
ipari enzimeket is, vagy komplex 
összetevő, amelyet élelmiszer előállításánál 
vagy elkészítésénél használnak fel, és a 
késztermékben még jelen van, akár 
módosult formában is;

Or. es

Indokolás

A maradékanyagok fogalmát törölni kell ebből a meghatározásból az élelmiszerjog általános 
elveiről szóló, 178/2002 rendelettel való összhangba hozás érdekében. Az említett rendelet 2. 
cikkében szereplő meghatározás kimondja, hogy nem minősülnek élelmiszernek a 
„szermaradványok és szennyezések”.

Módosítás 221
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „eredet helye”: az a hely, amelyet az 
élelmiszer eredeteként feltüntetnek, és 
amely nem a 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet 23–26. cikkével összhangban 
meghatározott származási ország;

törölve
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Or. en

Indokolás

A 2000/13/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja egyértelmű és 
gyakorlati szabályt biztosít az eredet címkézésére vonatkozóan. Az ipar ismeri ezt a 
rendelkezést és annak alkalmazását, ami nem okoz semmiféle problémát. Már a CODEX 
szintjén sem tartják fenn a származási ország és az eredet helye közötti különbségtételt. Ezt a 
megközelítést fenn kellene tartani az uniós jogban, ahogyan azt a 2000/13/EK irányelv 
előírja.

Módosítás 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „eredet helye”: az a hely, amelyet az 
élelmiszer eredeteként feltüntetnek, és 
amely nem a 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet 23–26. cikkével összhangban 
meghatározott származási ország;

g) „eredet helye”: az a hely, amelyet az 
élelmiszer eredeteként feltüntetnek, és 
amely nem a származási ország;

Or. en

Indokolás

Az „eredet helyét” meg kell különböztetni a származási országtól, ezért külön fel kell tüntetni.

Módosítás 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „eredet helye”: a termék előállításánál 
felhasznált fő mezőgazdasági nyersanyag 



PE416.699v02-00 62/118 AM\765208HU.doc

HU

eredetének helye.

Or. en

Indokolás

Az „eredet helyét” meg kell különböztetni a származási országtól, ezért külön fel kell tüntetni.

Módosítás 224
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „látómező”: a csomagolás összes olyan 
felülete, amely egyetlen nézőpontból 
olvasható, ami lehetővé teszi a gyors és 
egyszerű hozzáférést a címkén szereplő 
információhoz, mivel a fogyasztók anélkül 
olvashatják el ezt az információt, hogy a 
csomagolást oda-vissza kellene 
forgatniuk;

k) „látómező”: a csomagolás összes olyan 
felülete, amely egyetlen nézőpontból 
olvasható, ami lehetővé teszi a gyors és 
egyszerű hozzáférést a címkén szereplő 
információhoz, mivel a fogyasztók
elolvashatják ezt az információt;

Or. de

Indokolás

Részben nyelvi kiigazítás [a német nyelvű változatra vonatkozóan] a 2000/13/EK címkézési 
irányelvben eddig alkalmazott szóhasználattal összhangban. Továbbá a csomagolás oda-
vissza forgatása szükségességének kizárása ellentétben áll a jelenlegi jogi helyzettel, valamint 
esetlegesen annak lehetőségével, hogy a jelölések a csomagolás többi részén szerepeljenek, 
ezért teljes egészében törölni kell.
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Módosítás 225
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „jogszerű név”: egy élelmiszernek a rá 
alkalmazandó közösségi rendelkezésekben 
előírt neve, vagy ilyen közösségi 
rendelkezések hiányában az abban a 
tagállamban alkalmazandó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási 
rendelkezésekben előírt név, amelyben az 
élelmiszert a végső fogyasztónak vagy 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplőknek értékesítik;

törölve

Or. de

Indokolás

A 2. cikk (2) bekezdésének l) pontjában foglalt fogalommeghatározás jelentéstartalma nem 
világos. A „jogszerű név” kifejezés a német nyelvben olyan megnevezést jelöl, amely nem sért 
egyetlen jogszabályt sem. Ezért jobb lenne az eddigiekhez hasonlóan „a jogszabályban előírt 
név”-ről beszélni. Ez azonban még meghatározásra szorul (szószaporítás). Javasoljuk a 
fogalom 18. cikkel összhangban történő szabályozását.

Módosítás 226
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „szokásos név”: az értékesítés helye 
szerinti tagállamban az élelmiszer 
neveként a fogyasztók számára további 
magyarázat szükségessége nélkül 
elfogadott név;

A magyar változatot nem érinti.

Or. de
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Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 227
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „elsődleges összetevő(k)”: valamely 
élelmiszer lényeges vagy jellegzetes 
összetevője vagy összetevői;

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel ellenezzük a Bizottság arra irányuló kísérletét, hogy továbbiakkal egészítse ki a 
származással kapcsolatos címkézésre vonatkozó rendelkezést, nincs szükség az eleddig az 
élelmiszerjoggal összefüggésben nem alkalmazott elsődleges, lényeges és jellegzetes 
élelmiszer-összetevőkre vonatkozó fogalommeghatározásokra. Mivel mindig is az 
egyszerűsítést javasoltuk, ellenezzük a nyilvánvaló előnyök híján lévő újabb és újabb 
kifejezések és fogalmak létrehozását.

Ezek a kritériumok nem gyakorlatiasak. Félrevezető módon nincsenek összhangban az 
összetevők mennyiségének jelöléséről szóló irányelv szerinti fogalommeghatározásokkal. Az 
50%-os szint nem minden élelmiszer tekintetében bír ugyanakkora gyakorlati jelentőséggel.

Módosítás 228
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „elsődleges összetevő(k)”: valamely 
élelmiszer lényeges vagy jellegzetes 
összetevője vagy összetevői;

törölve

Or. de
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Indokolás

Erre a meghatározásra nincs szükség, hiszen a kifejezés a rendeletben máshol nem szerepel.
Ezért törölni kell.

Módosítás 229
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) ‘significant ingredient(s)valamely 
élelmiszer olyan összetevője, amely az 
adott élelmiszer több mint 50 %-át teszi ki;

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel ellenezzük a Bizottság arra irányuló kísérletét, hogy továbbiakkal egészítse ki a 
származással kapcsolatos címkézésre vonatkozó rendelkezést, nincs szükség az eleddig az 
élelmiszerjoggal összefüggésben nem alkalmazott elsődleges, lényeges és jellegzetes 
élelmiszer-összetevőkre vonatkozó fogalommeghatározásokra. Mivel mindig is az 
egyszerűsítést javasoltuk, ellenezzük a nyilvánvaló előnyök híján lévő újabb és újabb 
kifejezések és fogalmak létrehozását.

Ezek a kritériumok nem gyakorlatiasak. Félrevezető módon nincsenek összhangban az 
összetevők mennyiségének jelöléséről szóló irányelv szerinti fogalommeghatározásokkal. Az 
50%-os szint nem minden élelmiszer tekintetében bír ugyanakkora gyakorlati jelentőséggel.

Módosítás 230
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) ‘significant ingredient(s)valamely 
élelmiszer olyan összetevője, amely az 
adott élelmiszer több mint 50 %-át teszi ki;

törölve
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Or. de

Indokolás

Erre a meghatározásra nincs szükség, hiszen a kifejezés a rendeletben máshol nem szerepel.
Ezért törölni kell.

Módosítás 231
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „jellegzetes összetevő”: valamely 
élelmiszer bármely olyan összetevője, 
amelyet a fogyasztó rendszerint az adott 
élelmiszer nevével azonosít, és amely 
esetében legtöbbször mennyiségi jelzés 
szükséges;

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel ellenezzük a Bizottság arra irányuló kísérletét, hogy továbbiakkal egészítse ki a 
származással kapcsolatos címkézésre vonatkozó rendelkezést, nincs szükség az eleddig az 
élelmiszerjoggal összefüggésben nem alkalmazott elsődleges, lényeges és jellegzetes 
élelmiszer-összetevőkre vonatkozó fogalommeghatározásokra. Mivel mindig is az 
egyszerűsítést javasoltuk, ellenezzük a nyilvánvaló előnyök híján lévő újabb és újabb 
kifejezések és fogalmak létrehozását.

Ezek a kritériumok nem gyakorlatiasak. Félrevezető módon nincsenek összhangban az 
összetevők mennyiségének jelöléséről szóló irányelv szerinti fogalommeghatározásokkal. Az 
50%-os szint nem minden élelmiszer tekintetében bír ugyanakkora gyakorlati jelentőséggel.
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Módosítás 232
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „jellegzetes összetevő”: valamely 
élelmiszer bármely olyan összetevője, 
amelyet a fogyasztó rendszerint az adott 
élelmiszer nevével azonosít, és amely 
esetében legtöbbször mennyiségi jelzés 
szükséges;

törölve

Or. de

Indokolás

Erre a meghatározásra nincs szükség, hiszen a kifejezés a rendeletben máshol nem szerepel.
Ezért törölni kell.

Módosítás 233
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) „az élelmiszer minőségmegőrzési 
időtartama”: az az idő, ameddig az 
élelmiszer megfelelő tárolás mellett 
megőrzi sajátos tulajdonságait;

s) „az élelmiszer minőségmegőrzési 
időtartama”: az az idő, ameddig az 
élelmiszer megfelelő, illetve a 
csomagoláson megadott speciális tárolás 
mellett megőrzi sajátos tulajdonságait, és 
amelyet követően a terméket nem lehet 
értékesíteni;

Or. es

Indokolás

A meghatározást tovább kell részletezni azáltal, hogy hivatkozás kerül bele a termék 
értékesítésével kapcsolatban.
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Módosítás 234
Renate Sommer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) „gyártás időpontja”: a termék 
gyártásának és esetleges csomagolásának 
és lefagyasztásának időpontja;

Or. de

Indokolás

A 25. cikk miatt szükséges fogalommeghatározás.

Módosítás 235
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(t) „legjobb gyakorlatok”: az illetékes 
hatóságok által jóváhagyott szabványok, 
rendszerek, kezdeményezések vagy 
bármilyen más tevékenységek, amelyekről 
tapasztalatok és kutatás révén igazolást 
nyert, hogy a fogyasztók többsége számára 
a leghatékonyabbak, és amelyeket mások 
számára követendő mintának tekintenek.

törölve

Or. de

Indokolás

A 6. és 7. fejezet törlése miatt a következetesség érdekében történő törlés.
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Módosítás 236
John Bowis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ta) „grafikus formák és szimbólumok”: 
valamely termék általános vagy speciális 
tápanyagértékének többek között 
számokat, táblázatokat vagy színkódokat 
tartalmazó formátumban történő 
egyértelmű képi megjelenítése vagy 
ábrázolása.

Or. en

Módosítás 237
Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ta) „gyártási idő”: az az időpont, amikor 
az élelmiszer a leírás szerinti termékké 
válik. 

Or. en

Indokolás

A fogyasztók tájékoztatásának javítása érdekében meg kell határozni a gyártási idő fogalmát.
A javasolt fogalommeghatározás azonos a Kódexben szereplő fogalommeghatározással 
(CODEX STAN 1-1985).



PE416.699v02-00 70/118 AM\765208HU.doc

HU

Módosítás 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ta) „feldolgozás”: az a folyamat, 
amelynek során egy (vagy több) 
mezőgazdasági nyersanyagot 
késztermékké alakítanak át.

Or. en

Módosítás 239
Avril Doyle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ta) „helyi vagy termelői piac”: olyan piac, 
ahol mezőgazdasági termelők vagy helyi 
élelmiszergyártók közvetlenül a 
vásárlóknak értékesítik saját terményeiket 
vagy termékeiket. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás rugalmasságot teremt az élelmiszer-címkézési szabályok helyi vagy termelői 
piacokon történő alkalmazása során.
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Módosítás 240
Liam Aylward

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ta) „fő látómező”: a „csomagolás eleje”.

Or. en

Indokolás

A „fő látómező” fogalmának tisztázása.

Módosítás 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet alkalmazásában az 
élelmiszer származási országa az 
élelmiszer származását jelenti a 
2913/92/EGK tanácsi rendelet 23–26. 
cikkével összhangban.

(3) E rendelet alkalmazásában az 
élelmiszer származási országa az 
élelmiszer származását jelenti a 
2913/92/EGK tanácsi rendelet 23–26. 
cikkével összhangban.

A hús és a húst tartalmazó élelmiszerek 
esetében az élelmiszer vagy az érintett 
összetevő származási helyének azt az 
országot kell tekinteni, ahol az állat 
született, élete legnagyobb részén nevelték 
és levágták. Ha ezek különböznek, a 
„származási országra” való hivatkozáskor 
mindhárom helyet meg kell adni. 

Or. en

Indokolás

A hús esetében nem helyénvaló csak egy származási hely megadása, amennyiben a születés, a 
nevelés és a levágás helye eltérőek. A felmérések szerint a fogyasztók számára igen fontos, 
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hogy az állat hol született, nevelkedett, illetve hol vágták le.

Módosítás 242
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás a fogyasztók egészségének és 
érdekeinek magas szintű védelmére 
törekszik azáltal, hogy a végső fogyasztók 
számára alapot biztosít a tájékozott 
választáshoz és az élelmiszerek 
biztonságos felhasználásához, különös 
tekintettel az egészségügyi, gazdasági, 
környezetvédelmi, társadalmi és etikai
szempontokra.

(1) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás a fogyasztók egészségének és 
érdekeinek magas szintű védelmére 
törekszik azáltal, hogy a végső fogyasztók 
számára alapot biztosít a tájékozott 
választáshoz és az élelmiszerek 
biztonságos felhasználásához, különös 
tekintettel az egészségügyi, gazdasági, 
környezetvédelmi, társadalmi, etikai és
állatjóléti szempontokra.

Or. en

Módosítás 243
Mojca Drčar Murko

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás a fogyasztók egészségének és 
érdekeinek magas szintű védelmére 
törekszik azáltal, hogy a végső fogyasztók 
számára alapot biztosít a tájékozott 
választáshoz és az élelmiszerek 
biztonságos felhasználásához, különös 
tekintettel az egészségügyi, gazdasági, 
környezetvédelmi, társadalmi és etikai 
szempontokra.

(1) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás a fogyasztók egészségének és 
érdekeinek magas szintű védelmére 
törekszik azáltal, hogy a végső fogyasztók 
számára alapot biztosít a tájékozott 
választáshoz és az élelmiszerek 
biztonságos felhasználásához.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság célja a kötelező címkézési követelmények olyan lényeges szempontok szerint való 
egységesítése volt, amelyek a tájékozott fogyasztói választás és a termék biztonságos 
felhasználásának és kezelésének előfeltételei. Etikai, szociális, környezetvédelmi és gazdasági 
szempontok szerepeltetése ebben a cikkben nem elég pontos meghatározás e cél elérése 
tekintetében.

Módosítás 244
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó jog célja, hogy a 
Közösségben megvalósítsa a jogszerűen 
előállított és forgalomba hozott 
élelmiszerek szabad mozgását, adott 
esetben figyelembe véve, hogy szükség van 
az előállítók jogszerű érdekeinek 
védelmére, valamint a minőségi termékek 
előállításának ösztönzésére.

(2) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó jog célja, hogy a 
Közösségben megvalósítsa a jogszerűen 
előállított és forgalomba hozott 
élelmiszerek szabad mozgását.

Or. de

Indokolás

A mondat második fele nem fektet le szabályt. A rendeletből technikai-jogi okokból törölni kell 
és preambulumbekezdésként kell beilleszteni, ha megtartása egyáltalán szükséges. Nem 
világos, hogy mikor és hogyan kellene az előállítók érdekeit figyelembe venni, illetve a 
minőségi termékek előállítását ösztönözni.

Módosítás 245
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amikor az élelmiszerekkel kapcsolatos Amikor az élelmiszerekkel kapcsolatos 
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tájékoztatásra vonatkozó jog új 
követelményeket állapít meg, mérlegelni 
kell az új követelmények hatálybalépését 
követő átmeneti időszak szükségességét, 
amelynek során az új követelményeknek 
meg nem felelő címkét viselő 
élelmiszereket forgalomba lehet hozni, 
vagy az ilyen élelmiszereknek az átmeneti 
időszak vége előtt forgalomba hozott 
készleteit azok kimerüléséig továbbra is 
értékesíteni lehet.

tájékoztatásra vonatkozó jog új 
követelményeket állapít meg, mérlegelni 
kell az új követelmények hatálybalépését 
követő átmeneti időszak szükségességét, 
amelynek során az új követelményeknek 
meg nem felelő címkét viselő 
élelmiszereket forgalomba lehet hozni, 
vagy az ilyen élelmiszereknek az átmeneti 
időszak vége előtt forgalomba hozott 
készleteit azok kimerüléséig továbbra is 
értékesíteni lehet.

Az új élelmiszer-címkézési szabályokat a 
Bizottság által a tagállamokkal és az 
érdekelt felekkel való tanácskozást 
követően megállapított egységes 
megfelelési dátumok alapján kell 
végrehajtani.

Or. en

Indokolás

Széles körű igény mutatkozik arra, hogy az élelmiszer-címkézésre vonatkozó akár általános, 
akár specifikus szabályok frissítése előre meghatározott ütemterv szerint történjen. Az 
élelmiszer-termelőknek fel kell készülniük csomagolásaik és címkéik időszakos 
felülvizsgálatára, bármi legyen is ennek jogi háttere. Az új szabályok lépésenként történő 
végrehajtása az átmeneti időszakok ellenére jelentős hatással van az új címkézési minták és 
megrendelések, valamint a csomagolóanyag-készletek kezelésének költségeire.

Módosítás 246
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó jog új 
követelményeket állapít meg, mérlegelni 
kell az új követelmények hatálybalépését
követő átmeneti időszak szükségességét, 
amelynek során az új követelményeknek 
meg nem felelő címkét viselő 
élelmiszereket forgalomba lehet hozni, 

(3) Amikor az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó jog új 
követelményeket állapít meg – kivéve, ha
az ilyen követelmények az emberi egészség 
védelméhez kapcsolódnak – az új 
követelmények hatálybalépését követően
átmeneti időszakot kell biztosítani, 
amelynek során az új követelményeknek 
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vagy az ilyen élelmiszereknek az átmeneti 
időszak vége előtt forgalomba hozott 
készleteit azok kimerüléséig továbbra is 
értékesíteni lehet.

meg nem felelő címkét viselő 
élelmiszereket forgalomba lehet hozni, 
vagy az ilyen élelmiszereknek az átmeneti 
időszak vége előtt forgalomba hozott 
készleteit azok kimerüléséig továbbra is 
értékesíteni lehet.

Or. en

Indokolás

A belső piac zökkenőmentes működésének előmozdítása, valamint a csomagolási hulladék 
minimálisra csökkentése érdekében új címkézési követelmények bevezetése esetén helyénvaló 
átmeneti időszak előírása, kivéve, ha az közvetlen közegészségügyi kockázatot jelent, mely 
esetben nem biztos, hogy egy ilyen időszak helyénvaló.

Módosítás 247
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó jog új 
követelményeket állapít meg, mérlegelni 
kell az új követelmények hatálybalépését
követő átmeneti időszak szükségességét, 
amelynek során az új követelményeknek 
meg nem felelő címkét viselő 
élelmiszereket forgalomba lehet hozni, 
vagy az ilyen élelmiszereknek az átmeneti 
időszak vége előtt forgalomba hozott 
készleteit azok kimerüléséig továbbra is 
értékesíteni lehet.

(3) Amikor az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó jog új 
követelményeket állapít meg, az új 
követelmények hatálybalépését követően 
legalább hároméves megfelelő átmeneti 
időszakot kell megállapítani, amelynek 
során az új követelményeknek meg nem 
felelő címkét viselő élelmiszereket 
forgalomba lehet hozni. Ennek során 
figyelembe kell venni, hogy az ilyen 
élelmiszereknek az átmeneti időszak vége 
előtt forgalomba hozott készleteit azok 
kimerüléséig, legfeljebb azonban az új 
rendelkezések hatálybalépését követően 
három évig továbbra is értékesíteni
lehessen. Ez vonatkozik azokra a 
címkeállományokra is, amelyek már az új 
rendelkezések hatálybalépése előtt az 
élelmiszer-ipari vállalatok tulajdonában 
voltak.



PE416.699v02-00 76/118 AM\765208HU.doc

HU

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy különösen a kis- és középvállalkozások tekintetében a gyakorlatban 
megvalósítható átmenetet biztosítsanak, megfelelő átmeneti időszak előírására van szükség 
(legalább 3 év). Az átmeneti időszakok meghatározásánál kerülni kellene különösen a 
csomagolóanyagok nyomtatásához és fejlesztéséhez kapcsolódó magas beruházási 
költségeket, valamint a címkeállományok költséges megsemmisítését.

Módosítás 248
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó jog 
élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információkat ír elő, ez elsősorban olyan 
információra vonatkozik, amely a 
következő csoportok valamelyikébe 
tartozik:

törölve

a) információ az élelmiszer azonosságáról 
és összetételéről, tulajdonságairól vagy 
egyéb jellemzőiről;
b) információ a fogyasztók egészségének 
védelméről és az élelmiszer biztonságos 
használatáról. Ez különösen az 
alábbiakról szóló információra 
vonatkozik:
i. olyan összetételi jellemzők, amelyek 
károsak lehetnek a fogyasztók bizonyos 
csoportjainak egészségére;
ii. minőségmegőrzési időtartam, tárolás és 
biztonságos használat;
iii. az egészségügyi hatás, beleértve egy 
élelmiszer káros és veszélyes 
fogyasztásához kapcsolódó kockázatokat 
és következményeket;
c) információ a táplálkozási jellemzőkről, 
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hogy a fogyasztók – beleértve a különleges 
étrendi igényű fogyasztókat – tájékozott 
módon választhassanak.
(2) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ szükségességének 
mérlegelésekor figyelembe kell venni a 
fogyasztók többségénél bizonyos, általuk 
jelentős értékűnek ítélt információk iránti, 
széles körben megjelenő igényt, valamint 
a fogyasztókat érő esetleges általánosan 
elfogadott előnyöket, hogy tájékozott 
módon választhassanak.

Or. de

Indokolás

Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező információkra irányadó elvek nem a rendelet 
címzettjeire, hanem a jogalkotókra irányulnak. Ebből kifolyólag nem világos azok 
jelentéstartalma. A rendelkezést ezért törölni kell, vagy legfeljebb preambulumbekezdésként 
kell szerepeltetni.

Módosítás 249
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont - iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egészségügyi hatás, beleértve egy 
élelmiszer káros és veszélyes 
fogyasztásához kapcsolódó kockázatokat 
és következményeket;

törölve

Or. en

Indokolás

A 178/2002/EK rendelet 14. cikke értelmében az élelmiszernek a fogyasztás szempontjából 
biztonságosnak kell lennie. A címkézés azért van, hogy az élelmiszerről nyújtson információt, 
ne pedig a fogyasztói magatartásról.
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Módosítás 250
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont - iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az egészségügyi hatás, beleértve egy 
élelmiszer káros és veszélyes 
fogyasztásához kapcsolódó kockázatokat 
és következményeket;

iii. az egészségre gyakorolt hatás, beleértve 
egy élelmiszer káros és veszélyes 
fogyasztásához kapcsolódó kockázatokat 
és következményeket;

Or. hu

Indokolás

Figyelembe véve és elfogadva, hogy a bizottsági javaslat közvetlen célja nem az, hogy a 
fogyasztók egészségét figyelmeztetésekkel védje, fontosnak tartom kiemelni, hogy 
elengedhetetlen a vásárlók számára biztosítani az egészséges választás lehetőségét.

Módosítás 251
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) információ a táplálkozási jellemzőkről, 
hogy a fogyasztók – beleértve a különleges 
étrendi igényű fogyasztókat – tájékozott 
módon választhassanak.

c) információ a táplálkozási jellemzőkről, 
hogy a fogyasztók – beleértve a különleges 
étrendi igényű fogyasztókat – kellően
tájékozott módon választhassanak.

Or. hu

Indokolás

A táplálkozási jellemzők tételszerű felsorolása önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy az 
átlag fogyasztó szakértő módon képes legyen megítélni az élelmiszer-ipari terméket.
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Módosítás 252
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk - 1 bekezdés - c a - c b - c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) értelmező jellegű információ a 33. 
cikk (2a) bekezdésében említett 
termékekről annak érdekében, hogy a 
fogyasztók tájékozott döntést 
hozhassanak;
cb) az élelmiszeripari termékek eredetéről 
szóló információ;
cc) az élelmiszer gyártásáról és 
feldolgozásáról szóló információ a 
termékeken.

Or. en

Módosítás 253
Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az új élelmiszer-címkézési szabályokat 
egységes megfelelési dátumok alapján kell 
végrehajtani kétéves ciklusokban, ami 
lehetővé teszi az új címkézési 
követelményeknek megfelelő 
kiigazításokat, kivéve a biztonsági 
szempontokat érintő tájékoztatásra 
vonatkozó követelményeket.

Or. en

Indokolás

E kiegészítés célja jogbiztonság teremtése az élelmiszer-ipari vállalkozók számára, valamint 
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az új címkézési követelményeknek megfelelő kiigazítások. Annak érdekében, hogy a 
címkézésben bekövetkező változásoknak az élelmiszer-ipari vállalkozókra – különösen a kis-
és középvállalkozásokra – gyakorolt gazdasági hatását a lehető legkisebbre csökkentsük, az új 
címkézési szabályokat egységes megfelelési dátumok alapján kell végrehajtani. Ezen alapelv 
hatálya alól ki kell zárni a biztonsági szempontból lényeges vészhelyzeteket.

Módosítás 254
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer jellemzői, és különösen 
annak jellege, azonosítása, tulajdonságai, 
összetétele, mennyisége, tartóssága,
származási országa vagy eredetének helye, 
gyártásának vagy előállításának módja 
tekintetében;

a) az élelmiszer jellemzői, és különösen 
annak jellege, azonosítása, tulajdonságai, 
összetétele, mennyisége, tartóssága,
származása vagy eredete, gyártásának 
vagy előállításának módja tekintetében;

Or. en

Indokolás

A 2000/13/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja egyértelmű és 
gyakorlati szabályt biztosít az eredet címkézésére vonatkozóan. Az ipar ismeri ezt a 
rendelkezést és annak alkalmazását, ami nem okoz semmiféle problémát. Már a CODEX 
szintjén sem tartják fenn a származási ország és az eredet helye közötti különbségtételt. Ezt a 
megközelítést fenn kellene tartani az uniós jogban, ahogyan azt a 2000/13/EK irányelv 
előírja.

Módosítás 255
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) azáltal, hogy a cukor- és/vagy 
zsírtartalom egyértelmű csökkentését 
hirdeti, ha ezzel egyidejűleg az 
energiatartalom (kilojoule, illetve 
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kilokalóriák) nem csökken megfelelően, 
azon esetek kivételével, amikor a cukor-
és/vagy zsírtartalom csökkenése a termék 
egészségre gyakorolt hatásának 
javulásával jár együtt;

Or. de

Indokolás

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers.
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.

Módosítás 256
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan képi megjelenítések révén, 
amelyek az élelmiszer valódi jellegével 
vagy eredetével kapcsolatban félrevezetik 
a fogyasztót.

Or. en

Indokolás

A képeket nem lehet a fogyasztóknak a termék valódi eredetével kapcsolatos szándékos 
félrevezetésére felhasználni.
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Módosítás 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan képek ábrázolása révén, 
amelyek azt sugallják, hogy az élelmiszer 
bizonyos összetevők felhasználásával 
készült, amikor ez nem igaz;

Or. en

Indokolás

Például egy vaníliajoghurt csomagolásán, amelyben a vaníliaíz mesterséges 
ízesítőanyagokból származik, nem lenne szabad a vanília képét feltüntetni.

Módosítás 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak sugallása révén, hogy az 
élelmiszer ízét természetes összetevők 
adják, amikor az valójában aromákból 
származik. 

Or. en

Indokolás

Ha például egy termékről azt állítják, hogy „vanília”, az ízének valódi vaníliából kell 
származnia.



AM\765208HU.doc 83/118 PE416.699v02-00

HU

Módosítás 259
Avril Doyle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 49. cikk (1) bekezdésében említett 
bizottság összeállítja az (1) bekezdésnek 
megfelelő olyan állítások és feltételek nem 
teljes körű jegyzékét, amelyek használatát 
mindenképpen tiltani vagy korlátozni kell. 

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás fenn kívánja tartani a hatályos uniós élelmiszerjogi rendelkezést 
(2000/13/EK irányelv), amelyek előírja a tagállamok számára, hogy együtt lépjenek fel abban 
az esetben, ha korlátozásokat kell bevezetni az egyes címkékre vonatkozó állítások és 
feltételek alkalmazására. Ilyen rendelkezés hiányában az egyes országok hozhatnák meg a 
jogszabályokat és a fogalmak az egyes tagállamokban könnyedén eltérhetnének, ezáltal 
kereskedelmi korlátok jöhetnének létre a belső piacon.

Módosítás 260
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet hatálybalépése után 
legkésőbb három évvel a Bizottság 
jelentést készít az Európai Parlament és a 
Tanács számára a természetes 
ásványvizeknek az emberi betegségek 
megelőzésére, kezelésére és gyógyítására 
alkalmas tulajdonságaival kapcsolatban 
rendelkezésre álló tényekről.

Or. en
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Indokolás

Tudomásunk szerint nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a természetes ásványvizek az 
emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására alkalmas tulajdonságokkal 
rendelkeznek. Az Európai Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy van-e megfelelő bizonyíték, 
amely indokolja ezen állítások használatát a természetes ásványvizekre vonatkozóan.

Módosítás 261
Anne Ferreira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E rendelet hatálybalépése után 
legkésőbb három évvel a Bizottság a 
természetes ásványvizeknek az emberi 
betegségek megelőzésére, kezelésére és 
gyógyítására alkalmas sajátos 
tulajdonságait bemutató jelentést készít az
Európai Parlament és a Tanács számára.

Or. fr

Indokolás

Tudomásunk szerint nincs nyilvánvaló bizonyíték, következésképpen a Bizottságnak olyan 
bizonyítékot kell szolgáltatnia e tulajdonságokra vonatkozóan, amely igazolja az egészséggel 
kapcsolatos ilyen állítások használatát.

Módosítás 262
Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (3) és (4) bekezdés sérelme nélkül az 
élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
biztosítják az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó jog szerint az 
általuk végzett tevékenységekre vonatkozó 

(1) A (3) bekezdés részletesebb 
előírásainak megfelelően az élelmiszer-
ipari vállalkozók az ellenőrzésük alá 
tartozó vállalkozásokban biztosítják és 
ellenőrzik az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó jog szerint az 
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követelmények betartását, és ellenőrzik e 
követelmények teljesülését.

általuk végzett tevékenységekre vonatkozó 
követelmények betartását az élelmiszerekre 
vonatkozó információn, és különösen az 
élelmiszerre vonatkozó információ 
meglétét és pontosságát, amikor először 
hoznak forgalomba élelmiszert a 
közösségi piacon.

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség tekintetében.

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség tekintetében.

(3) Azok az élelmiszer-ipari vállalkozók, 
akik első alkalommal hoznak forgalomba 
a végső fogyasztónak vagy 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplőnek történő átadásra szánt 
élelmiszert, gondoskodnak arról, hogy az 
élelmiszerekre vonatkozó információ 
megléte és pontossága megfeleljen az 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó alkalmazandó jognak.
(4) Az élelmiszerekre vonatkozó 
információkat nem érintő kiskereskedelmi 
vagy forgalmazási tevékenységekért felelős 
élelmiszer-ipari vállalkozók kellő 
gondossággal járnak el annak érdekében, 
hogy az általuk végzett tevékenységek 
korlátain belül biztosítsák az 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
információkra alkalmazandó 
követelmények teljesülését, különösen 
azáltal, hogy nem szállítanak olyan 
élelmiszereket, amelyekről az általuk 
szakmai tevékenységük következtében 
birtokolt információk alapján tudják vagy
feltételezik, hogy nem felelnek meg az 
előírásoknak.

(3) A 178/2002/EK rendelet 19. cikkének 
sérelme nélkül az élelmiszerekre 
vonatkozó információkat nem érintő 
kiskereskedelmi vagy forgalmazási 
tevékenységekért felelős élelmiszer-ipari 
vállalkozók haladéktalanul eljárnak,
amikor értesítik őket, vagy saját 
tevékenységük során tudomásukra jut,
hogy a 9. cikk (1) bekezdésében említett 
kötelező adatok hiányoznak a címkéről,
vagy pontatlanul szerepelnek rajta.

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 

(4) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
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gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 91. 
cikk (1) bekezdésének a)–c) és f) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 91. 
cikk (1) bekezdésének a)–c) és f) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

(6) Az alábbi esetekben az élelmiszer-ipari 
vállalkozók az ellenőrzésük alá tartozó 
vállalkozásokban gondoskodnak arról, 
hogy a 9. cikk szerint előírt kötelező 
adatok megjelenjenek a forgalmazásra 
szánt élelmiszerek külső csomagolásán 
vagy az élelmiszerekre vonatkozó 
kereskedelmi dokumentációban, 
amennyiben garantálható, hogy az ilyen 
dokumentumokat vagy a tárgyukat képező 
élelmiszerekhez csatolják, vagy legkésőbb 
az utóbbiak szállításának időpontjáig 
elküldik:

(5) Az alábbi esetekben az élelmiszer-ipari 
vállalkozók az ellenőrzésük alá tartozó 
vállalkozásokban gondoskodnak arról, 
hogy a 9. cikk szerint előírt kötelező 
adatok megjelenjenek a forgalmazásra 
szánt élelmiszerek külső csomagolásán 
vagy az élelmiszerekre vonatkozó 
kereskedelmi dokumentációban, 
amennyiben garantálható, hogy az ilyen 
dokumentumokat vagy a tárgyukat képező 
élelmiszerekhez csatolják, vagy legkésőbb 
az utóbbiak szállításának időpontjáig 
elküldik:

a) amennyiben az előre csomagolt 
élelmiszert a végső fogyasztóknak szánják, 
de azokat a végső fogyasztóknak való 
értékesítés előtti szakaszban forgalmazzák, 
továbbá ha közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők nem érintettek az 
értékesítésben ebben a szakaszban;

a) amennyiben az előre csomagolt 
élelmiszert a végső fogyasztóknak szánják, 
de azokat a végső fogyasztóknak való 
értékesítés előtti szakaszban forgalmazzák, 
továbbá ha közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők nem érintettek az 
értékesítésben ebben a szakaszban;

b) amennyiben az előre csomagolt 
élelmiszert közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők ellátására szánják, 
hogy azok elkészítsék, feldolgozzák, 
szétdarabolják vagy felvágják.

b) amennyiben az előre csomagolt 
élelmiszert közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők ellátására szánják, 
hogy azok elkészítsék, feldolgozzák, 
szétdarabolják vagy felvágják.

Az élelmiszer-ipari vállalkozók az első
albekezdés rendelkezéseitől eltérően 
gondoskodnak arról, hogy a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), f) és h) pontjában 
megadott adatok a forgalmazásra szánt 
élelmiszerek külső csomagolásán szintén 
megjelenjenek.

Az élelmiszer-ipari vállalkozók az első 
albekezdés rendelkezéseitől eltérően 
gondoskodnak arról, hogy a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), f) és h) pontjában 
megadott adatok a forgalmazásra szánt 
élelmiszerek külső csomagolásán szintén 
megjelenjenek.

Or. en

Indokolás

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002



AM\765208HU.doc 87/118 PE416.699v02-00

HU

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation. In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the ‘first placing on the market’ concerns the 
‘Community’ market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors who 
simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Módosítás 263
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség tekintetében.

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség, illetve a tájékozott választás 
lehetősége tekintetében.

Or. en

Indokolás

A kiegészítés egyértelművé teszi az élelmiszer-ipari vállalkozókra háruló kötelezettséget.
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Módosítás 264
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség tekintetében.

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség, illetve a megfelelően tájékozott 
választás lehetősége tekintetében.

Or. fr

Indokolás

Ez a kiegészítés egyértelművé teszi a fogyasztóvédelmi és tájékoztatási kötelezettségeket.

Módosítás 265
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség tekintetében.

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség, illetve a tájékozott választás 
lehetősége tekintetében.

Or. en
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Indokolás

A kiegészítés egyértelművé teszi az élelmiszer-ipari vállalakozókra háruló kötelezettséget.

Módosítás 266
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség tekintetében.

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség, illetve a tájékozott választás 
lehetősége tekintetében.

Or. en

Indokolás

Egyértelműsítés.

Módosítás 267
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azok az élelmiszer-ipari vállalkozók, 
akik első alkalommal hoznak forgalomba
a végső fogyasztónak vagy 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplőnek történő átadásra szánt 
élelmiszert, gondoskodnak arról, hogy az 
élelmiszerekre vonatkozó információ 
megléte és pontossága megfeleljen az 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra 

(3) Azok az élelmiszer-ipari vállalkozók, 
akik a végső fogyasztónak vagy 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplőnek történő átadásra szánt 
élelmiszert hoznak forgalomba, 
gondoskodnak arról, hogy az 
élelmiszerekre vonatkozó információ 
megléte és pontossága megfeleljen az 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra 
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vonatkozó alkalmazandó jognak. vonatkozó alkalmazandó jognak.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy egyes élelmiszer-ipari vállalkozók ne mentesüljenek 
a kötelezettség alól.

Módosítás 268
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az élelmiszerekre vonatkozó 
információkat nem érintő kiskereskedelmi 
vagy forgalmazási tevékenységekért felelős
élelmiszer-ipari vállalkozók kellő 
gondossággal járnak el annak érdekében, 
hogy az általuk végzett tevékenységek 
korlátain belül biztosítsák az 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
információkra alkalmazandó 
követelmények teljesülését, különösen 
azáltal, hogy nem szállítanak olyan 
élelmiszereket, amelyekről az általuk 
szakmai tevékenységük következtében 
birtokolt információk alapján tudják vagy 
feltételezik, hogy nem felelnek meg az 
előírásoknak.

(4) Ha az élelmiszerekre vonatkozó 
információkat nem érintő kiskereskedelmi 
vagy forgalmazási tevékenységekért 
felelős, az általuk végzett tevékenységek 
korlátain belül kellő gondossággal eljáró 
élelmiszer-ipari vállalkozók értesülnek 
arról, hogy valamely élelmiszer nem felel 
meg e rendelet előírásainak, 
haladéktalanul megfelelő intézkedéseket 
kell tenniük.

Or. de
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Módosítás 269
Kathy Sinnott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az élelmiszerekre vonatkozó
információkat nem érintő kiskereskedelmi 
vagy forgalmazási tevékenységekért 
felelős élelmiszer-ipari vállalkozások nem 
módosíthatják az élelmiszerekkel 
kapcsolatban a csomagoláson vagy a 
címkén található információkat.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók védelme érdekében.

Módosítás 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 91. 
cikk (1) bekezdésének a)–c) és f) 
pontjában előírt, élelmiszerekre vonatkozó 
kötelező információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 91. 
cikk (1) bekezdésében előírt, 
élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

Or. en
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Indokolás

The provision of all particulars mentioned in Article 9 (1) A 9. cikk (1) bekezdésében említett 
valamennyi információ alapvető fontosságú annak lehetővé tétele érdekében, hogy az 
élelmiszert átvevő gazdasági szereplő megfelelően kezelje (pl. tárolja stb.) az élelmiszert és 
eljuttassa az információkat a fogyasztónak. Továbbá elengedhetetlen, hogy ez a rendelkezés 
megfeleljen a nyomon követhetőségi követelményeknek

Módosítás 271
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 91. 
cikk (1) bekezdésének a)–c) és f) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 9. cikk 
(1) bekezdésének a)–d), f) és i) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

Or. en

Indokolás

A (d) és (i) pontokban előírt információk szükségesek annak lehetővé tételéhez, hogy az 
élelmiszert a végső felhasználóhoz eljuttató vállalkozás biztosítsa a 9. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kötelező élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatást. 
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Módosítás 272
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 91. 
cikk (1) bekezdésének a)–c) és f) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 9. cikk 
(1) bekezdésének a)–d), f) és g) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

Or. en

Módosítás 273
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 91. 
cikk (1) bekezdésének a)–c) és f) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 9. cikk 
(1) bekezdésének a)–d), f) és i) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

Or. fr
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Indokolás

Ez a módosítás kiterjeszti az élelmiszerekkel kapcsolatos információk körét.

Módosítás 274
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 91. 
cikk (1) bekezdésének a)–c) és f) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 9. cikk 
(1) bekezdésének a)–d), f) és i) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

Or. en

Indokolás

A 8. cikket összehangolja a 9. cikk javasolt változtatásaival.

Módosítás 275
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
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megfelelő esetben lehetővé váljon a 91. 
cikk (1) bekezdésének a)–c) és f) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

megfelelő esetben lehetővé váljon a 91. 
cikk (1) bekezdésének a)–c), f) és i)
pontjában előírt, élelmiszerekre vonatkozó 
kötelező információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

Or. en

Módosítás 276
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer-ipari vállalkozók az első 
albekezdés rendelkezéseitől eltérően 
gondoskodnak arról, hogy a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), f) és h) pontjában 
megadott adatok a forgalmazásra szánt 
élelmiszerek külső csomagolásán szintén 
megjelenjenek.

Az élelmiszer-ipari vállalkozók az első 
albekezdés rendelkezéseitől eltérően 
gondoskodnak arról, hogy a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), f), g) és h) pontjában 
megadott adatok a forgalmazásra szánt 
élelmiszerek külső csomagolásán szintén 
megjelenjenek.

Or. en

Indokolás

Különleges tárolási feltételeket kell biztosítani– például a hőmérséklet vagy páratartalom 
tekintetében – ahhoz, hogy az élelmiszer minőségmegőrzési időtartama vagy a 
fogyaszthatósági időtartama alkalmazható legyen. Az ilyen információkat a külső 
csomagoláson kell feltüntetni.

Módosítás 277
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A géntechnológiával módosított 
szervezetek nyomonkövethetőségéről és 
címkézéséről, és a géntechnológiával 
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módosított szervezetekből előállított 
élelmiszer- és takarmánytermékek 
nyomonkövethetőségéről, valamint a 
2001/18/EK irányelv módosításáról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

értelmében a vendéglátó-ipari 
vállalkozásoknak és az élelmiszer-ipari 
termékekkel foglalkozó személyeknek 
tájékoztatniuk kell a fogyasztókat, 
amennyiben a fogyasztásra szánt termék 
géntechnológiával módosított 
szervezeteket és/vagy géntechnológiával 
módosított szervezetnek minősíthető 
származékokat és anyagokat tartalmaz.

HL L 268., 2003.10.18., 23. o.

Or. it

Indokolás

A fogyasztók fokozott védelme és a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogának biztosítása annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy tájékozottabb döntést hozhassanak az általuk fogyasztott 
élelmiszerek tekintetében.

Módosítás 278
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A vendéglátó-ipari ágazat 
vállalkozásoknak tájékoztatniuk kell a 
fogyasztókat minden olyan esetben, 
amikor a fogyasztásra készült termék vagy 
annak valamely része fagyasztott vagy 
mélyfagyasztott összetevőkkel készül.

Or. it
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Indokolás

A fogyasztók fokozott védelme és a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogának biztosítása annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy tájékozottabb döntést hozhassanak az általuk fogyasztott 
élelmiszerek tekintetében.

Módosítás 279
Francesco Enrico Speroni

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) 2010. január 1-től a szarvasmarhák 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, továbbá a marhahús és 
marhahústermékek címkézéséről, 
valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. 
július 17-i 1760/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1

rendelkezései kiterjednek valamennyi 
gazdálkodásból származó húsfélére és 
húsalapú termékre.
HL L 204., 2000.8.11, 1. o.

Or. it

Indokolás

A fogasztók átfogó tájékoztatása, amely nem korlátozódik bizonyos húsfélékre.

Módosítás 280
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 10–34. cikknek megfelelően, és az e 
fejezetben foglalt kivételek függvényében 
a következő adatokat kötelező külön 

(1) A 10–34. cikknek megfelelően, és az e 
fejezetben foglalt kivételek függvényében 
a következő adatokat kötelező külön 
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feltüntetni: feltüntetni:
a) az élelmiszer megnevezése; a) a kereskedelmi megnevezés;
b) az összetevők listája; b) az összetevők listája;
c) a II. mellékletben szereplő, allergiát 
vagy intoleranciát okozó valamennyi 
összetevő és az ezekből származó összes 
anyag;

c) a II. mellékletben szereplő, allergiát 
vagy intoleranciát okozó valamennyi 
összetevő és az ezekből származó összes 
anyag;

d) bizonyos összetevők vagy 
összetevőkategóriák mennyisége;

d) bizonyos összetevők vagy 
összetevőkategóriák mennyisége;

e) az élelmiszer nettó mennyisége; e) az élelmiszer nettó mennyisége;

f) a minőség megőrzésének várható 
időtartama vagy a fogyaszthatósági 
időtartam lejárata;

f) a minőségmegőrzési időtartam vagy a 
mikrobiológiailag romlandó élelmiszerek 
esetében a fogyaszthatóság időtartama;

g) speciális tárolási vagy felhasználási 
feltételek;

g) speciális tárolási vagy felhasználási 
feltételek;

h) az előállító vagy csomagoló, illetve a 
Közösségen belül székhellyel rendelkező 
eladó neve vagy cégneve és címe;

h) az előállító vagy csomagoló, illetve a 
Közösségen belül székhellyel rendelkező 
eladó neve vagy cégneve és címe;

i) a származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra 
utalna, hogy az élelmiszer származási 
országa vagy eredetének helye más; ilyen 
esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

i) a származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása 
félrevezethetné a fogyasztót az élelmiszer 
valódi eredete tekintetében;

j) felhasználási útmutató, valahányszor az 
ilyen útmutató hiányában lehetetlen lenne 
megfelelően felhasználni az élelmiszert;

j) felhasználási útmutató, valahányszor az 
ilyen útmutató hiányában lehetetlen lenne 
megfelelően felhasználni az élelmiszert;

k) az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb 
alkoholtartalmú italok tekintetében a 
tényleges alkoholtartalom térfogatra;

k) az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb 
alkoholtartalmú italok tekintetében a 
tényleges alkoholtartalom térfogatra;

l) tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás.

Or. de
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Módosítás 281
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a gyártás időpontja;

Or. en

Indokolás

A fogyasztónak a gyártás időpontjáról való tájékoztatása létfontosságú a rendelet arra 
irányuló céljának teljesítése érdekében, hogy a fogyasztót megfelelő tájékoztatással lássák el 
az általa fogyasztott élelmiszerre vonatkozóan annak lehetővé tétele érdekében, hogy 
tájékozottan választhasson.

Módosítás 282
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az állati eredetű élelmiszerek esetében 
a gyártás időpontja;

Or. en

Indokolás

A fogyasztónak a gyártás időpontjáról való tájékoztatása létfontosságú a rendelet arra 
irányuló céljának teljesítése érdekében, hogy a fogyasztót megfelelő tájékoztatással lássák el 
az általa fogyasztott élelmiszerre vonatkozóan annak lehetővé tétele érdekében, hogy 
tájékozottan választhasson.
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Módosítás 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az előállító vagy csomagoló, illetve a 
Közösségen belül székhellyel rendelkező 
eladó neve vagy cégneve és címe;

h) az előállító vagy csomagoló, illetve a 
harmadik országból származó termékek 
esetében a Közösségen belül székhellyel 
rendelkező eladó neve vagy cégneve vagy 
bejegyzett védjegye

Or. en

Indokolás

A magáncímkék esetében az élelmiszergyártó bejegyzett védjegyének használata csökkentené 
a versennyel és a megítéléssel kapcsolatos problémákat, mivel a termelők számára lehetővé 
tenné a magáncímkék tekintetében egyedi terméknevek használatát. Számos vállalkozás 
használ különböző márkaneveket/termékneveket a különböző piacok tekintetében. Ezek a 
védjegyek a termelő kizárólagos tulajdonát képeznék, akinek lehetősége nyílik a termékkel 
kapcsolatos tudatosságba befektetni és a kiskereskedők tekintetében szilárdabb alapokon 
nyugvó üzleti partnerséget tesznek lehetővé.

Módosítás 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra utalna, 
hogy az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye más; ilyen 
esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 

i) az egyetlen összetevőt tartalmazó 
élelmiszer származási országa vagy 
eredetének helye, és a több összetevőt 
tartalmazó élelmiszer-ipari termékek 
lényeges összetevőjének vagy 
összetevőinek származási országa vagy 
eredetének helye; a származási országnak 
vagy az eredet helyének adatai abban az 
esetben, ha ezek feltüntetésének 
elmulasztása jelentős mértékben 
félrevezethetné a fogyasztót az élelmiszer 
valódi származási országa vagy eredetének 
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bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

helye tekintetében, különösen, ha az 
élelmiszerhez csatolt információ vagy a 
címke egésze egyébként arra utalna, hogy 
az élelmiszer származási országa vagy 
eredetének helye más; ilyen esetekben a 
jelölést a 35. cikk (3) és (4) bekezdésében, 
valamint a 35. cikk (5) bekezdésében 
megállapított szabályokkal összhangban 
kell meghatározni;

Or. en

Indokolás

A származási ország/eredet helye a legtöbb fogyasztó számára értékes információ. Ezért az 
egyetlen összetevőt tartalmazó élelmiszerek esetében, lletve a sok összetevős élelmiszerek 
esetében a lényeges és a jellegzetes összetevőkre vonatkozóan kötelezően fell tüntetni.

Módosítás 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra 
utalna, hogy az élelmiszer származási 
országa vagy eredetének helye más; ilyen 
esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

i) az egyetlen összetevőt tartalmazó 
élelmiszer származási országa vagy 
eredetének helye(i) és a több összetevőt 
tartalmazó élelmiszer-ipari termékek két 
legjelentősebb összetevőjének származási 
országa vagy eredetének helye. A jelölést a 
14a. cikkben megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

Or. en



PE416.699v02-00 102/118 AM\765208HU.doc

HU

Indokolás

A fogyasztóknak érdekükben áll tudni, hogy egy adott termék hol készült, különösen ha a 
fogyasztók csökkenteni szándékoznak a földrajzi távolságot a termék gyártási helye 
tekintetében.

Módosítás 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a származási országnak vagy az 
eredet helyének adatai abban az esetben, ha 
ezek feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra utalna, 
hogy az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye más; ilyen 
esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

i) a fel nem dolgozott mezőgazdasági 
termékek származási országa, a 
feldolgozott termékek tekintetében a 
feldolgozás során felhasznált fő 
mezőgazdasági nyersanyag termesztési 
vagy nevelési helye. A jelölést a 35. cikk 
(3) és (4) bekezdésében, valamint a 35. 
cikk (5) bekezdésében megállapított 
szabályokkal összhangban kell 
meghatározni;

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság érdekében a fogyasztóknak ismerniük kell az élelmiszer származási országát.
A feldolgozott élelmiszerekben felhasznált fő összetevők eredetének ismerete a fogyasztók 
tájékozott döntéshozatala lehetővé tételének lényeges elemét képezi.
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Módosítás 287
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra utalna, 
hogy az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye más; ilyen 
esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

i) az élelmiszer származási országa vagy 
eredetének helye;

Or. hu

Indokolás

A származási országot vagy az eredet helyét mindig fel kell tüntetni, mivel az élelmiszerekkel 
kapcsolatos botrányok növekvő száma miatt mostanában a fogyasztók részéről ez jelentős 
figyelmet kap. Ezért alapvető fontosságú, hogy a termékek származását vagy eredetük helyét 
kötelezően és nem önkéntes alapon kell feltüntetni. Ez a tájékoztatás továbbá előmozdítja a 
más földrészeken és néhány európai országban már sikeresnek bizonyult helyi (ebben az 
esetben az európai) termékek vásárlását.

Módosítás 288
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a származási országnak vagy az eredet
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 

i) a származás vagy az eredet helyét a 35. 
cikk (3) és (4) bekezdésében, valamint a 
35. cikk (5) bekezdésében megállapított 
szabályokkal összhangban kell 
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élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra 
utalna, hogy az élelmiszer származási 
országa vagy eredetének helye más; ilyen 
esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

meghatározni;

Or. de

Indokolás

A származás helyét mindig fel kell tüntetni.

Módosítás 289
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra 
utalna, hogy az élelmiszer származási 
országa vagy eredetének helye más; ilyen 
esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

i) a származás vagy az eredet helyének
adatai abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása 
félrevezethetné a fogyasztót az élelmiszer 
valódi származása vagy eredetének helye 
tekintetében;

Or. de

Indokolás

Tisztázási célzattal.
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Módosítás 290
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra 
utalna, hogy az élelmiszer származási 
országa vagy eredetének helye más; ilyen 
esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

i) a származási ország adatai abban az 
esetben, ha ezen tájékoztatás elmulasztása 
félrevezethetné a fogyasztót az élelmiszer 
valódi származása vagy eredete 
tekintetében;

Or. en

Indokolás

Lényeges, hogy a fogyasztók tudják, honnan származik a termék. Egyes esetekben azonban 
nem mindig lehetséges egyetlen származási országot megállapítani. A származást feltüntető 
címkézéssel kapcsolatos meglévő szabályok előírják az eredet önkéntes alapú feltüntetését, 
kivéve ha ezek a rendelkezések súlyosan félrevezetnék a fogyasztót az élelmiszer tényleges 
eredete tekintetében. Ezt fenn kell tartani és nem kell megújítani, amint az a rendelet 35. 
cikkében szerepel. Ezért az e cikkre való összes hivatkozást törölni kell.

Módosítás 291
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 

i) a származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 
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feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra utalna, 
hogy az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye más; ilyen 
esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal
összhangban kell meghatározni;

feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra utalna, 
hogy az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye más; a származási 
ország vagy az eredet helye az egyetlen 
összetevőt tartalmazó élelmiszerek és a 
lényeges összetevő esetében;

Or. en

Indokolás

Egyre több fogyasztó szeretné tudni, honnan származik az általuk vásárolt élelmiszer, ezért az 
élelmiszer származási országát vagy eredetének helyét kötelezően fel kell tüntetni valamennyi 
egyetlen összetevőt tartalmazó élelmiszer esetében, ideértve a bárányból, disznóból, 
kecskéből, szárnyasból készült termékeket, a tejtermékeket és a dióféléket. A származási 
ország vagy eredet helye jelölésének ki kell terjednie az élelmiszer-ipari termék valamennyi 
változatára, legyen az friss, fagyasztott, konzervált vagy más módon minimális mértékben 
feldolgozott termék.

Módosítás 292
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra utalna, 
hogy az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye más; ilyen 
esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 

i) a származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra utalna, 
hogy az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye más; az egyetlen 
összetevőt tartalmazó élelmiszer 
származási országa vagy eredetének helye 
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bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

és a több összetevőt tartalmazó élelmiszer-
ipari termékek lényeges összetevőjének 
vagy összetevőinek származási országa 
vagy eredetének helye;

Or. en

Indokolás

A kötelező adatok listája a rendelet lényegét képezi. Ezért ezen adatok feltüntetésének formáit 
nem lehet megváltoztatni komitológiai eljárás keretében, melyet a nem alapvető elemek 
megváltoztatására hoztak létre.

Módosítás 293
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás.

törölve

Or. de

Indokolás

A tápanyag-összetétel feltüntetésének általános követelménye tekintetében történtek 
ellenvetések.

Módosítás 294
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás.

l) tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
címke.

Or. es
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Indokolás

A javaslat I. mellékletében a „tápértékjelölés” kifejezés a „tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás” kifejezéssel rokon. A cél az értelmezés megkönnyítése.

Módosítás 295
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) a termékcsoport

Or. es

Indokolás

A kötelezően feltüntetendő adatoknak tartalmazniuk kell a termékcsoport azonosítását 
lehetővé tevő jelzést, mivel az alapvető fontosságú a termék nyomon követhetősége 
tekintetében, és lehetővé teszi a fogyasztók számára annak felismerését, hogy az általuk 
megvásárolt terméket érinti-e élelmezési vészhelyzet.

Módosítás 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) annak (százalékban kifejezett) 
mértéke, hogy az élelmiszer-ipari 
vállalkozó, akinek neve a címkén szerepel, 
garantálja az élelmiszer ellátási 
folyamatában az alábbi gyakorlatok 
hiányát:

(1) gyermekmunka, a 138. sz. ILO-
egyezmény 2. cikkében meghatározottak 
szerint;
(2) kényszermunka, a 29. sz. ILO-
egyezmény 2. cikkében meghatározottak 
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szerint;
(3) hátrányos megkülönböztetés, a 111. sz. 
ILO-egyezmény 1. cikkében 
meghatározottak szerint;
(4) az egyesülési szabadság megsértése, a 
87. sz. ILO-egyezmény 2. cikkében 
meghatározottak szerint.

Or. en

Indokolás

Sok fogyasztó számára fontos szempont, hogy az élelmiszerük gyermek- vagy 
kényszermunkával, hátrányos megkülönböztetéssel vagy az egyesülési szabadság 
megsértésével készült. Ezért a gyártókat kötelezni kell, hogy a címkén tüntessék fel, hogy 
milyen mértékben tudják garantálni ezen gyakorlatok hiányát. Amennyiben ezen gyakorlatok 
hiányát nem lehet meghatározni, a százalékérték 0-val egyenlő.

Módosítás 297
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel és számmal kell jelezni, kivéve ha 
a fogyasztókat egy vagy több adat 
tekintetében a Bizottság által elfogadott 
végrehajtási intézkedésekben 
meghatározott más kifejezési formában 
tüntetik fel. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel és számmal kell jelezni. 

Or. fr
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Indokolás

Ezen cikk (1) bekezdésének rendelkezései kötelezőek, ezért nem szabad eltérni azoktól más 
feltüntetési módokat alkalmazva. Ezáltal lehetséges a fogyasztók tájékoztatása, az EU és a 
tagállamok különféle – különösen a túlsúly, az elhízás és a táplálkozási problémák elleni –
politikáinak figyelembevételével.

Módosítás 298
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel és számmal kell jelezni, kivéve ha 
a fogyasztókat egy vagy több adat 
tekintetében a Bizottság által elfogadott 
végrehajtási intézkedésekben 
meghatározott más kifejezési formában 
tüntetik fel. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel és számmal kell jelezni, kivéve ha 
a fogyasztókat egy vagy több adat 
tekintetében a Bizottság által elfogadott 
végrehajtási intézkedésekben 
meghatározott más kifejezési formában 
tüntetik fel. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Ez a bekezdés nem érinti a 34. 
cikk (1) bekezdését.

Or. de

Indokolás

A tápanyag-összetétel 34. cikk által biztosított (a 34. cikk azonos előadó általi módosítása 
szerinti megfogalmazásban), grafikus módon történő feltüntetése szükségessé teszi a 9. cikk 
(2) bekezdésének pontosítását annak érdekében, hogy a 9. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott kötelezettség – valamennyi információ betűvel és számmal történő 
rendelkezésre bocsátása – nem érinti a 34. cikket.
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Módosítás 299
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel és számmal kell jelezni, kivéve ha 
a fogyasztókat egy vagy több adat 
tekintetében a Bizottság által elfogadott 
végrehajtási intézkedésekben 
meghatározott más kifejezési formában 
tüntetik fel. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel és számmal kell jelezni.

Or. en

Indokolás

A kötelező adatok listája a rendelet lényegét képezi. Ezért ezen adatok feltüntetésének formáit 
nem lehet megváltoztatni komitológiai eljárás révén, melyet a nem alapvető elemek 
megváltoztatására hoztak létre.

Módosítás 300
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel és számmal kell jelezni, kivéve ha 
a fogyasztókat egy vagy több adat 
tekintetében a Bizottság által elfogadott 
végrehajtási intézkedésekben 
meghatározott más kifejezési formában 
tüntetik fel. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel, számmal és színkóddal kell 
jelezni, kivéve ha a fogyasztókat egy vagy 
több adat tekintetében a Bizottság által 
elfogadott végrehajtási intézkedésekben 
meghatározott más kifejezési formában 
tüntetik fel. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
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elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

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

Or. en

Indokolás

A „fő látómező” fogalmának tisztázása.

Módosítás 301
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel és számmal kell jelezni, kivéve ha 
a fogyasztókat egy vagy több adat 
tekintetében a Bizottság által elfogadott 
végrehajtási intézkedésekben 
meghatározott más kifejezési formában 
tüntetik fel. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel és számmal kell jelezni.

Or. en

Indokolás

A kötelező adatok listája a rendelet lényegét képezi. Ezért ezen adatok feltüntetésének formáit 
nem lehet megváltoztatni komitológiai eljárás révén, melyet a nem alapvető elemek 
megváltoztatására hoztak létre.
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Módosítás 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel és számmal kell jelezni, kivéve ha 
a fogyasztókat egy vagy több adat 
tekintetében a Bizottság által elfogadott 
végrehajtási intézkedésekben 
meghatározott más kifejezési formában 
tüntetik fel. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel vagy számmal kell jelezni.

Or. en

Indokolás

A kötelező adatok listája a rendelet lényegét képezi. Ezért ezen adatok feltüntetésének formáit 
nem lehet megváltoztatni komitológiai eljárás révén, melyet a nem alapvető elemek 
megváltoztatására hoztak létre.

Módosítás 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság módosíthatja a kötelező 
adatok (1) bekezdésben megállapított 
felsorolását. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket az 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 

törölve
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összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 304
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság módosíthatja a kötelező 
adatok (1) bekezdésben megállapított 
felsorolását. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket az 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

A kötelező címkézési elemek módosításai nem képezik a rendelet azon „nem alapvető 
elemeit”, amelyeket esetleg komitológiai eljárás keretében lehetne megállapítani.
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Módosítás 305
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság módosíthatja a kötelező 
adatok (1) bekezdésben megállapított 
felsorolását. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket az 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 306
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság módosíthatja a kötelező 
adatok (1) bekezdésben megállapított 
felsorolását. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. fr
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Indokolás

Módosítás a 23. preambulumbekezdés módosításához való igazítással.

Módosítás 307
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság módosíthatja a kötelező 
adatok (1) bekezdésben megállapított 
felsorolását. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket az 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 308
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság módosíthatja a kötelező 
adatok (1) bekezdésben megállapított 
felsorolását. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket az 49. cikk (3) 

törölve
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bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 309
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság módosíthatja a kötelező 
adatok (1) bekezdésben megállapított 
felsorolását. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket az 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 310
Antonio De Blasio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mindazonáltal el kell kerülni, hogy 
az élelmiszeripari termékek címkéi 
zavaróan túl sok információt 
tartalmazzanak, és ezáltal olvashatatlanná 
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váljanak, ezért szükséges szabályozni, 
hogy a kisméretű csomagolással vagy 
tárolóedénnyel rendelkező termékeken 
csupán a négy legfontosabb tápanyag-
tartalmat (energia, fehérje, szénhidrát, 
zsír) tüntessék fel.

Or. hu

Indokolás

Mivel elkerülendő mind a címkék túlzsúfoltságából eredő olvashatatlanság, mind a címkék 
méretének növelése, s ezáltal a többletköltségek felmerülése, valamint a termékek 
csomagolóanyagából származó hulladék mennyiségének gyarapodása, szükséges egy 
bizonyos címkeméret alatti esetekre vonatkozóan csökkenteni a kötelezően feltüntetendő 
információk számát.
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