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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0040),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0052/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot, vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztonságos és egészséges
élelmiszerek szabad mozgása lényeges 
eleme a belső piacnak és jelentős 
mértékben hozzájárul az állampolgárok 
egészségéhez és jólétéhez, valamint 
szociális és gazdasági érdekeikhez.

(2) A biztonságos élelmiszerek szabad 
mozgása lényeges eleme a belső piacnak és 
jelentős mértékben hozzájárul az 
állampolgárok egészségéhez és jólétéhez, 
valamint szociális és gazdasági 
érdekeikhez.

Or. de

Indokolás

Az „egészséges” élelmiszerek fogalma nincsen meghatározva; az „egészséges” jelleget a 
„biztonságos” szó már kifejezi, mert ez a betegséget okozó összetevők hiányát és a higiéniai 
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feddhetetlenséget írja le.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fogyasztók magas szintű 
egészségvédelmének megvalósítása és a 
tájékoztatáshoz való jogának biztosítása 
érdekében gondoskodni kell arról, hogy 
megfelelő információhoz jussanak az 
általuk elfogyasztott élelmiszerekre 
vonatkozóan. A fogyasztói döntéseket 
többek között befolyásolhatják az 
egészséggel, a környezettel, valamint 
szociális és etikai kérdésekkel kapcsolatos 
megfontolások.

(3) A fogyasztók magas szintű 
egészségvédelmének megvalósítása és a 
tájékoztatáshoz való jogának biztosítása 
érdekében gondoskodni kell arról, hogy 
megfelelő információhoz jussanak az 
általuk elfogyasztott élelmiszerekre 
vonatkozóan. A vásárlással kapcsolatos
döntéseket többek között befolyásolhatják 
az egészséggel, a környezettel, valamint 
szociális és etikai kérdésekkel kapcsolatos 
megfontolások.

Or. de

Indokolás

Itt elsősorban vásárlással kapcsolatos döntésekről van szó; a vásárlással kapcsolatos döntés 
egyúttal fogyasztói döntés is.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Jóllehet a címkézésre vonatkozó 
jelenlegi jogszabályok eredeti célkitűzései 
és alapelemei még mindig érvényesek, 
egyszerűsítésük szükségessé vált annak 
biztosítása érdekében, hogy az érintett 
felek számára megkönnyítsék az előírások
betartását, azok világosabbak legyenek,
továbbá hogy korszerűsítsék azokat, 
figyelembe véve az élelmiszerekkel 
kapcsolatos információk területének új 
fejleményeit.

(9) Jóllehet a címkézésre vonatkozó 
jelenlegi jogszabályok eredeti célkitűzései 
és alapelemei még mindig érvényesek, 
egyszerűsítésük szükségessé vált annak 
biztosítása érdekében, hogy az érintett 
felek számára megkönnyítsék az előírások
alkalmazását, nagyobb legyen a 
jogbiztonság, továbbá hogy korszerűsítsék 
azokat, figyelembe véve az élelmiszerekkel 
kapcsolatos információk területének új 
fejleményeit.
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Or. de

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 4

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 harmadik 
feleknek történő időszakos átadása, 
felszolgálása és értékesítése például 
jótékonysági eseményeken vagy helyi 
közösségi vásárokon és találkozókon nem 
tartozik a rendelet hatálya alá.

Or. de

Indokolás

Itt nem az élelmiszerek kezeléséről, hanem az élelmiszerek harmadik feleknek történő
átadásáról van szó; szóismétlés elkerülése.

Módosítás 5

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 

(16) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás jogának elegendő 
rugalmasságot kell biztosítania, és a 
fogyasztók valós életére, a tudományos 
ismeretekre és a belső piaccal való 
összeegyeztethetőségre vonatkozó 
időszerűségét folyamatosan felül kell 
vizsgálni és adott esetben ki kell igazítani.
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között.

Or. de

Indokolás

Fontos, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás jogának időszerűségét 
felülvizsgálják, és ennek során adott esetben új tudományos ismereteket, például az 
élelmiszer-összetevőkre és/vagy a fogyasztói magatartásra vonatkozó ismereteket figyelembe 
vegyenek.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ előírása mögött álló fő 
szempont az kell hogy legyen, hogy 
lehetővé váljék a fogyasztók számára az
élelmiszerek azonosítása és megfelelő
felhasználása, valamint az, hogy egyéni 
étrendi igényeiknek megfelelően 
válasszanak.

(17) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ előírásának az a célja, hogy 
lehetővé váljék a fogyasztók számára a 
tudatos, az egyéni táplálkozási 
kívánságaiknak és igényeiknek megfelelő
vásárlói döntés meghozatala.

Or. de

Indokolás

Tömörebbé tétel és egyértelműsítés.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás jogának a fogyasztók változó 
tájékoztatási igényeihez való igazítása, az 
élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ szükségességének 
mérlegelésekor mindig figyelembe kell 
venni a fogyasztók többsége részéről az 

(18) Annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás jogának a fogyasztók változó 
tájékoztatási igényeihez való igazítása, az 
élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ szükségességének 
mérlegelésekor mindig figyelembe kell 
venni a fogyasztók többsége részéről az 
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egyes információk közlésével kapcsolatban 
széles körben mutatkozó érdeklődést is.

egyes információk közlésével kapcsolatban 
széles körben mutatkozó tudományos
érdeklődést is.

Or. de

Indokolás

Pontosítás; „a fogyasztók többsége részéről az egyes információk közlésével kapcsolatban 
széles körben mutatkozó érdeklődést” csak tudományos módszerekkel lehet igazolni.

Módosítás 8

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, illetve az élelmiszerekkel 
kapcsolatos információ új megjelenítési 
formáira nézve azonban csak akkor 
állapíthatók meg új, kötelező előírások, ha 
és ahol a szubszidiaritás, az arányosság és 
a fenntarthatóság elvével összhangban 
azokra szükség van.

Or. de

Indokolás

Az élelmiszerekkel kapcsolatos információ új megjelenítési formái bevezetésének is eleget kell 
tennie az említett elveknek.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó szabályoknak 
tiltaniuk kell az olyan információk 
használatát, amelyek félrevezetnék a 
fogyasztókat vagy az élelmiszereknek 
gyógyító hatást tulajdonítanának. Ahhoz, 
hogy ez a tilalom eredményes legyen, az 

(20) A megtévesztő reklámra vonatkozó 
hatályos jogszabályok kiegészítéseként az 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó szabályoknak tiltaniuk kell az 
olyan információk használatát, amelyek 
félrevezetnék a fogyasztókat vagy az 
élelmiszereknek gyógyító hatást 
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élelmiszerek reklámozására és 
kiszerelésére is alkalmazni kell.

tulajdonítanának. Ahhoz, hogy ez a tilalom 
eredményes legyen, az élelmiszerek 
reklámozására és kiszerelésére is 
alkalmazni kell.

Or. de

Indokolás

Utalni kell arra, hogy már léteznek a megtévesztő reklámra vonatkozó jogszabályok.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az élelmiszer-ipari vállalkozók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségére irányadó szabályok 
felaprózódásának elkerülése érdekében
helyénvaló egyértelművé tenni az 
élelmiszer-ipari vállalkozók e területen 
fennálló kötelezettségeit.

(21) Az élelmiszer-ipari vállalkozók és a 
kiskereskedők élelmiszerekkel kapcsolatos
téves, megtévesztő vagy hiányzó 
információk esetén fennálló felelősségére
irányadó szabályok felaprózódásának 
elkerülése érdekében egyértelműen meg 
kell állapítani az élelmiszer-ipari 
vállalkozók e területen fennálló 
kötelezettségeit.

Or. de

Indokolás

A szereplőknek nyújtandó jogbiztonság miatt elengedhetetlen kötelezettségeik egyértelmű 
megállapítása. A cél az, hogy a kereskedelmi vállalkozásokat ne vonják felelősségre olyan 
körülményekért, amelyek nem tartoznak a felelősségi illetve hatáskörükbe. Az Európai 
Bíróság „Lidl Italia” ügyben hozott ítélete kiemeli az élelmiszer-kereskedők hatályos 
jogszabályok szerinti jogbiztonságának eddigi elégtelenségét.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás terén bekövetkező változások 
és fejlemények figyelembevétele 

törölve
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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.

Or. de

Indokolás

Lásd a 9. cikk (3) bekezdésének módosítását.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Élelmiszer előállításában történő 
felhasználásuk és abban való jelenlétük 
esetén egyes összetevők és egyéb anyagok 
allergiás reakciót vagy intoleranciát 
válthatnak ki a fogyasztóknál, és az ilyen 
allergia vagy intolerancia veszélyezteti az 
érintettek egészségét. Fontos, hogy az 
élelmiszer-adalékanyagok, technológiai 
segédanyagok és más, allergén hatású 
anyagok jelenlétéről információt 
nyújtsanak, hogy az élelmiszer-allergiában 
vagy -intoleranciában szenvedő fogyasztók 
számára lehetővé tegyék a tájékozott és 
biztonságos választást.

(24) Élelmiszer előállításában történő 
felhasználásuk és abban való jelenlétük 
esetén egyes összetevők és egyéb anyagok 
allergiás reakciót vagy intoleranciát 
válthatnak ki egyes emberekben, vagy
egyedi esetekben akár veszélyezthetik az 
érintettek egészségét. Fontos tehát, hogy az 
élelmiszer-adalékanyagok, technológiai 
segédanyagok és más, tudományosan 
bizonyítottan allergén hatású anyagok 
jelenlétéről információt nyújtsanak, hogy
különösen az élelmiszer-allergiában vagy -
intoleranciában szenvedő fogyasztók 
számára lehetővé tegyék a számukra 
biztonságos élelmiszerek tájékozott
kiválasztását.

Or. de

Indokolás

A tudományosan bizonyított allergének csak az allergiásoknak okoznak allergiát vagy 
intoleranciát.
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Módosítás 13

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 tájékozottan választhassanak.
A felmérések azt mutatják, hogy a jó
olvashatóság fontos tényező azon lehetőség 
maximalizálásában, hogy a címkén 
szereplő információ befolyásolni tudja a 
célközönséget, és az olvashatatlan 
termékismertető az egyik fő oka az 
élelmiszerek címkézésével kapcsolatos 
fogyasztói elégedetlenségnek.

Or. de

Indokolás

A termékismertető tájékozott vásárlói döntést tesz lehetővé. Az olvashatóság nemcsak a 
betűmérettől, hanem sok más tényezőtől is függ, például a betűvonal-vastagságtól, a 
betűtípustól, valamint a betűk és a háttér közötti kontraszttól.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás biztosítása érdekében az 
élelmiszerek fogyasztókhoz juttatásának 
valamennyi módját figyelembe kell venni, 
beleértve az élelmiszerek távközlési 
eszközökkel végzett értékesítését is. Bár 
nyilvánvaló, hogy a távértékesítés révén 
szállított élelmiszernek ugyanazokat a 
tájékoztatási követelményeket kell 
teljesítenie, mint az üzletekben értékesített 
élelmiszereknek, egyértelművé kell tenni, 

(26) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás biztosítása érdekében 
figyelembe kell venni az élelmiszerek 
távközlési eszközökkel végzett 
értékesítését. Bár nyilvánvaló, hogy a 
távértékesítés révén szállított élelmiszernek 
ugyanazokat a tájékoztatási 
követelményeket kell teljesítenie, mint az 
üzletekben értékesített élelmiszereknek, 
egyértelművé kell tenni, hogy ilyen 
esetekben az idevágó, élelmiszerekre 
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hogy ilyen esetekben az idevágó, 
élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információnak szintén kell rendelkezésre
állnia a vásárlás befejezését megelőzően.

vonatkozó kötelező információnak szintén
rendelkezésre kell állnia a vásárlás 
befejezését megelőzően.

Or. de

Indokolás

A vásárlói döntés szempontjából fontos, hogy a vételi szerződés megkötése előtt kötelező 
legyen az információk rendelkezésre bocsátása. A szöveg tömörítése.

Módosítás 15

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. de

Indokolás

Mivel az alkoholtartalmú italok nem fognak e rendelet hatálya alá tartozni, a kevert, 
alkoholtartalmú italokat sem lehet itt figyelembe venni.

Módosítás 16

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, 

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak alkoholtartalmú 
italokról.  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, 
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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 rendelet2 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 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 sör, likőrborok, 
habzóborok, aromásított borok és 
hasonló, nem szőlőből, hanem más 
gyümölcsökből előállított termékek, 
gyümölcssör és a szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 
110/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 2. cikkének (1) 
bekezdése szerint meghatározott szeszes 
italok, valamint kevert, alkoholtartalmú 
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.

1HL L […]., […]., […]. o. 1 HL L 179., 1999.7.14., 1. o.
2 HL L 179., 1999.7.14., 1. o. 2 HL L 39., 2008.2.13., 16. o.

Or. de

Indokolás

Pontosítás.
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Módosítás 17

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) Az élelmiszer származási országának 
vagy eredete helyének feltüntetését
kötelező jelleggel 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 alapvetően 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. de

Indokolás

Lásd a (27) preambulumbekezdést.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Bizonyos esetekben az élelmiszeripari 
vállalkozók jelezhetni kívánják, hogy a 
termék az Európai Közösségből származik 
annak érdekében, hogy felhívják a 

(30) Ha az élelmiszeripari vállalkozók
jelezni kívánják, hogy a termék az Európai 
Közösségből származik annak érdekében, 
hogy felhívják a fogyasztó figyelmét 
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fogyasztó figyelmét termékük minőségére 
és az Európai Unió gyártási szabványaira. 
Az ilyen jelzéseknek szintén összehangolt 
kritériumoknak kell megfelelnie.

termékük minőségére és az Európai Unió 
gyártási szabványaira, akkor az ilyen 
jelzéseknek összehangolt kritériumoknak 
kell megfelelniük. Ugyanez vonatkozik 
adott esetben a tagállam jelzésére.

Or. de

Indokolás

Ha önkéntes alapon jelzik, hogy a termék az „Európai Unióból” és/vagy valamely 
„tagállamból” származik, akkor az érthetőség, a jogbiztonság és a belső piaccal való 
összeegyeztethetőség miatt ennek egységes, meghatározott formában kell történnie.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az élelmiszereken szereplő, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás az 
élelmiszerekben található energia és 
bizonyos tápanyagok jelenlétére vonatkozó 
információ. A tápértékre vonatkozó 
információk kötelező közlésének segítenie 
kell a táplálkozási nevelés területén való 
fellépést, és támogatnia kell az 
élelmiszerek tájékozott kiválasztását.

(32) Az élelmiszereken szereplő, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás az 
élelmiszerekben található energia és 
bizonyos tápanyagok és összetevők
jelenlétére vonatkozó információ. A 
tápértékre vonatkozó információk kötelező 
közlésének segítenie kell a táplálkozási 
nevelés területén való fellépést, és 
támogatnia kell az élelmiszerek tájékozott 
kiválasztását.

Or. de

Indokolás

A só például nem tápanyag, hanem összetevő.

Módosítás 20

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 energiatartalmára
vonatkozó információk
hozzáférhetőségének biztosítása.

Or. de

Indokolás

Ez a rendelet nem terjed ki az alkoholtartalmú italokra, de az alkoholtartalmú italok 
jelentősen hozzájárulhatnak az energiafelvételhez. Ezért a fogyasztók számára lehetőséget 
kell biztosítani az alkoholtartalmú italok energiatartalmára vonatkozó információk 
megszerzésére.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A közösségi jogszabályok 
következetessége és koherenciája 
érdekében a tápanyag-összetételre vagy az 
egészségre vonatkozó állítások önkéntes 
feltüntetésének az élelmiszerek címkéjén 
összhangban kell állnia az élelmiszerekkel 
kapcsolatos, tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állításokról szóló, 
2006. december 20-i 1924/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel.

(35) A jogbiztonság és közösségi 
jogszabályok koherenciája érdekében a 
tápanyag-összetételre vagy az egészségre 
vonatkozó állítások önkéntes 
feltüntetésének az élelmiszerek címkéjén 
összhangban kell állnia az élelmiszerekkel 
kapcsolatos, tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állításokról szóló, 
2006. december 20-i 1924/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel.

Or. de

Indokolás

Itt egyértelműen az érintett szereplők jogbiztonságáról van szó.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az iparágra nehezedő szükségtelen 
terhek elkerülése érdekében helyénvaló az 

(36) Az élelmiszer-termelőkre és a 
kereskedelemre nehezedő szükségtelen 
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élelmiszerek azon kategóriáit mentesíteni a 
tápértékjelölés kötelező szerepeltetése alól, 
amelyek nincsenek feldolgozva vagy 
amelyek esetében a tápértékre vonatkozó 
információ nem játszik döntő szerepet a
fogyasztói választásban, kivéve, ha az 
ilyen információ feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettséget más közösségi jogszabály 
írja elő.

terhek elkerülése érdekében helyénvaló az 
élelmiszerek azon kategóriáit mentesíteni a
kötelező tápértékjelölés alól, amelyek 
nincsenek feldolgozva vagy nem előre 
csomagolva adják el őket, illetve amelyek 
esetében a tápértékre vonatkozó információ 
nem játszik döntő szerepet a fogyasztók 
vásárlással kapcsolatos döntésében, 
kivéve, ha az ilyen információ 
feltüntetésére vonatkozó kötelezettséget 
más közösségi jogszabály írja elő.

Or. de

Indokolás

Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 
szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően a jogbiztonság miatt a nem előrecsomagolt élelmiszereket ki kell vonni e rendelet 
hatálya alól.

Módosítás 23

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 
szerepet, amelynek érdekében bevezették, 
a közölt információnak az átlagos 
fogyasztó számára könnyen érthetőnek
kell lennie.  Célszerűnek tűnik, hogy az 
információkat azonos látómezőben 
tüntessék fel annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztók a tápértékre vonatkozó 
lényeges információt az élelmiszerek 
megvásárlásakor azonnal láthassák.

Or. de
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Indokolás

Az Európai Unió polgárai ismeretszintjének megítélése merészség lenne. Ezenkívül törölni 
kell az olyan kutatásokra való hivatkozást, amelyeket nyilvánvalóan nem lehet megnevezni. 
Mindenesetre eddig nem készült olyan vizsgálat az élelmiszer-vásárlás közbeni fogyasztói 
magatartásról, amely az összes tagállamra kiterjed (lásd még a (38) preambulumbekezdést). 
Ezenkívül az élelmiszer-csomagolások sokszínűsége miatt aligha lehet általában 
meghatározni a fő látómezőt, és egyes csomagolások esetében a csomagolás elejét sem lehet 
egyértelműen meghatározni.

Módosítás 24

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 nincs
tudományos adat arról, hogy az átlagos 
fogyasztó mennyire érti meg és használja 
az információ alternatív kifejezését. A 
különböző méretű csomagolásban lévő 
termékek összehasonlíthatósága miatt 
célszerű a tápértéket továbbra is 
kötelezően 100 g-ra/100 ml-re megadni, és
adott esetben kiegészítő 
adagmegjelöléseket megengedni.

Or. de
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Módosítás 25

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 táplálkozási összetevők 
mennyiségével és összehasonlító 
mutatókkal kapcsolatos, az élelmiszer 
táplálkozási tulajdonságainak értékelését 
lehetővé tevő nyilatkozatot teljes 
egészében a tápértékjelölés részeként kell 
figyelembe venni, és nem kezelhető 
különálló hivatkozások csoportjaként.

Or. de

Indokolás

Lásd a (37) preambulumbekezdéshez fűzött indokolást.

Módosítás 26

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) Az allergiások számára a nem 
előrecsomagolt élelmiszerek és a
közétkeztetési ajánlatok esetében is 
nagyon fontosak a potenciális allergénekre 
vonatkozó információk. Ezért az ilyen 
információkat mindig a fogyasztó 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. de
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Indokolás

A tagállamok nemzeti különrendelkezései károsak lennének a belső piacra nézve, és ezt a 
rendeletet a képtelenségig vinnék.

Módosítás 27

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.

Or. de

Indokolás

A tagállamok nemzeti különrendelkezései károsak lennének a belső piacra nézve, és ezt a 
rendeletet a képtelenségig vinnék.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás szabályainak képesnek kell 
lenniük arra, hogy igazodjanak a gyorsan 
változó társadalmi, gazdasági és 
technológiai környezethez.

törölve

Or. de

Indokolás

A (16) preambulumbekezdés már kiterjed erre.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
élelmiszerekkel kapcsolatos információk 
részletesebb követelményeit ésszerűen 
tervezzék meg és alakítsák ki, és azok a 
legjobb gyakorlatokon alapuljanak, 
közösségi és nemzeti szinten rugalmas 
mechanizmusoknak kell működniük, 
amelyek a nyílt és átlátható nyilvános 
konzultáción, valamint a reprezentatív 
érdekelt felek széles körében zajló tartós 
együttműködésen alapulnak. Az ilyen 
mechanizmusok alapján nemzeti, nem 
kötelező rendszerek kerülhetnek 
kidolgozásra a fogyasztók körében végzett, 
megalapozott kutatás és az érdekelt 
felekkel folytatott széleskörű konzultációk 
alapján. Olyan mechanizmusokat kell 
létrehozni, amelyek alapján a fogyasztók 
képesek azonosítani a nemzeti rendszerrel 
összhangban – például azonosító számmal 
vagy szimbólummal – jelölt élelmiszereket.

(45) Lehetővé kell tenni, hogy e rendelet 
előírásaival összhangban adott esetben a 
tápértékjelölésre vonatkozóan ipari és 
kereskedelmi alapú megjelenítési 
formákat alkalmazzanak.

Or. de

Indokolás

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Industrie- bzw. 
Handelsbasierte Systeme der Darstellung der Lebensmittelinformation hätten dagegen nicht 
diesen negativen Effekt; außerdem können solche Systeme intern schnell geändert oder auch 
aufgegeben werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A különböző tagállamokban elért 
eredmények egységességének biztosítása 
érdekében ösztönözni kell a legjobb 
gyakorlatok folyamatos cseréjét és 
megosztását a tagállamok és a Bizottság 
között, elősegítve, hogy az érdekelt felek is 
részt vehessenek e folyamatban.

törölve

Or. de

Indokolás

Vö. a (41) és (42) preambulumbekezdés indokolásával.

Módosítás 31

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) Annak érdekében, hogy az élelmiszer-
kisipar kis- és középvállalkozásait – ide 
tartoznak a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők is –, és az 
élelmiszerek közvetlen mezőgazdasági 
értékesítését ne terheljék túl, a termékeiket 
ki kell vonni a tápértékjelölés 
kötelezettsége alól.

Or. de

Indokolás

Produkte von KMU des Lebensmittelhandwerks, inklusive der Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender landwirtschaftlicher Betriebe 
werden normalerweise in nicht standardisierten Verfahren hergestellt.. Inhaltsstoffe und 
Rezepturen können sich häufig, wenn nicht täglich, ändern. Daher ist es diesen Betrieben 
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nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand an Zeit und Geld möglich, eine 
präzise Nährwertdeklaration zur Verfügung zu stellen. 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 
Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) Természetesen az élelmiszer-ipari 
kisvállalkozók termékei is 
tartalmazhatnak olyan anyagokat, 
amelyek az érzékeny embereknél allergiát 
vagy intoleranciát okoznak. Mivel 
azonban különösen a nem előrecsomagolt 
termékeket értékesítik közvetlen 
vevőkapcsolat keretében, a megfelelő 
tájékoztatást például a vásárlás során 
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 áru 
esetében szinte lehetetlen, és főleg a kis- és középvállalkozásoknál jelentős 
versenyhátrányokhoz és többletköltségekhez vezetne. Ezenkívül a korlátozott 
feldolgozófelülettel működő üzemekben nem zárható ki a keresztfertőzés. 

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet alapul szolgál az 
élelmiszerekre vonatkozó információkkal 
kapcsolatos magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosításához, 
figyelembe véve a fogyasztókban kialakult 
felfogások és tájékoztatási igényeik 

(1) Ez a rendelet alapul szolgál az
élelmiszerek vásárlása során biztosítandó 
átláthatósághoz, és ezáltal az
élelmiszerekre vonatkozó információkkal 
kapcsolatos magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosításához, 
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különbözőségét, ugyanakkor biztosítva a 
belső piac zökkenőmentes működését.

figyelembe véve a fogyasztókban kialakult 
felfogások és tájékoztatási igényeik 
különbözőségét, ugyanakkor biztosítva a 
belső piac zökkenőmentes működését a 
verseny torzulásai nélkül.

Or. de

Indokolás

Egyértelműsítés.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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, valamint a közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek szánt
összes élelmiszerre alkalmazandó.

Or. de

Indokolás

A szöveg tömörítése és nyelvi szempontból történő javítása.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet az egyes élelmiszerekre 
alkalmazandó specifikus közösségi 

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

jogszabályokban előírt címkézési 
követelmények sérelme nélkül 
alkalmazandó. A Bizottság [ezen rendelet
hatálybalépésnek időpontjáig] előterjeszti 
az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályokban 
előírt valamennyi címkézési követelmény 
listáját.

Or. de

Indokolás

A specifikus jogszabályok nagy száma miatt tűnik szükségesnek egy ilyen lista, az 
élelmiszerlánc szereplőinek nyújtandó egyértelműség és jogbiztonság céljából.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „élelmiszerekre vonatkozó információ”: 
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;

a) „élelmiszerekre vonatkozó információ”: 
valamely élelmiszerre vonatkozó, és címke 
vagy kísérő dokumentum, illetve bármilyen 
egyéb eszköz – beleértve a modern
technológiákat 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;

Or. de

Indokolás

Nem technológiai eszközökről, hanem technológiákról van szó.
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Módosítás 37

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

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

Or. de

Indokolás

Szóismétlés elkerülése.

Módosítás 38

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;

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

Or. de

Indokolás

Tisztázási célzattal.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk - 2 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplők”: minden olyan létesítmény
(beleértve a járműveket, illetve a helyhez
kötött vagy mozgó árusítóhelyeket), mint 
például éttermek, étkezdék, iskolák és 
kórházak, ahol az üzletvitel keretében a 
végső fogyasztónak történő átadás céljából 
élelmiszereket készítenek, amelyek további 
elkészítés nélkül fogyasztásra készek;

d) „közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplők”: minden olyan létesítmény
(beleértve a járműveket, illetve a helyhez 
kötött vagy mozgó árusítóhelyeket), mint 
például éttermek, étkezdék, iskolák és 
kórházak vagy felszolgálás, amelyekben az 
üzletvitel keretében a végső fogyasztónak 
történő átadás céljából élelmiszereket 
készítenek, amelyeket a végső fogyasztó 
által történő közvetlen elfogyasztásra 
szántak;

Or. de

Indokolás

Egyértelműsítés és szükséges kiegészítés: a catering vállalkozások is a közétkeztetés 
résztvevői.

Módosítás 40

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
csomagolt élelmiszerből 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;

Or. de
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Indokolás

Egyszerűsítés

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk - 2 bekezdés ea pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „nem előrecsomagolt élelmiszer”: 
azon élelmiszerek, amelyeket a végső 
fogyasztónak kínálnak és csak az 
értékesítés időpontjában csomagolnak be 
a végső fogyasztó számára;

Or. de

Indokolás

A 41. cikk alapján szükséges definíció.

Módosítás 42

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
amelyet a késztermék tartalmaz, akár 
módosult formában is; a maradékanyagok 
nem tekinthetők összetevőnek;

Or. de

Indokolás

Sprachliche Verbesserung



PE415.015v01-00 30/90 PR\749676HU.doc

HU

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „címkézés”: bármilyen szöveg,
tulajdonság, védjegy, márkanév, ábra és 
jelzés, amely egy élelmiszerre vonatkozik, 
és amelyet az élelmiszert kísérő vagy arra 
vonatkozó csomagoláson, 
dokumentumban, megjegyzésben, címkén, 
gyűrűn vagy galléron helyeznek el;

j) „címkézés”: bármilyen szöveg, védjegy, 
márkanév, ábra és jelzés, amely egy 
élelmiszerre vonatkozik, és amelyet az 
élelmiszert kísérő vagy arra vonatkozó 
csomagoláson, dokumentumban, 
megjegyzésben, címkén, gyűrűn vagy 
galléron helyeznek el;

Or. de

Indokolás

A meghatározandó fogalom nem lehet a definíció tárgya.

Módosítás 44

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 anélkül 
olvashatják el ezt az információt, hogy a 
csomagolást forgatniuk kellene;

Or. de

Indokolás

Nyelvi szempontból történő javítás.
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk - 2 bekezdés - k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „olvashatóság”: írás, nyomtatás, 
dombornyomás, jelzés, gravírozás, 
pecsételés stb., ami a szokásos 
látóképességgel rendelkező fogyasztó 
számára lehetővé teszi, hogy az olyan 
szövegeket, mint például az élelmiszerek 
címkézést és jelzéseit, optikai 
segédeszközök nélkül elolvashassa; az 
olvashatóság a betűmérettől, a 
betűtípustól, a betűvonal-vastagságtól, a 
szó-, betű, és sorköz távolságtól, a 
betűvastagság és -nagyság közötti 
aránytól, valamint a betűk és a háttér 
közötti kontraszttól függ.

Or. de

Indokolás

Ez a definíció szükséges, mivel egyedül a betűnagyság nem garantálja egy szöveg 
olvashatóságát.

Módosítás 46

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;

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

Or. de

Indokolás

Nem az elfogadásról van szó, hanem arról, hogy mit értenek alatta.
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk - 2 bekezdés - r pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

r) „alapvető követelmények”: azok a 
követelmények, amelyekkel a 
fogyasztóvédelem és az élelmiszerekre 
vonatkozó információ szintjét egy adott 
kérdés tekintetében meghatározzák, és 
amelyeket a 44. cikkben említett nemzeti 
rendszerek kialakítását előíró közösségi 
jogi aktus állapít meg;

r) „alapvető követelmények”: azok a 
követelmények, amelyekkel a 
fogyasztóvédelem és az élelmiszerekre 
vonatkozó információ szintjét egy adott 
kérdés tekintetében meghatározzák;

Or. de

Indokolás

A 44. cikket el kell hagyni.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk - 2 bekezdés - s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„az élelmiszer minőségmegőrzési 
időtartama”: az az idő, ameddig az 
élelmiszer megfelelő, illetve a 
csomagoláson megadott speciális tárolás 
mellett megőrzi sajátos tulajdonságait;

Or. de

Indokolás

Néhány élelmiszer olyan speciális tárolási feltételeket követel meg, mint például hűtés, 
amelyeket az élelmiszer csomagolásán kell megadni. 
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Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) "élelmiszer fogyaszthatósági 
időtartama": azon időpont, ameddig egy 
élelmiszer fogyasztható. Ezen időpontot 
követően az élelmiszer mint ilyen nem 
árusítható a fogyasztók részére.

Or. de

Indokolás

A Bizottság egyértleműen különbséget tesz a 3. mellékletben a minőségmegőrzés időtartama 
és a fogyaszthatóság időtartama között. Ezért szükséges definíciót adni a fogyaszthatóság 
időtartamára is.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk - 2 bekezdés - s b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sb) "gyártás időpontja": azon időpont, 
amelyen a termékeket gyártják, 
csomagolják és adott esetben 
mélyfagyasztják. 

Or. de

Indokolás

Szükséges definíció.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás a fogyasztók egészségének és 

Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás az egészség, az átláthatóság és 
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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.

termékek összehasonlíthatóságának a
fogyasztó érdekében történő magas szintű 
védelmére törekszik és alapot biztosít a
tájékozott választáshoz és az élelmiszerek 
biztonságos felhasználásához.

Or. de

Indokolás

A szöveg szükséges kiegészítése az átláthatóság és az összehasonlíthatóság szempontjai terén. 
A törölt szempontok bevonása ahhoz vezethet, hogy az élelmiszerek címkézése 
ellenőrizhtetelenné válik, ami zavart vált ki a  fogyasztónál, és ellentétes az irányelv céljával. 

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az élelmiszerek címkézésének az 
átlagos fogyasztó számára könnyen 
felismerhetőnek, olvashatónak és 
érthetőnek kell lennie.

Or. de

Indokolás

Értelmetlen lenne egy címke, ha az nem lenne könnyen felismerhető, olvasható és érthető.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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 

(1) Amennyiben a jog élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatást ír elő, ez 
elsősorban olyan információra vonatkozik, 
amely a következő csoportok 
valamelyikébe tartozik:
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tartozik:

Or. de

Indokolás

Szóismétlés elkerülése.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk - 1 bekezdés - b) 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. de

Indokolás

A rendelet közvetlen célja nem az, hogy a fogyasztók egészségét figyelmeztetési utalásokkal 
védje, hanem hogy a fogyasztók számára a tápértékre vonatkozó információk alapján 
tájékozott választást tegyen lehetővé, amely kiegyenlített táplálkozáshoz és ezáltal 
hosszútávon a fogyasztók jobb egészségéhez vezet.

Módosítás 55

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 – szakértő
módon választhassanak.

Or. de
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(2) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ szükségességének 
mérlegelésekor figyelembe kell venni a 
fogyasztók túlnyomó többségénél 
bizonyos, általuk jelentős értékűnek ítélt 
információk iránti, széles körben 
megjelenő igényt, valamint a fogyasztókat 
érő esetleges tudományos ismereteket, 
hogy tájékozott módon választhassanak.

Or. de

Indokolás

A tudományos ismeretek használata szükségességének egyértelműsítése és hangsúlyozása az 
élelmiszerekre vonatkozó információkról szóló jogalkotás során.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az élelmiszerekre vonatkozó 
információ nem lehet jelentős mértékben
megtévesztő, különösen:

(1) Az élelmiszerekre vonatkozó 
információ nem lehet megtévesztő, 
különösen:

Or. de

Indokolás

A félrevezetés attól még félrevezetés, függetlenül attól, hogy többé vagy kevésbé az.
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak sugallása révén, hogy az 
élelmiszer különleges jellemzőkkel 
rendelkezik, holott minden hasonló 
élelmiszer rendelkezik ilyen jellemzőkkel.

c) annak sugallása révén, hogy az 
élelmiszer különleges jellemzőkkel 
rendelkezik, holott minden hasonló 
élelmiszer rendelkezik ilyen jellemzőkkel, 
illetve bizonyos olyan tartalmi és/vagy
tápanyagok meg nem létének különös 
kiemelésével, amelyeket a megfelelő 
élelmiszer alapvetően nem tartalmazza;

Or. de

Indokolás

A megtévesztés egyik különleges formája egy élelmiszer magától értetődő tulajdonságainak 
különlegességként való hangsúlyozása, pl. ha az alapvetően zsírtartalom nélküli gyümölcsös 
gumicukrot "zsírtalan" kifejezéssel látják el.

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) egyértelmű csökkentett cukor- és/vagy 
zsírtartalommal való kifejezett hirdetés, ha 
ezzel egyidőben az energiatartalmat 
(kilojoule, illetve kilokalóriák) 
megfelelően csökkentik;

Or. de

Indokolás

Az átlagfogyasztó abból indul ki, hogy egy élelmiszer, amelyet a csomagolás szembeötlő 
részén egyértelmű csökkentett cukor- vagy zsírtartalommal hirdetnek, ennek megfelelően 
csökkentett energiatartalma van. Gyakran azonban nem erről van szó, mivel a cukrot, illetve 
zsírt más anyagokkal helyettesítették. Ilyenkor az ilyen termékfeliratoknál a fogyasztó 
megtévesztéséről van szó. 
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Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a "diétás" megjelöléssel, ha az 
élelmiszer nem felel meg az egy adott 
táplálkozásra szánt élelmiszerre vonatkozó 
közösségi jogszabályoknak.

Or. de

Indokolás

Sok olyan élelmiszer, amelyet a "diétás" felirattal látnak el, erőteljesen csökkentett cukor- és 
zsírtartalmat sugall, és ezáltal egy erőtljesen csökkentett energiatartalmat, noha utóbbi 
gyakran nem igaz. Ezért a "diétás" megjelölést csak olyan élelmiszerek részére kellene 
fenntartani, amelyeket egy adott táplálkozásra szántak.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az élelmiszerekre vonatkozó 
információ pontos, világos és a fogyasztó 
számára könnyen érthető.

törölve

Or. de

Indokolás

A szöveg a 3. cikkben az (1) bekezdés a) pontjával egészül ki.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (3) bekezdés szerinti tilalom nem 
vonatkozik a következő tevékenységekre:

(4) Az (1) és a (3) bekezdés az alábbiakra 
is vonatkoznak
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Or. de

Indokolás
Az (1) bekezdés tartalmát természetesen az élelmiszerek reklámozására és felnyitására is 
alkalmazni kell. Egyebekben a német változat fordítási hiba van. 

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
követelmények betartását, és ellenőrzik e 
követelmények teljesülését.

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 
követelmények betartását.

Or. de

Indokolás

A felülvizsgálat az élelmiszeripari vállalkozók leírt ellenőrzésének része, és ezért kifejezetten 
nem kell említést tenni róla.

Módosítás 64

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. 3.

törölve

Or. de
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Indokolás

Bűncselekmények nem képezik a rendelet tárgyát.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Ha az élelmiszerekre vonatkozó 
információkat nem érintő kiskereskedelmi 
vagy forgalmazási tevékenységekért felelős 
élelmiszer-ipari vállalkozók kellő
gondosság mellett arról szereznek 
tudomást, hogy egy élelmiszer nem felel 
meg e rendelet előírásainak, az ilyen
élelmiszert haladéktalanul kivonják a 
forgalomból.

Or. de

Indokolás

A felelősségek egyértelmű elhatárolása érdekében egyértelműbben kell megfogalmazni a 
rendelkezést. A cél az, hogy a kereskedelmi vállalkozásokat ne vonják felelősségre olyan 
körülményekért, amelyek nem tartoznak a felelősségi illetve hatáskörükbe. Az Európai 
Bíróság „Lidl Italia” ügyben hozott ítélete kiemeli az élelmiszerkereskedők hatályos 
jogszabályok szerinti jogbiztonságának eddigi elégtelenségét.

Módosítás 66

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 

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy ez 
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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.

előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert
továbbértékesítés vagy további feldolgozás 
céljából átvevő gazdasági szereplőnek 
megküldjék, hogy megfelelő esetben 
lehetővé váljon a 91. cikk (1) 
bekezdésének a)–c), f) és g) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

Or. de

Indokolás

Tisztázási célzattal.

Módosítás 67

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. de

Indokolás

Egy adott élelmiszer tárolására és felhasználására vonatkozó különös adatokat (9. cikk (1g) 
bekezdés) ugyancsak meg kell adni egy élelmiszer külső csomagolásán 

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kötelező adatok felsorolása A kötelező adatok listája
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Or. de

Indokolás

Nyelvi szempontból történő javítás.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 összetevők és az 
ezekből származó összes anyag;

Or. de

Indokolás

Nyelvi szempontból történő javítás.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) bizonyos összetevők vagy 
összetevőkategóriák mennyisége;

d) bizonyos összetevők vagy 
összetevőkategóriák mennyisége a VI. 
melléklet szerint;

Or. de

Indokolás

A helyes kereszthivatkozás beillesztése.
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Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) mélyhűtött termékek esetén a gyártás 
időpontja;

Or. de

Indokolás

Ennek az adatnak azért van értelme, hogy a fogyasztónak lehetőséget adjon, hogy felismerje a 
túl sokáig tárolt mélyhűtött termékeket (ún." rothadt hús" botrány)

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) speciális tárolási vagy felhasználási 
feltételek;

g) szükség esetén a tárolás és/vagy 
felhasználás különleges feltételei;

Or. de

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk - 1 bekezdés - g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás
A 9. cikk (1j) bekezdésének áttétele erre a helyre átláthatósági és logikai okokból.



PE415.015v01-00 44/90 PR\749676HU.doc

HU

Módosítás 74

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 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;

Or. de

Indokolás

Nyelvtani helyesbítés.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás
Áttétel: átláthatósági és logikai okokból ennek a pontnak közvetlenül a 9. cikk (1g) bekezdése 
után kell következnie.
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Módosítás 76

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. A lényeges érdekelt feleket meg 
kell hallgatni a kiegészítő végrehajtási 
intézkedések kibocsátása előtt.

Or. de

Indokolás

A lehetséges kiegészítő végrehajtási intézkedésekkel értintett szereplőket különösen azért kell 
meghallgatni, mert képesek megítélni a tervezett intézkedések technikai kivitelezhetőségét.

Módosítás 77

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



PE415.015v01-00 46/90 PR\749676HU.doc

HU

Or. de

Indokolás

Az (1) bekezdésben szereplő felsorolás alapvető fontosságú elemeket tartalmaz, amelyek ezért 
nem tartozhatnak a szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá. 

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eltérés a kötelező adatokra vonatkozó 
követelményektől

törölve

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

Or. de

Indokolás

Amennyiben az egyes élelmiszerekre vonatkozó külön jogi előírások vagy a jelen rendelet nem 
rendelkezik róla, az előírt adatoknak valamennyi élelmiszerre vonatkozniuk kell, és a 
Bizottság számára nem szabad kivételes rendelkezéseket lehetővé tenni. 
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Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Előrecsomagolt élelmiszerek esetében 
az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ a csomagoláson vagy az arra 
rögzített címkézésen található.

(2) Előrecsomagolt élelmiszerek esetében 
az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ a csomagoláson található.

Or. de

Indokolás

A kihúzott rész ahhoz vezethetne, hogy az élelmiszerekhez „kísérő cédulákat” rögzítenek. Ezt 
el kell kerülni.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Geänderter Text

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

(4) Nem előrecsomagolt élelmiszer 
esetében a 17. cikk (3a) bekezdésének
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

Kiigazítás.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni oly módon, hogy biztosítva
legyen egyértelmű olvashatóságuk.

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság részletes szabályokat fogadhat 
el a kötelező adatok feltüntetéséről, 
valamint a (2) bekezdésben említett 
követelményeknek a 10. és 38. cikkben 
említett meghatározott 
élelmiszerkategóriákra vagy -típusokra 
vonatkozó kiegészítő kötelező adatokra 

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

Or. de

Indokolás

Ez a bekezdés túl széles körű jogosultságokat biztosítana a Bizottság részére, mert ebben az 
esetben semmiképpen sem „nem alapvető fontosságú elemekről” van szó.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Az olyan csomagolásokon vagy tárolóedényeken is olvashatónak kell lenniük a feliratoknak, 
amelyek legnagyobb felülete kevesebb, mint 10 cm2, különben nincs értelmük. Ebből a 
szempontból csak az a kérdés fontos, hogy milyen adatokat kell kötelezően előírni a kis 
termékcsomagolások esetében. Ezt a kérdést máshol tisztázzuk.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk - 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információkat szembetűnő helyen kell 
megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, 
jól olvashatók és megfelelő esetben 

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

letörölhetetlenek legyenek. Nem rejthetik 
el, halványíthatják el vagy szakíthatják 
meg azokat más írott vagy képi anyaggal,
bármilyen egyéb anyaggal vagy magával
az élelmiszer csomagolásával, esetleg a
ragasztási füllel.

Or. de

Indokolás

Szükséges kiegészítés. Különbözőképpen lehetne értelmezni, hogy milyen információk vonják 
el a figyelmet, ami ezért veszélyeztetné az élelmiszer-kereskedők jogbiztonságát.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A „nyelvi megfogalmazás” fogalma mind a hivatali nyelvet, mind a megfogalmazást magában 
foglalja.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyes kötelező adatok elhagyása Egyes kötelező adatokra vonatkozó 
kivételek

Or. de
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Indokolás

Technikai szövegezési módosítás.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 25 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában, 
valamint a 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában felsorolt adatok megadása 
kötelező a csomagoláson vagy a címkén. A 
9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett adatokat más eszközökkel kell 
megadni vagy a fogyasztó kérésére 
elérhetővé kell tenni.

Or. de

Indokolás

Az élelmiszerek energiatartalmának megadása lényeges információ, és döntő fontosságú lehet 
a tájékozott vásárlói döntéshez.

Módosítás 88

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nem előrecsomagolt áruknál, 
beleértve a 2. cikk (2) bekezdésének d) 
pontjában említett, közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplők árujait is, 
nem kell feltüntetni a 9., valamint a 29. 
cikkben felsorolt adatokat.

Or. de
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Indokolás

Lásd a (49) preambulumbekezdést.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetevők listájának elhagyása Az összetevők listájára vonatkozó 
általános kivételek

Or. de

Indokolás

Nyelvi módosítás az érthetőség miatt.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk - 1 bekezdés - e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
rendelet meghatározása szerint, likőrborok, 
habzóborok, aromásított borok és 
hasonló, nem szőlőből, hanem más 
gyümölcsökből előállított termékek, 
gyümölcssör, sör, a szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet1 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott szeszes italok, 
valamint kevert, alkoholtartalmú italok. A 
Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít a 19. 
cikk alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
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bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

összetevők címkézésének szabályait.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.
1 HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer alkotóelemeinek elhagyása
az összetevők listájáról

Az élelmiszer alkotóelemeinek az 
összetevők listáján való megadására 

vonatkozó kivételek

Or. de

Indokolás

A könnyebb érthetőség kedvéért meg kell változtatni a címet.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az anyagok felsorolásának kiegészítése.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) nem előrecsomagolt élelmiszerekről 
van szó és a végfelhasználó közvetlenül a 
vásárlás során és/vagy az eladótérben 
található jól látható feliraton, vagy 
kihelyezett tájékoztató anyagon keresztül 
megfelelő tájékoztatást kap az allergén 
anyagokról.

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.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az (1) bekezdést más 
esetek beillesztésével módosíthatja. 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 

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

Or. de

Indokolás

Tisztázási célzattal.

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minőségmegőrzési időtartam és
fogyaszthatósági időtartam

Minőségmegőrzési időtartam,
fogyaszthatósági időtartam és a gyártás 

időpontja 

Or. de

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfelelő dátumot a IX. melléklettel 
összhangban kell kifejezni.

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

Or. de

Indokolás

Az egyértelműség miatt a IX. mellékletet be kell illeszteni a jogalkotás szövegébe, és a 2. cikk 
(2) bekezdésének új s) pontjához hasonlóan ki kell egészíteni a gyártás időpontjával.

Módosítás 97

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A fehérjét – mint az élethez szükséges tápanyagot – meg kell nevezni a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatásban. A keményítő a cukorhoz hasonlóan szénhidrát, ezért azt is fel 
kell sorolni. A nátrium táplálkozásfiziológiai jelentőségének kiemelése. 

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, a sörre, 
valamint a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 

Ez a rendelet nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, likőrborokra, 
habzóborokra, aromásított borokra és 
hasonló, nem szőlőből, hanem más 
gyümölcsökből előállított termékekre, 
gyümölcssörre, a sörre, valamint a szeszes 
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rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerint meghatározott szeszes italokra. A 
Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló ezen
intézkedéseket az 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

italok meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet1 2. cikkének (1) bekezdése szerint 
meghatározott szeszes italokra, továbbá 
kevert, alkoholtartalmú italokra. A 
Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
1 HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – e és g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) keményítő; törölve
g) fehérje;

Or. de
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Indokolás

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

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A megnevezett felsorolások alapvető fontosságú elemeket tartalmaznak.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az energia- és tápanyagtartalom megadása 100 grammra vagy 100 milliliterre lehetőséget 
biztosít a fogyasztó számára, hogy a termékeket közvetlenül összehasonlítsa egymással. Ezért 
ezeket az adatokat alapvetően adagok csomagolásánál is elő kell írni. Az egy adagra 
vonatkozó energia- és tápanyagtartalom pótlólagos megadását természetesen különösen 
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adagok csomagolásánál kell lehetővé tenni.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatáson kívül 
az információt a címkén meghatározott 
mennyiségű adagra vonatkoztatva is ki 
lehet fejezni, feltéve, hogy a csomagban 
lévő adagok számát feltüntették, és az 
adagok nagysága realisztikus és az átlagos 
fogyasztó számára érthetően van 
bemutatva, illetve elmagyarázva. A 
Bizottság az élelmiszeripari vállalatokkal 
és a tagállamok illetékes hatóságaival 
együttműködésben realisztikus 
adagméretek megadására vonatkozó 
iránymutatásokat dolgoz ki.

Or. de

Indokolás

Az adag nagyságának meghatározása azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztó számára 
valószerű képet adjunk. Így a fogyasztó például egy 8 egységből álló vagy darabszámú (keksz) 
vagy egy félpohárnyi adagot (például mogyoró vagy más csonthéjasok) könnyebben be tud 
sorolni, mint a grammban megadott megfelelő értékeket. Az adag nagyságának továbbá a 
félrevezető tájékoztatás elkerülése érdekében a fogyasztók valós átlagfogyasztásához kell 
igazodnia. (A gyakran megadott 25 g-os adagnagyság például valótlan viszonyítási alapnak 
bizonyult.)

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 

törölve



PE415.015v01-00 62/90 PR\749676HU.doc

HU

élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.

Or. de

Indokolás

Lásd a 31. cikk (2) bekezdését.

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd a 31. cikk (2) bekezdését.

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást a 31. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett kifejezési formákon 
kívül más kifejezési formákkal is meg lehet 
adni, feltéve, hogy a következő alapvető 

A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást a 31. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett kifejezési formákon 
kívül kiegészítésként, azaz ismétlésként
más kifejezési formákkal is meg lehet adni,
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követelmények teljesülnek: például grafikus formában.
a) a kifejezési forma célja az, hogy a 
fogyasztó számára megkönnyítse annak 
megértését, hogyan járul hozzá az 
élelmiszer az étrend energia- és 
tápanyagtartalmához, illetve ebből a 
szempontból mi a jelentősége; valamint
b) harmonizált beviteli 
referenciaértékeken, vagy ezek hiányában 
az energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapul; valamint
c) bizonyítékokkal igazolható, hogy az 
átlagfogyasztó az információ ilyen 
feltüntetését megérti és alkalmazni tudja.
(2) Az (1) bekezdésben említett további 
kifejezési formákat a 44. cikkben említett 
nemzeti rendszer keretében kell 
meghatározni.

Or. de

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben 
kell feltüntetni: energia-, zsír-,
telítettzsírsav-tartalom és szénhidrátokk,
külön hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a
29. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti 
adatokkal együtt ugyanabban a
látómezőben, egy helyen kell szerepeltetni
táblázatos formában. Ezeket az adatokat 
az alábbi sorrendben kell feltüntetni:
energia-, fehérje-, zsírtartalom, külön 
hivatkozva a telítettzsírsav-tartalomra, 
szénhidrátok, külön hivatkozva a cukor- és
keményítőtartalomra, és a sóból származó 
nátriumtartalomra.

Or. de
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Indokolás

Összhangban más módosító javaslatokkal (lásd a 29. cikk (1) bekezdésének b) pontját); a 
táblázatos forma megkönnyíti az adatok áttekintését.

Módosítás 107

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett, tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatást az (1) 
bekezdés szerinti adatokon túl a 
csomagolás látható oldalának jobb alsó 
részén kell feltüntetni 3 mm-es 
betűméretben és négyszögletű keretben.

Or. de

Indokolás

Az élelmiszerekkel kapcsolatos egyik legfontosabb információ az energiatartalom. Ezért a 
csomagolás látható oldalán, minden terméknél ugyanazon a helyen és feltűnő formában kell 
ismételni, hogy a fogyasztó már első ránézésre észrevehesse.

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés - 1 és 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 29. cikk (2) bekezdésében említett 
tápanyagokra vonatkozó, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatást
együtt, egy helyen, és megfelelő esetben a 
XIII. melléklet C. részében előírt 
feltüntetési sorrendben kell megadni.

(2) A 29. cikk (2) bekezdésében említett 
tápanyagokra vonatkozó, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos, önkéntesen
bővített tájékoztatást megfelelő esetben a 
XIII. melléklet C. részében előírt 
feltüntetési sorrendben kell megadni. A (1) 
bekezdés értelemszerűen alkalmazandó.

Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás nem a fő 
látómezőben szerepel, azt – ha a 
rendelkezésre álló hely lehetővé teszi –
táblázatos formában és sorba igazított 
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számokkal kell megadni. Amennyiben a 
rendelkezésre álló hely miatt ez nem 
lehetséges, az információkat egymás után 
sorba írva kell megadni.

Or. de

Indokolás

Tisztázás és az (1) bekezdéssel való összhang.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Geänderter Text

(4) Amennyiben a termék energia- vagy
tápanyagtartalma elhanyagolható, az 
említett alkotóelemekre vonatkozó, 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás helyett a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás – amennyiben fel 
van tüntetve – közvetlen közelében egy 
nyilatkozatot lehet szerepeltetni, mint 
például: „Elhanyagolható mennyiségben 
…-t tartalmaz.”.

(4) Amennyiben a termék energiatartalma
vagy a benne található egyes tápanyagok 
mennyisége elhanyagolható, az említett 
alkotóelemekre vonatkozó, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
helyett a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás – amennyiben fel van tüntetve 
– közvetlen közelében egy nyilatkozatot 
lehet szerepeltetni, mint például: 
„Elhanyagolható mennyiségben …-t 
tartalmaz.”.

Or. de

Indokolás

A rendelet végrehajtásának egyszerűsítése.

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 44. cikkben említett nemzeti 
rendszer keretében a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
megjelenítéséhez grafikus formák vagy 
szimbólumok használhatók, feltéve, hogy a 

(5) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás megjelenítéséhez ezen felül, 
azaz az adatok megismétlésével grafikus 
formák vagy szimbólumok használhatók, 
feltéve, hogy a következő alapvető 
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következő alapvető követelmények 
teljesülnek:

követelmények teljesülnek:

a) az ilyen megjelenítési formák nem 
vezetik félre a fogyasztót; valamint

a) az ilyen megjelenítési formák nem 
vezetik félre a fogyasztót és nem terelik el 
a figyelmet a tápanyag-összetételre 
vonatkozó kötelező tájékoztatásról, 
valamint

Or. de

Indokolás

A külön nemzeti rendelkezések nem állnak összhangban a belső piaccal. Biztosítani kell 
azonban a már bevezetett és bevált ipari és kereskedelmi alapú megjelenítési formák 
megtartását és továbbfejlesztését.

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk - 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás megjelenítésének 
egyéb – az (5) bekezdésben nem szereplő –
szempontjaival kapcsolatban szabályokat 
állapíthat meg. Az e rendelet kiegészítéssel
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(6) A Bizottság az (5) bekezdés a) és b) 
pontjában szereplő követelmények 
betartását az EFSA-val és az érdekelt 
felekkel történő konzultációt követően 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban biztosítja.

Or. de

Indokolás

Lényegi szabályozásról van szó, amelynek esetleges módosítását nem szabad egyedül a 
Bizottságra bízni.
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Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alkalmazandó követelmények A további önkéntes adatokra
alkalmazandó követelmények

Or. de

Indokolás

Tisztázási célzattal.

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének
helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 
származik.

(2) A specifikus közösségi 
jogszabályokkal,
például a hagyományos különleges 
terméknek minősülő mezőgazdasági 
termékekről és élelmiszerekről szóló, 
2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi 
rendelettel és a mezőgazdasági termékek 
és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és 
eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 
2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi 
rendelettel összhangban végzett címkézés 
sérelme nélkül a (3) és (4) bekezdést abban 
az esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 
származik.  Ezen esetben a címkézés az 
alábbi: „Készült az Európai Unióban 
(Tagállam)”. Ezenfelül meg lehet nevezni 
a régiót is.

Or. de
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Indokolás

A régió megnevezése a fogyasztók azon jelentős igényét elégíti ki, hogy megjelöljék a 
regionális specialitásokat. A „Készült az Európai Unióban” címke az alkalmazandó 
közösségi élelmiszeripari szabályok betartására utal, és ezért hasznos fogyasztói információt 
tartalmazhat.

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A borjú- és marhahús kivételével a
szárnyas- és egyéb hús esetében a 
származási országnak vagy az eredet 
helyének önkéntes alapú jelölése csak 
akkor lehet az a hely, amelyen az állatokat 
tartották és/vagy hizlalták azaz nem a  
születés, levágás, feldolgozás vagy 
csomagolás helye. Emellett meg lehet adni
a születés, nevelés, levágás, feldolgozás 
vagy a csomagolás helyét is.

Or. de

Indokolás

Épp a hús tekintetében történt számos élelmiszeripari botrány, amelyek mélységesen 
elbizonytalanították a fogyasztókat. A nevezett húsfajták egyértelmű eredetmegjelölése 
biztosítja a választás szabadságát és megerősíti a fogyasztókban a termékek minőségébe 
vetett bizalmat

Módosítás 115

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A friss gyümölcs és zöldség esetén az 
eredet vagy származás országaként 
kizárólag a mezőgazdasági előállítás 
helyszínét lehet megadni. 

Or. de
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Indokolás

A gyümölcsök és zöldségek esetén gyakran jelentettek túl magas peszticidértékeket. Az 
egyértelmű eredetmegjelölés biztosítja a választás szabadságát és megerősíti a fogyasztókban 
a termékek minőségébe vetett bizalmat

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
36. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az önkéntes információk feltüntetése nem 
történhet a kötelező információ 
szerepeltetéséhez rendelkezésre álló hely 
rovására.

Az önkéntes kiegészítő információnak 
olvashatónak kell lennie. Ezen önkéntes 
információk feltüntetése nem történhet a 
kötelező információ szerepeltetéséhez 
rendelkezésre álló hely rovására, és nem 
korlátozódhat az előírt információk 
megtalálására.

Or. de

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk - 1 bekezdés - a, b és c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közegészség védelme; törölve
b) fogyasztók védelme;
c) csalás megelőzése;

Or. de

Indokolás

Az a)-c) pontokat megfelelően biztosítja a rendelet.
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Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés értelmében a 
tagállamok csak akkor vezethetnek be az 
élelmiszer származási országával vagy 
eredete helyével kapcsolatos kötelező 
jelölésre vonatkozó intézkedéseket, ha 
bizonyított kapcsolat van az élelmiszer 
bizonyos jellemzői és származása vagy 
eredete között. A tagállamok a szóban 
forgó intézkedések a Bizottságnak történő 
bejelentésekor bizonyítékot szolgáltatnak 
arról, hogy a fogyasztók többsége 
különösen értékesnek tartja az ilyen 
információ feltüntetését.

törölve

Or. de

Indokolás

Mivel abból lehet kiindulni, hogy az Unióban az élelmiszerek megfelelnek az egyértelmű 
közösségi jogszabályoknak, nincs szükség az ezen bekezdés által előírt tagállami kiegészítő 
adatokra.

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
41. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. cikk
A nem előre csomagolt élelmiszerekre 

vonatkozó nemzeti intézkedések

törölve

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

Or. de

Indokolás

A tagállamok külön előírásai lehetetlen helyzethez vezetnének, és megzavarnák a belső piac 
működését.

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben e cikkre történik 
hivatkozás, az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásról szóló új jogszabály 
elfogadását szükségesnek tartó tagállam 
előzetesen értesíti a Bizottságot és a többi 
tagállamot a tervezett intézkedésekről, és 
azokat megindokolja.

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd a 41. cikk (3) bekezdését.
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Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett tagállam a tervezett 
intézkedéseket csak három hónappal az 
(1) bekezdésben említett értesítés után
hozhatja meg, amennyiben a Bizottságtól 
nem érkezett kedvezőtlen vélemény.

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd az (1) bekezdést.

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk - 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A műszaki szabványok és szabályok 
terén történő információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról szóló, 1998. 
június 22-i 98/34/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv nem alkalmazandó 
azokra az intézkedésekre, amelyek az (1)–
(4) bekezdésben meghatározott értesítési 
eljárás hatálya alá tartoznak.

(5) A műszaki szabványok és szabályok 
terén történő információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról szóló, 1998. 
június 22-i 98/34/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv nem alkalmazandó 
azokra az intézkedésekre, amelyek az (2) 
és (4) bekezdésben meghatározott 
értesítési eljárás hatálya alá tartoznak.

Or. de

Indokolás

Az (1) és (3) bekezdés módosításához való igazítás.
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Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
VII. FEJEZET
A NEMZETI RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VII. fejezet törölve
44. cikk

Nemzeti rendszerek
(1) A tagállamok kizárólag nem kötelező 
szabályokból, például ajánlásokból, 
iránymutatásból, szabványokból vagy 
bármilyen egyéb nem kötelező szabályból 
álló nemzeti rendszereket (a 
továbbiakban: nemzeti rendszerek) 
fogadhatnak el, ajánlhatnak vagy 
hagyhatnak jóvá másképpen, amelyek 
célja a következő rendelkezések 
alkalmazása, és megfelelnek az azokban 
meghatározott követelményeknek:
a) a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás további kifejezési formáiról 
szóló 33. cikk (2) bekezdése;
b) a tápértékjelölés megjelenítéséről szóló 
34. cikk (5) bekezdése.
(2) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó jogban szereplő 
egyéb – az (1) bekezdésben felsoroltakon 
kívüli – rendelkezések nemzeti rendszerek 
általi végrehajtását, valamint az idevágó 
alapvető követelményeket a Bizottság 
állapíthatja meg. Az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
(3) A tagállamok nemzeti rendszereket 
saját kezdeményezésük alapján vagy az 
érintett felek kérésére alakíthatják ki, az e 
rendelet II. és III. fejezetében 
megállapított általános elveknek és 
követelményeknek megfelelően, és:
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a) megbízható fogyasztói kutatás 
eredményeként; valamint
b) a legjobb gyakorlatokra támaszkodva, 
az érdekelt felek széles körével folytatott 
kiterjedt konzultációt követően.
(4) A nemzeti rendszerek megfelelő 
mechanizmusokat tartalmaznak ahhoz, 
hogy a fogyasztók azonosíthassák a 
nemzeti rendszereknek megfelelően 
címkézett élelmiszereket, ellenőrizzék a 
rendszer betartásának mértékét és 
felmérjék annak hatását.
(5) A tagállamok eljuttatják a Bizottság 
számára az (1) bekezdésben említett 
nemzeti rendszerek adatait, beleértve azon 
élelmiszerek azonosítóját, amelyek 
címkézése az említett nemzeti rendszerrel 
összhangban valósult meg. A Bizottság 
ezeket az adatokat hozzáférhetővé teszi a 
nyilvánosság számára, elsősorban egy e 
célra létrehozott internetcímen keresztül.
(6) A Bizottság ösztönzi és megszervezi a 
nemzeti rendszerek elfogadásával és 
végrehajtásával kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozó, a tagállamok és a Bizottság 
közötti informácserét. Ösztönzi az érdekelt 
felek részvételét az ilyen 
információmegosztásban, elsősorban az 
élelmiszerlánc, valamint az állat- és 
növényegészségügy kérdéseivel foglalkozó 
konzultatív csoport létrehozásáról szóló, 
2004. augusztus 6-i 2004/613/EK 
bizottsági határozattal létrehozott, az 
élelmiszerlánc, valamint az állat- és 
növényegészségügy kérdéseivel foglalkozó 
konzultatív csoporton keresztül.
(7) A Bizottság a tagállamokkal folytatott 
konzultációt követően irányelveket 
fogadhat el e cikk alkalamzásáról.

45. cikk
A megfelelőség vélelmezése

(1) Az élelmiszerekkel kapcsolatban a 
nemzeti rendszernek megfelelően nyújtott 
mindennemű tájékoztatásról azt kell 
vélelmezni, hogy megfelel a 44. cikk (1) és 
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(2) bekezdésében említett alapvető 
követelményeknek. 
(2) A nemzeti rendszerek alkalmazása 
nem akadályozhatja az áruk szabad 
mozgását.

46. cikk
Közösségi intézkedések

(1) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy 
valamely nemzeti rendszer nem felel meg 
e rendelet rendelkezéseinek, a 49. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság 
tájékoztatását követően határozatot 
fogadhat el, felkérve a tagállamot a 
nemzeti rendszer hatályon kívül 
helyezésére vagy módosítására.
(2) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el a 44. cikk (1) 
és (2) bekezdésében említett
rendelkezésekkel kapcsolatban. 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.

47. cikk
Végrehajtási szabályok

A Bizottság részletes szabályokat fogadhat 
el e fejezet alkalmazására vonatkozóan. 
Az e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

A külön nemzeti rendelkezdések csak felszínesen köteleznének; ténylegesen a különös 
rendelkezdések betartása lenne kötelező, ami viszont nem állna összhangban a belső piaccal.
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Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – -1 albekezdés  (új)
1924/2006/EK rendelet
4. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az 1924/2006/EK rendelet 4. cikkét el 
kell hagyni.

Or. de

Indokolás

A tápértékprofil egy szakpolitikai kifejezés, de nem egy tudományosan alátámasztható 
realitás. Itt nem is egy információról van szó, hanem inkább egy ideológiáról. Mivel az 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló jelen rendelet az élelmiszerekre vonatkozó 
átfogó, az átlagfogyasztó számára érthető, olvasható és ezáltal valóban fogyasztói 
tájékoztatáshoz vezet, az 1924/2006/EK rendelet 4. cikke fölösleges és törlendő.

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
52 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

52a. cikk
Az élelmiszerek forgalomba hozatalára 

vonatkozó átmeneti rendelkezések
Az e rendelet alkalmazásának időpontja 
előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett 
azon élelmiszerek, amelyek nem felelnek 
meg e rendeletnek, a lejárati idejükig, de 
legkésőbb[ a rendelet hatálybalépésétől 
számított 5 évig] hozhatók forgalomba.

Or. de
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Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 és 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 3 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-
ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek a hatálybalépés 
napján 10-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 2 millió EUR-t, amelyek esetében [a 
hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni.

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 3 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-
ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek a hatálybalépés 
napján 25-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 2 millió EUR-t, amelyek esetében [a 
hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

A health claims (egészségre vonatkozó állításokról szóló) rendelethez való igazítás.

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) energiatartalom; vagy a) enegriatartalom 

Or. de

Indokolás

Egyértelműsítés.

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) energiatartalom és egy vagy több az b) energiatartalom és egy vagy több az 
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alábbi tápanyagok közül: alábbi tápanyagok, illetve azok összetevői
közül

zsír, zsír,

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

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

Or. de

Indokolás

A fehérje jelentőségének hangsúlyozása a felsorolás sorrendjének megváltoztatása és a 
nátrium táplálkozásfiziológiai jelentése révén.

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet - 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Kutatások bizonyították, hogy a természetes transzzsírok eltérnek az ipari úton előállított 
transzzsíroktól, és a megnövekedett fogyasztás esetén sem járnak egészségre káros 
hatásokkal. 
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Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet - 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) „Újfajta cukor” újfajta élelmiszernek 
minősülő cukorhoz hasonló anyagok, 
mint az Izomaltulóz és a D-Tagatóz.

Or. de

Indokolás

A D-Tagatóz és az Izomaltulóz engedélyezett újfajta élelmiszer-termék. A cukrok csoportjába 
tartoznak, a 3 szokványos cukorfajtától határozottan eltérnek kalóriatartalmuk, 
vércukorszintjük illetve a lepedékképződés elősegítése tekintetében.

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet - 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az állati fehérjéből nyert tejtermékek nemzetközi átszámítási tényezője a CODEX - szabvány 
szerint 6,38. A nemzeti szinten az uniós tagállamokban jelenleg 6,38-as átszámítási tényezőt 
alkalmaznak.

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet - 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „fő látómező” az a látómező, amely (13) „a csomagolás felső oldala” az 
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rendes vagy szokásos értékesítési vagy 
felhasználási körülmények között a 
legnagyobb valószínűséggel jelenik meg 
vagy látható.

élelmiszercsomagolás azon oldala vagy 
felülete, amely rendes vagy szokásos 
értékesítési vagy felhasználási 
körülmények között a legnagyobb 
valószínűséggel jelenik meg vagy látható.

Or. de

Indokolás

A „felső oldal” kifejezés alkalmasabb, mivel az első oldal, vagy amennyiben ez nem 
lehetséges, a csomagolás felülnézete értendő. 

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ALLERGIÁT VAGY INTOLERANCIÁT
OKOZÓ ÖSSZETEVŐK

ÖSSZETEVŐK, AMELYEK
ALLERGIÁT VAGY INTOLERANCIÁT

OKOZHATNAK 

Or. de

Indokolás

Az összetevők nem okoznak módszeresen allergiát vagy intoleranciát.

Módosítás 134

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) gabonafélék, amelyből készült párlatot 
vagy mezőgazdasági eredetű etilalkoholt 
szeszes italok vagy egyéb 1,2 
térfogatszázalékot meghaladó
alkoholtartalmú italok készítéséhez 
használják.

d) gabonafélék, amelyből alkoholtartalmú
párlat készül.

Or. de
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Indokolás

Az alkoholos lepárlás folyamata nem eredményez allergén anyagokat. Mivel az alkoholos 
párlatok nem csupán alkoholtartalmú italok, hanem élelmiszerek előállításánál is 
alkalmaznak, meg kell akadályozni, hogy megtévesztő címke kerüljön ezen termékekre az 
allergének hiányáról.

Módosítás 135

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tejsavó, amelyből készült párlatot vagy 
mezőgazdasági eredetű etilalkoholt szeszes 
italok vagy egyéb, 1,2 térfogatszázalékot 
meghaladó alkoholtartalmú italok 
készítéséhez használják;

a) tejsavó, amelyből alkoholtartalmú párlat 
készül.

Or. de

Indokolás

Lásd (1) bekezdés d) pontja.

Módosítás 136

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) diófélék, amelyekből alkoholtartalmú 
párlat készül.

Or. de

Indokolás

Lásd (1) bekezdés d) pontja. 
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Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 és 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

feldolgozatlan termékek, amelyek egyetlen 
összetevőből vagy összetevőkategóriából 
állnak;

frissgyümölcs és zöldség, valamint
feldolgozatlan termékek, amelyek egyetlen 
összetevőből vagy összetevőkategóriából 
állnak;

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

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

r. de

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 17 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Nem előrecsomagolt élelmiszer, 
beleértve a közvetlen fogyasztásra szánt, 
nyilvánosan felszolgált élelmiszert.

Or. de

Indokolás

Lásd a megfelelő 17. cikk (3a) (új) bekezdését és a 22. cikk (1) bekezdés b a) (új) pontját.

Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 17 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- évszakos édességek, egyedi alakformájú 
cukor- és csokoládéáruk.
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Or. de

Indokolás

Többek között a csokoládé húsvéti nyulakat és télapókat, mint hagyományos évszakos árukat 
ki kellene vonni a tápanyag-összetételre vonatkozó nyilatkozatból.

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
V. melléklet - B rész - 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az élelmiszer megnevezésében vagy 
amellett szerepel az élelmiszer fizikai 
állapotának, valamint annak a 
meghatározott kezelésnek a leírása, 
amelynek alávetették (például porított, 
fagyasztva szárított, mélyfagyasztott, 
gyorsfagyasztott, koncentrált, füstölt), 
minden olyan esetben, amikor az ilyen 
tájékoztatás elmulasztása a vásárló 
félrevezetését jelentené.

(1) Az élelmiszer megnevezésében vagy 
amellett szerepel az élelmiszer fizikai 
állapotának, valamint annak a 
meghatározott kezelésnek a leírása, 
amelynek alávetették (például porított, 
fagyasztva szárított, mélyfagyasztott,
felolvasztott, gyorsfagyasztott, koncentrált, 
füstölt), minden olyan esetben, amikor az 
ilyen tájékoztatás elmulasztása a vásárló 
félrevezetését jelentené.

Or. de

Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – táblázat – 17 sor – 2 oszlop – 1 a almondat (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A marhahús kivételével e fogalom kiterjed 
a tartócsontokról mechanikusan nyert, 
nem a 853/2004/EK rendelet I. 
mellékletének 1.14. bekezdésében szereplő 
csontokról mechanikusan lefejtett hús 
fogalma alá tartozó húsra is.

Or. de

Indokolás

Ezen pontosítás a közös belső piac miatt szükséges, mivel a tagállamok eltérő kategóriákba 
sorolják e húsfajtát. Például e húsfajta Írországban, Angliában, Belgiumban. 
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Franciaországban, Hollandiában, Dániában, Finnországban, Svédországban és egyes új 
tagállamokban korlátozások nélkül „húsnak” minősül, más tagállamokban, például 
Németországban azonban csontokról mechanikusan lefejtett húsnak minősül. Ez jelentős 
versenytorzulásokat okozhat.

Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
IX. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IX. melléklet A melléklet törlendő

Or. de

Indokolás

A 25. cikk jogszabályi szövegének átültetése.

Módosítás 143

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

energia      Energia      
zsír fehérje 
amelyből zsír
telített zsírsavak                            amelyből
transzzsírsavak                       telített zsírsavak                            
egyszeresen telítetlen zsírsavak                           transzzsírsavak                       
többszörösen telítetlen zsírsavak                      egyszeresen telítetlen zsírsavak                            
Szénhidrátok                                         többszörösen telítetlen zsírsavak                        
        amelyből Szénhidrátok                                         
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cukor                                                            amelyből
poliolok                            cukor                                                    
keményítő                                                      poliolok                            
rost                                               keményítő                                                      
fehérje                                                        rost                                               
sók                                                             só eredetű nátrium,                                                             
vitaminok és ásványi anyagok vitaminok és ásványi anyagok

Or. de

Indokolás

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

1. Háttér

A fogyasztóknak jogukban áll tudni, hogy az általuk fogyasztott élelmiszerek mit 
tartalmaznak. Ezért nélkülözhetetlenek az élelmiszerek összetételére és tápértékére vonatkozó 
információk, mert csak ezek által válik lehetővé a fogyasztók számára, hogy tájékozott és 
célzott vásárlói döntést hozzanak. A közösségi jogban számos rendelet és irányelv létezik az 
élelmiszerek összetevőire és címkézésére vonatkozóan, de még nem létezik átfogó kötelező 
címkézés Amellett, hogy az élelmiszerekre vonatkozó információkról szóló számos specifikus 
közösségi jogszabály már csak nehezen áttekinthető, és inkább a jogbiztonság hiányát idézi 
elő, a kiegészítő tagállami szabályok torzítják a versenyt, és kereskedelmi akadályokat hoznak 
létre az Európai Unió belső piacán. Csak az egész Unióban egységes élelmiszer-címkézés 
szüntetheti meg ezt az áldatlan állapotot. 

2. A Bizottság javaslata

A Bizottság az élelmiszerek címkézéséről szóló uniós jogszabályok átdolgozására irányuló 
javaslatot 2008 januárjának végén terjesztette a Parlament és a Tanács elé . E javaslat a jobb 
szabályozás célját hivatott szolgálni, tehát az élelmiszerek címkézésére vonatkozó hatályos 
jogi keret egyszerűsítését hét irányelv és egy rendelet összevonása és felváltása révén. 
Ezenkívül csökkenteni kívánja a bürokráciát, nagyobb jogbiztonságot kíván teremteni az 
élelmiszerlánc szereplői számára, fokozni kívánja az európai élelmiszeripar 
versenyképességét, biztosítani kívánja az élelmiszer-biztonságot és a fogyasztók 
élelmiszerekre vonatkozó átfogó tájékoztatását, valamint támogatni kívánja az egészséges 
táplálkozást, mint az elhízás elleni európai uniós stratégia elemét. A rendelettervezet a 
következő lényeges javaslatokat tartalmazza:

Kötelező információk
A Bizottság tervezete az élelmiszerek címkézésére vonatkozóan számos új kötelező adat 
feltüntetését írja elő (9. cikk). Ide tartozik többek között az allergének feltüntetésének a nem 
előrecsomagolt élelmiszerekre történő kiterjesztése (22. cikk), valamint a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos átfogó tájékoztatás. A Bizottság elképzelése szerint legalább 3 mm-
es betűmérettel kell feltüntetni az összes kötelező információt. A kötelező címkézés alól az 
alkoholtartalmú italokra, nevezetesen a borra, a sörre és a szeszes italokra terveznek kivételt.

A tápértékre vonatkozó információ megadása és megjelenítése
Ezenkívül a Bizottság a tápanyag-összetétellel kapcsolatos átfogó tájékoztatást javasol a 
csomagolás „fő látómezőjében” (29–34. cikk). Az élelmiszer energiatartalmára, zsír- és 
telítettzsírsav-tartalmára, valamint szénhidrát-, cukor- és sótartalmára vonatkozóan előírt 
információkat (29. cikk (1) bekezdés) megfelelő sorrendben kell megadni a csomagolás elülső 
oldalán, méghozzá 100 grammra, 100 milliliterre vagy egy adagra vonatkozóan. Az ezen 
túlmenő tájékoztatást (29. cikk (2) bekezdés) a csomagolás más részén lehet megadni, de 
minden esetben táblázatos „tápértékdoboz” formájában (34. cikk (2) bekezdés). Minden 
információnak 100 grammra/100 milliliterre vagy adagcsomagolás esetén egy adagra kell 
vonatkoznia, és ezeket az információkat az adott tápanyagok ajánlott napi mennyiségének 
százalékos arányában kell kifejezni (31. cikk).
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Nemzeti címkézési rendszerek
A Bizottság tervezete messzemenő nemzeti szabályozási lehetőségeket teremt a tagállamok 
számára. A VI. és VII. fejezet értelmében a tagállamok rendkívüli esetekben jogszabályokat 
alkothatnak meghatározott élelmiszer-kategóriákra vonatkozóan, és az előírt megjelenítési 
forma mellett nemzeti címkézési rendszereket dolgozhatnak ki (44. cikk (3) bekezdés és 34. 
cikk (5) bekezdés). Ezenkívül a tagállamok hatáskörébe tartozik a nem előrecsomagolt 
élelmiszerek, például a pék- és hentesáruk, valamint az éttermekből, nagykonyhákból 
származó közétkeztetés stb. tekintetében a megjelenítés módjára vonatkozó nemzeti 
szabályozás megalkotása, illetve – az allergének jelölésének kivételével – a bizonyos kötelező 
információktól való eltekintés (41. cikk). 

3. Az előadó megjegyzései:

Az előadó alapjában véve üdvözli a Bizottság rendeletre irányuló javaslatát. Az élelmiszerek 
EU-szerte történő egységes címkézésének bevezetésére szükség van: egyrészt egy ilyen 
szabályozás a fogyasztók érdekében az átláthatóságot szolgálja, másrészt az élelmiszerekről 
szóló jogszabály-alkotás szempontjából a közösségi vívmányok jobb átláthatóságáról 
gondoskodik, és ezáltal növeli a jogbiztonságot is az élelmiszer-ipari vállalkozók érdekében, 
mivel az új rendeletben már meglévő szabályozások egész sorát kell összefoglalni. Az 
élelmiszerek címkézésére vonatkozó ilyen új, átfogó rendelet segíthet a fogyasztónak abban, 
hogy tudatos és célirányos döntést hozzon vásárláskor, és így saját táplálkozását egyéni 
kívánságai és igényei szerint alakítsa. Ennek pozitív hatása lehet az európai népesség 
egészségére is. A közös belső piacra tekintettel nagy jelentősséggel bír az élelmiszerek 
címkézésének harmonizálásának szempontja is, mivel eddig a nemzeti kiegészítő 
szabályozások és a már meglévő közösségi, élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok 
különböző tagállami értelmezései kereskedelmi akadályokhoz és versenyproblémákhoz 
vezettek. Ezen visszás helyzetek megszüntetése csökkentheti az élelmiszer-gyártók és -
kereskedők, és ezzel végeredményben a fogyasztók költségeit is.

Az élelmiszerek EU-szerte megvalósuló címkézésének rendeleti javaslatban előírt kialakítása 
az előadó számára azonban sem arra nem alkalmas, hogy bürokráciát építsen le és 
jogegyszerűsítéshez járuljon hozzá, sem pedig arra, hogy a fogyasztókat az élelmiszerekről 
jobb információkhoz segítse. A Bizottság néhány ponton túlságosan egyszerűsített. A javaslat 
egyes előírásai nélkülözik a valóságalapot, és többek között jelentős többletköltségekhez 
vezetnének az élelmiszerek-gyártók és - kereskedők esetében. A fogyasztók részéről 
vélelmezhető, hogy az információk tervezett sokasága inkább zavart keltene, nem pedig a 
világosabb helyzetet teremt. Teljesen érthetetlennek tűnik a tervezet annyiban, hogy a 
tagállamoknak széleskörű szabályozási lehetőségeket biztosítana. Ez az élelmiszerek területén 
a belső piac, illetve ad absurdum jelen rendelet további szétaprózódásához vezetne. 

Egyebekben nem megalapozott a bizottsági tervezet előterjesztésének időpontja, mivel csak 
2008. augusztusában kezdődött az eddigi egyetlen, valamennyi tagállamot magában foglaló 
tudományos vizsgálat az élelmiszerek címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire 
gyakorolt hatásáról. Ennek a 7. kutatási keretprogramon keresztül támogatott tanulmánynak 
kellene lennie tulajdonképpen az élelmiszerekre vonatkozó információkról szóló ezen 
jogszabály-tervezet alapjának; konkrét eredményekkel azonban csak kb. három év múlva 
lehet számolni. Jelenleg tehát esetleg a résztvevő szereplők sejtéseit és szubjektív tapasztalait 
lehet az új címkézési jogszabályba belevinni, ami miatt a bizottsági tervezet csak vélelmekre 
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épít a fogyasztók kívánságai és igényei vonatkozásában. Senki nem képes megbecsülni, hogy 
a végleges rendelet ténylegesen megfelel-e az egész Eu-ban élő átlagos fogyasztóknak, illetve 
hogy új kutatási eredmények alapján néhány év múlva lényeges módosításra szorul. Ez a tény 
különösen emiatt döntő fontosságú, mivel sejthető, hogy az új szabályozás lényeges pénzügyi 
kihatással lesz az élelmiszer-gyártókra és -kereskedelemre. Erről sincs azonban információ a 
Bizottság részéről, amely egyébként tervezetében figyelemre méltó módon azon az 
állásponton van, hogy nem volt szükség külső szakértői tudás beszerzésére.

Az előadó a bizottsági tervezet széleskörű módosításait tartja szükségesnek, amelyek közül az 
alábbiakban foglalkozik néhánnyal:

- Egy 3 mm-es általános minimális betűméret a valóságban nem kivetelezhető. Ez különösen, 
de nem kizárólag a többnyelvű feliratokkal ellátott termékekre vonatkozik. Egy kötelező 3 
mm-es betűméret az élelmiszerek nagyobb méretű csomagolásához, további csomagolásból 
eredő hulladékhoz és esetlegesen akár nagyobb adagokhoz vezetne. Egyedül a betűméret 
emellett nem bír döntő fontossággal az olvashatóság szempontjából. Az előadó ezért 
definiálja az élelmiszerekre vonatkozó információk "olvashatóságának" fogalmát, és javasolja 
az iránymutatások konzultációs folyamat keretében történő kifejlesztését. 

- A Bizottság a szubszidiaritás elvével indokolja azt a tervét, hogy a tagállamokra bízza saját 
címkézési rendszerük kialakítását. Utal arra a lehetőségre, hogy ily módon újító jellegű 
címkézési megoldásokat lehet kialakítani. Az előadó azonban azon a véleményen van, hogy a 
nemzeti címkézési rendszerek adott esetben végérvényes zűrzavarhoz, jogbizonytalansághoz 
és jelentős további versenytorzuláshoz vezetnének a belső piacon. Abból kell kiindulni 
ugyanis, hogy a tagállamok címkézési előírásai, még ha első látásra önkéntesnek nyilvánítják 
is őket, ténylegesen kötelező előírásként működnének. Tekintettel arra a tényre, hogy az EU-n 
belüli élelmiszer-ipari vállalatok nagy része termékeit több mint egy tagállamban értékesíti, 
minden egyes esetben külön csomagolást kellene gyártani, továbbá megfelelő raktározást 
kellene biztosítani. Ennek többmilliárd eurós többletköltségét csak nehezen tudná elviselni a 
túlnyomórészt kis- és középvállalatok alkotta élelmiszer-ipari ágazat, és azokat végül a 
fogyasztókra terhelnék. Végül maga az az elképzelés, hogy a jövőben fokozatosan 27 
különböző, egymást kiegészítő címkézési rendszer kerülne bevezetésre, mindez ráadásul 
különböző időpontokban, rávilágít a terv képtelenségére. Az előadó ezért a megfelelő cikk 
törlését javasolja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jövőben tilosak lennének a már létező, a 
kereskedelemben vagy egyes élelmiszergyártók által használt önkéntes címkézési rendszerek. 
Éppen ellenkezőleg: a kötelező adatokon túl engedélyezni kell az adatok megismétlését, 
illetve további adatok közlését a csomagolás más részein, bármilyen formában. Ez 
természetesen nem történhet a kötelező adatok fellelhetőségének és olvashatóságának kárára.

- Az előadó véleménye szerint az élelmiszer-csomagolások első oldalának a tápértékre 
vonatkozó információkkal való túlterhelése, 100 grammra vagy 100 ml-re vonatkoztatva, 
vagy akár még több adat feltüntetése, például grammban, valamint a népesség bizonyos rétege 
napi szükségletének százalékos arányában, ahhoz vezetne, hogy végül ezt az információt 
elhanyagolják. Végül is a fogyasztó a vásárlás során nem csupán egy termékcsomagolást, 
hanem egész „blokkokat” lát az élelmiszerüzletek polcain. Mivel a fogyasztók túlnyomó 
többsége az eddigi tapasztalatok szerint főleg az élelmiszerek energiatartalma iránt 
érdeklődik, a kcal-, illetve kJ-tartalomnak a csomagolás látható oldalán való kötelező 
megadását kielégítő módon kell biztosítani. Azt, hogy a termék energiatartalma milyen 
tápanyagokból tevődik össze, a tápértékre vonatkozó „doboz” kötelező adataiból lehet 
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megtudni. Amennyiben a kereskedelem és/vagy az ipar más felismerésre jutna a fogyasztói 
kívánságok tárgyában, a korábban leírtaknak megfelelően pótlólagosan és önkéntesen további 
adatokat lehetne feltüntetni a látható oldalon.

- Az élelmiszer-ipari kisvállalkozók, például pékek, cukrászok, hentesek, éttermek 
túlnyomórészt nem előrecsomagolt árukat kínálnak értékesítésre, illetve közvetlen 
fogyasztásra. Ezek a termékek rendszerint nincsenek szabványosítva, azaz az előállítás 
jellegéből fakadóan összetételük és eladási súlyuk ingadozik. Figyelembe kell venni továbbá, 
hogy éppen az élelmiszer-ipari kisvállalkozók biztosítják a regionális különlegességek 
fennmaradását és sokszínűségét az Európai Unióban. A jelen rendeletben tehát figyelembe 
kell venni e sajátos körülményeket. A Bizottság javaslatában azt tervezi, hogy az élelmiszer-
címkézés szabályozása a nem előrecsomagolt termékeknél a tagállamok hatáskörébe tartozna: 
nemcsak a címkézés módjáról, hanem adott esetben a kötelező adatok alóli kivételekről is 
határozhatnának. Amennyiben azonban a tagállamok nem terveznének kivételeket, vagy 
vonakodnának egy ilyen különszabályozástól, a nem csomagolt áruk forgalmazóinak a 
rendeletben előírt minden adatot rendelkezésre kell bocsátaniuk. Ez az élelmiszer-ipari
kisvállalkozók említett különleges helyzete miatt újra csak a jogbiztonság hiányához vezetne, 
és különösen a kisüzemek létét veszélyeztetné. Aligha lehetséges, hogy e vállalatok a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos átfogó tájékoztatásról gondoskodjanak. Ezért az előadó 
azon a véleményen van, hogy a nem előrecsomagolt árukat teljesen ki kell vonni a rendelet 
hatálya alá. Kivételt képez az allergén anyagokról szóló tájékoztatás, amelyeket az élelmiszer-
ipari kisvállalkozóknak is fel kell tüntetniük. Ebben az összefüggésben utalni kell arra, hogy 
már az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 
reklámokról szóló 1924/2006/EK rendelet is kivételt biztosít az olyan termékek esetében, 
amelyeket csak az értékesítés időpontjában csomagolnak be.

4. Összegzés

A jelen rendelet célja egy uniós szintű élelmiszercímkézés létrehozása, amely néhány 
kivétellel az élelmiszeripari vállalkozások valamennyi termékére alkalmazandó lesz, tehát 
nem csupán egyes élelmiszer-kategóriákra. Hangsúlyozandó, hogy egy ilyen szabályozás az 
élelmiszerallergiával rendelékezők kivételével csak az átlagos fogyasztónak, tehát az 
átlagosan képzett, tájékozott és egészséges polgároknak felel meg, az egyes 
betegcsoportoknak azonban nem. Az élelmiszerek kötelező jelölése elősegíti a nagykorú 
polgárokat abban, hogy felelősségteljesen, azaz tudatosan és célirányosan döntsenek a 
vásárláskor. 

A bizottsági javaslattal azonban nem lehet elérni ezen célkitűzést. A kötelező adatok 
megjelenítésére vonatkozó javaslat már inkább a fogyasztónevelés határát súrolja, mint 
tájékoztat. A Bizottság az élelmiszer-címkézés révén kívánja szabályozni a fogyasztók 
„egészséges” táplálkozását. A bizottsági javaslat követelményei részben nem realisztikusak. 
Az európai belső piac érdekében történő harmonizációra irányuló szándék a külön nemzeti 
rendelkezések engedélyezésére vonatkozó tervek révén ellehetetlenül. Alapjában véve 
megjegyzendő és elgondolkodtató ezenfelül az, hogy Bizottság tudományos szakértők 
bevonása nélkül dolgozta ki a rendeletre irányuló javaslatot. Felfoghatatlan továbbá az, hogy 
a javaslatot akkor terjesztették elő, amikor rendelkezésre állt ugyan néhány részletes 
tudományos vizsgálat, de csak akkor indították el az összes tagállamra kiterjedő széleskörű 
tanulmányt. 
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Az előadó javasolja a Bizottságnak, hogy átfogóan változtasson a javaslat eddigi 
irányvonalán. Utal arra, hogy az élelmiszerek tervezett kötelező címkézése a megfelelően 
átfogó tudományos ismeretek hiányában csak alapvető információkra terjedhet ki  az 
élelmiszerre vonatkozó tájékoztatás által a fogyasztói magatartásra gyakorolt hatások 
tekintetében. A jogalkotó ezen felül gondoskodhat arról, hogy a kötelező címkézést 
olvashatóan és érthetően jelenítsék meg. Csak egy ilyen rendelkezés biztosít megfelelő 
rugalmasságot, mivel a piacgazdaságban a kereslet szabályozza a kínálatot. Amennyiben a 
jövőben tehát új ismeretekre derül fény a fogyasztói igények tekintetében, az élelmiszeripari 
vállalatok a saját érdekükben gyorsan reagálhatnának önkéntes kiegészítő információkkal.  

Az előadó végül emlékeztet arra, hogy az élelmiszercímkézés a táplálkozás tekintetében a 
fogyasztói tájékoztatás számos vonatkozásainak csupán egyike. Kampányokkal és képzési 
intézkedésekkel kiegészítheti a népesség egészséges életmódra vonatkozó tájékoztatását, de 
azt nem helyettesítheti. Végül nem mentesíthetik a jogszabályok a társadalmi rendszerünkben 
a polgárokat saját, illetve a szülőket a gyerekeikkel kapcsolatban terhelő felelősségük alól. 


