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Módosítás 202
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) egyes élelmiszereknél – amelyek 
fogyasztása egészségjavító hatással jár –
feltüntethető. Ezeknek az adatoknak 
mérhetőnek és ellenőrizhetőnek kell 
lenniük.

Or. ro

Indokolás

Az élelmiszerpiacon forgalomba kerülő néhány termék (pl. gabonapelyhek) esetében azt 
állítják, hogy fogyasztásuk hosszú távon súlycsökkenést eredményez. Ha egy élelmiszer 
esetében ilyen adatokat marketingcélból közölnek, a fogyasztókat megtéveszthetik. A 
jogalkotónak elő kell írnia, hogy ezekhez az adatokhoz diétás étrendet is csatolni kell, amely 
ismerteti, hogy milyen feltételek mellett érhető el az eredmény.

Módosítás 203
Holger Krahmer

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 
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. Ezzel 
kapcsolatban a 2009. július 13-i, a 
takarmány-alapanyagok forgalomba 
hozataláról és felhasználásáról szóló 
767/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben1 elfogadott 
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rendelkezések irányadók.
-----
1 HL L 229., 1999.9.1., 1. o.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kötelező címkézési követelmények jegyzékének bármely módosítása jelentős hatással van az 
élelmiszer- és italiparra. Ezért fontos, hogy a jogszabály egyértelművé tegye, hogy új 
címkézési követelmények bevezetésének megfontolásakor valamennyi érdekelt féllel 
konzultálni kell, biztosítva ezáltal az eljárás átláthatóságát és azt, hogy valamennyi fél hangot 
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tud adni véleményének.

Módosítás 205
Elena Oana Antonescu

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 a fogyasztóknál, és az ilyen 
allergia vagy intolerancia veszélyezteti az 
érintettek egészségét. Fontos, hogy az 
élelmiszer-adalékanyagok, technológiai 
segédanyagok és más, allergén hatású 
anyagok vagy betegségek kockázatát 
növelő anyagok jelenlétéről információt 
nyújtsanak, hogy az élelmiszer-allergiában 
vagy -intoleranciában szenvedő fogyasztók 
számára lehetővé tegyék a tájékozott és 
biztonságos választást.

Or. ro

Indokolás

Amennyiben néhány összetevő, különösen adalékanyagok, de akár egy élelmiszer 
feldolgozásánál keletkező maradékanyagok magas koncentrációban történő fogyasztása 
esetén megnőhet a megbetegedések kockázata.
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Módosítás 206
Christofer Fjellner

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 
váltanak ki a fogyasztóknál, vagy egyedi 
esetekben veszélyeztetik is 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 
veszélyeztetik is 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 célzott 
kiválasztását. A nyomokban megtalálható 
anyagokat is fel kell tüntetni, hogy a 
súlyos allergiában szenvedők is 
biztonságosan választhassanak. Ehhez 
közös szabályokat kell létrehozni.

Or. sv

Módosítás 207
Holger Krahmer

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 

(25) Az élelmiszerek címkéinek világosnak 
és érthetőnek kell lenniük, hogy segítsék a 
fogyasztókat abban, hogy az 
élelmiszerekkel és étrendjükkel 
kapcsolatban célzottan választhassanak. A 
felmérések azt mutatják, hogy a jó
olvashatóság fontos tényező azon lehetőség 
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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.

maximalizálásában, hogy a címkén 
szereplő információ befolyásolni tudja a 
célközönséget, és az olvashatatlan 
termékismertető az egyik fő oka az 
élelmiszerek címkézésével kapcsolatos 
fogyasztói elégedetlenségnek. Ezért az 
olyan tényezőket, mint a méret, a 
betűtípus, szín és a kontraszt, együttesen 
kell megvizsgálni.

Or. de

Módosítás 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A címkék olvashatósága létfontosságú a fogyasztók számára, és annak az új rendelet 
értelmében továbbra is követelménynek kell maradnia. A címke egyértelműségének 
értékelésekor azonban számos tényezőt – és nem csak a betűméretet – kell figyelembe venni.
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Módosítás 209
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 210
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sv

Indokolás

Fontos, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak az alkoholtartalmú italok összetevőiről is.
Ez különösen az olyan fogyasztók számára fontos, akik például cukorbetegségben szenvednek.
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Módosítás 211
Glenis Willmott and Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 212
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szakaszban nem vonatkozik az összetevők 
listájának feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettség, illetve a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás, 
kivéve az energiatartalmat. Az 
energiatartalmat jól olvashatóan, a 
termék elején kell feltüntetni. A szeszes 
italok meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok 
tekintetében és a borra meghatározott 
feltételekkel való egységes megközelítés és 
következetesség érdekében ugyanazon 
mentességeket kell alkalmazni. A Bizottság 
e rendelet hatályba lépését követően öt 
évvel jelentést készít és szükség esetén 
specifikus követelményeket javasolhat e 
rendelettel összefüggésben.

Or. de

Indokolás

A sörre és borra vonatkozó alapvető kivétel ellenére ezen alkoholos italok esetében is fel kell 
tüntetni az energiatartalmat.

Módosítás 213
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak más 
alkoholtartalmú italokról is. A bor 
címkézésére már vonatkoznak specifikus 
közösségi szabályok. A borpiac közös 
szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 
1493/1999/EK tanácsi rendelet műszaki 

törölve
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szabványok kimerítő listáját írja elő, 
amelyek teljes mértékben lefedik a 
borászati eljárásokat, az előállítási 
módszereket és a borok kiszerelésének és 
címkézésének módjait, így biztosítva, hogy 
a szabványok az előállítási lánc 
valamennyi szakaszára vonatkoznak, 
emellett pedig szavatolva a fogyasztók 
védelmét és megfelelő tájékoztatását. Ez a 
jogszabály pontosan és teljes körűen 
felsorolja azokat az anyagokat, amelyek 
valószínűleg felhasználásra kerülnek a 
gyártási folyamat során, felhasználásuk 
feltételeit, valamint a borászati eljárások 
és kezelések engedélyezett listáját; a listán 
nem szereplő eljárás tilos. Ezért 
helyénvaló, ha a borra e szakaszban nem 
vonatkozik az összetevők listájának 
feltüntetésére vonatkozó kötelezettség, 
illetve a tápértékjelölés. A szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/892/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok 
tekintetében és a borra meghatározott 
feltételekkel való egységes megközelítés és 
következetesség érdekében ugyanazon 
mentességeket kell alkalmazni. A 
Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel jelentést készít és 
szükség esetén specifikus követelményeket 
javasolhat e rendelettel összefüggésben. 

Or. en

Indokolás

Mivel e rendelet célja a fogyasztók egészségének magas szintű védelme, érthetetlen, hogy 
éppen az alkoholtartalmú italok kerüljenek előnyös helyzetbe azáltal, hogy kivételt képeznek a 
címkézési követelmények alól.
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Módosítás 214
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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.
----
1 HL L 39., 2008.2.13., 11. o.

Or. de

Indokolás

Egyértelművé tétel, valamint a 20. és 29. cikkhez való igazítás.

Módosítás 215
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerint
meghatározott sör és a szeszes italok, 
valamint az 1,2 térfogatszázaléknál több 
alkoholt tartalmazó italok tekintetében és 
a borra meghatározott feltételekkel való 
egységes megközelítés és következetesség 
érdekében ugyanazon mentességeket kell 
alkalmazni. A Bizottság e rendelet hatályba 
lépését követően három évvel jelentést 
készít és szükség esetén specifikus 
követelményeket javasolhat e rendelettel 
összefüggésben.

Or. fr

Indokolás

A szöveg egyes alkoholtartalmú italokat ideiglenesen mentesít az összetevőkre és a tápértékre 
vonatkozó információk feltüntetésére vonatkozó kötelezettség alól azzal, hogy ezek az italok az 
élelmiszerek olyan külön kategóriáját képviselik, amelyre egyedi szabályok és rendelkezések 
vonatkoznak. Ugyanakkor az ízesített boralapú italokról nem esik szó, holott ezeket az italokat 
az 1601/91/EGK rendelet megemlíti. Ennélfogva valamennyi alkoholtartalmú italt figyelembe 
kell venni, és csökkenteni kell az egyedi mentességekre vonatkozó rendelkezések vizsgálatának 
időtartamát.

Módosítás 216
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók törölve
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tájékoztatást kapjanak más alkoholtartalmú 
italokról is. A bor címkézésére már 
vonatkoznak specifikus közösségi 
szabályok. A borpiac közös szervezéséről 
szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet1 műszaki szabványok 
kimerítő listáját írja elő, amelyek teljes 
mértékben lefedik a borászati eljárásokat, 
az előállítási módszereket és a borok 
kiszerelésének és címkézésének módjait, 
így biztosítva, hogy a szabványok az 
előállítási lánc valamennyi szakaszára 
vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a 
fogyasztók védelmét és megfelelő 
tájékoztatását. Ez a jogszabály pontosan és 
teljes körűen felsorolja azokat az 
anyagokat, amelyek valószínűleg 
felhasználásra kerülnek a gyártási folyamat 
során, felhasználásuk feltételeit, valamint a 
borászati eljárások és kezelések 
engedélyezett listáját; a listán nem 
szereplő eljárás tilos. Ezért helyénvaló, ha 
a borra e szakaszban nem vonatkozik az 
összetevők listájának feltüntetésére 
vonatkozó kötelezettség, illetve a 
tápértékjelölés. A szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, 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.
1 HL L 179., 1999.7.14., 1. o.
2 HL […], […], […] o.

Or. sv
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Indokolás

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

Módosítás 217
Glenis Willmott and Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak más 
alkoholtartalmú italokról is. A bor 
címkézésére már vonatkoznak specifikus 
közösségi szabályok. A borpiac közös 
szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 
1493/1999/EK tanácsi rendelet műszaki 
szabványok kimerítő listáját írja elő, 
amelyek teljes mértékben lefedik a 
borászati eljárásokat, az előállítási 
módszereket és a borok kiszerelésének és 
címkézésének módjait, így biztosítva, hogy 
a szabványok az előállítási lánc 
valamennyi szakaszára vonatkoznak, 
emellett pedig szavatolva a fogyasztók 
védelmét és megfelelő tájékoztatását. Ez a 
jogszabály pontosan és teljes körűen 
felsorolja azokat az anyagokat, amelyek 
valószínűleg felhasználásra kerülnek a 
gyártási folyamat során, felhasználásuk 
feltételeit, valamint a borászati eljárások 
és kezelések engedélyezett listáját; a listán 
nem szereplő eljárás tilos. Ezért 
helyénvaló, ha a borra e szakaszban nem 
vonatkozik az összetevők listájának 
feltüntetésére vonatkozó kötelezettség, 
illetve a tápértékjelölés. A szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/892/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 

törölve
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cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok 
tekintetében és a borra meghatározott 
feltételekkel való egységes megközelítés és 
következetesség érdekében ugyanazon 
mentességeket kell alkalmazni. A 
Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel jelentést készít és 
szükség esetén specifikus követelményeket 
javasolhat e rendelettel összefüggésben.

Or. en

Módosítás 218
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) A fokozott átláthatóság és teljes 
nyomon követhetőség érdekében a 
végtermékben felhasznált mezőgazdasági 
eredetű alapanyag származási országát és 
feldolgozott termékek esetében az eredet 
helyét fel kell tüntetni, hogy a fogyasztó a 
tények ismeretében hozhasson döntést. A 
származási ország vagy eredet helye 
jelölését minden esetben az iparág számára 
egyenlő feltételeket biztosító, 
egyértelműen meghatározott kritériumok 
alapján kell biztosítani úgy, hogy az ne 
vezesse félre a fogyasztókat, annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 
jobban értsék az élelmiszer származási 
országára vagy eredete helyére vonatkozó 
információkat. Ilyen kritériumok nem 
vonatkoznak az élelmiszer-ipari vállalkozó 
nevével vagy címével kapcsolatos 
jelzésekre.

Or. it
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Módosítás 219
Oreste Rossi

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 eredetmegjelölésre vonatkozó 
hatályos kötelező ágazati szabályok 
sérelme nélkül az élelmiszer származási 
országának vagy eredete helyének 
feltüntetését biztosítani kell minden olyan 
esetben, ha annak hiánya – akár a 
feldolgozott termékek elsődleges 
összetevőit illetően – valószínűleg 
félrevezethetné a fogyasztót az élelmiszer 
valódi származási országa vagy eredete 
helye tekintetében. A származási ország 
vagy eredet helye jelölését más esetekben
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. it

Indokolás

A hatályos ágazati szabályok már előírják az eredetmegjelölést. Elkerülendő a fogyasztók 
félrevezetése. 
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Módosítás 220
Dagmar Roth-Behrendt

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.

(29) Az élelmiszer származási országának 
vagy eredete helyének vagy elsődleges 
összetevőjének feltüntetését minden 
esetben biztosítani kell.

Or. de

Indokolás

A termék származási országát vagy elsődleges összetevőjét minden esetben fel kell tüntetni.

Módosítás 221
Carl Schlyter

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, 

(29) Az élelmiszer származási országának 
vagy eredete helyének feltüntetését 
biztosítani kell az egyetlen összetevőt 
tartalmazó élelmiszerek esetében, a sok 
összetevős élelmiszerek esetében a 
lényeges összetevőkre és a jellegzetes 
összetevőkre vonatkozóan. Ezt az 
információt biztosítani kell minden olyan 
esetben is, 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-
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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.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 222
Åsa Westlund

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, 

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

információkat. Ilyen kritériumok nem 
vonatkoznak az élelmiszer-ipari vállalkozó 
nevével vagy címével kapcsolatos 
jelzésekre.

Or. sv

Módosítás 223
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az Európai Közösség nem 
preferenciális származási szabályait a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 
1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet1, valamint a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet végrehajtására vonatkozó 
rendelkezések megállapításáról szóló, 
1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági 
rendeletben2 szereplő végrehajtási 
rendelkezései állapítják meg. Az 
élelmiszerek származási országának 
meghatározása ezeken a kereskedelmi 
szereplők és hatóságok által jól ismert 
szabályokon fog alapulni, ami megkönnyíti 
annak végrehajtását. 

(31) Az Európai Közösség nem 
preferenciális származási szabályait a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 
1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet1, valamint a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet végrehajtására vonatkozó 
rendelkezések megállapításáról szóló, 
1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági 
rendeletben2 szereplő végrehajtási 
rendelkezései állapítják meg. Az 
élelmiszerek származási országának 
meghatározása ezeken a kereskedelmi 
szereplők és hatóságok által jól ismert 
szabályokon fog alapulni, ami megkönnyíti 
annak végrehajtását. Hús és húst 
tartalmazó élelmiszerek esetében olyan 
differenciált szabályok alkalmazandók, 
amelyek figyelembe veszik a születés, a 
nevelés és a levágás helyét.

Or. en

Indokolás

A hús esetében nem helyénvaló csak egy származási hely megadása, amennyiben a születés, a 
nevelés és a levágás helye eltér egymástól. A felmérések szerint a fogyasztók számára igen 
fontos, hogy az állat hol született, nevelkedett, illetve hol vágták le.
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Módosítás 224
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Az 1829/2006/EK rendelet pozitív 
címkézési szabályokat állapított meg a 
géntechnológiával módosított szervezetek 
származékait tartalmazó élelmiszerekre 
vonatkozóan, melyek értelmében az 
engedélyezett GMO-k hiányát vagy 
nyomokban való, véletlen jelenlétét a 
címkén nem szükséges külön megemlíteni, 
amennyiben azok aránya nem haladja 
meg a 0,9%-ot. Ugyanakkor nem azonos 
nemzeti jogszabályok jelentek meg, 
melyek már akkor is lehetővé teszik az 
állatokból származó termékek címkézését, 
ha azokat nem GMO-kkal táplálták. 
Hasznos lenne a termelők és a fogyasztók 
számára, ha a Bizottság harmonizált 
„GMO-t nem tartalmaz” címkézést 
vezetne be, ami a GMO-kat nem 
tartalmazó termékek pozitív címkézése 
révén lehetővé tenné a közösségi szintű 
fejlődést és az európai fogyasztók 
tájékozott választását.

Or. fr

Indokolás

Logikus, hogy a Bizottság mielőbb harmonizált „GMO-t nem tartalmaz” címkét vezessen be 
az élelmiszeripari termékekre vonatkozóan, hogy kiegészítse a címkézéssel kapcsolatos 
jelenlegi szabályozást és biztosítsa az esetleg GMO-kat tartalmazó termékek nyomon 
követhetőségét, továbbá hogy a szabad választás biztosítása mellett megfeleljen az európai 
fogyasztók GMO-kat nem tartalmazó termékek iránti egyre fokozódó igényének.
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Módosítás 225
Antonyia Parvanova

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 jelenlétére vonatkozó 
információ. A csomagolás elején és 
hátulján feltüntetett, tápértékre vonatkozó 
információk kötelező közlését olyan 
tagállami fellépéseknek kell támogatniuk, 
mint például a közegészségügyi 
politikájuk részét képező táplálkozási 
cselekvési terv, amely egyedi ajánlásokat 
fogalmaz meg a táplálkozási nevelés 
területén való fellépésre vonatkozóan, és 
támogatja az élelmiszerek tájékozott 
kiválasztását

Or. en

Módosítás 226
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A Bizottság táplálkozással, túlsúllyal 
és elhízással kapcsolatos egészségügyi 
kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról 
szóló fehér könyve felhívta a figyelmet a 
közegészségügyi szempontból fontos 
táplálkozási összetevők némelyikére. Ezért 
helyénvaló, hogy a tápértékre vonatkozó 
információk kötelező biztosítása
figyelembe vegye ezeket az összetevőket.

(33) A Bizottság táplálkozással, túlsúllyal 
és elhízással kapcsolatos egészségügyi 
kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról 
szóló fehér könyve felhívta a figyelmet a 
közegészségügyi szempontból fontos 
táplálkozási összetevők némelyikére. Ezért 
helyénvaló, hogy a tápértékre vonatkozó 
információk feltüntetésének követelménye
összhangban legyen e fehér könyv 
ajánlásaival.

Or. en
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Módosítás 227
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 228
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A fogyasztóknak tisztában kell 
lenniük azzal, hogy az alkoholtartalmú 
italok hozzájárulhatnak teljes 
tápanyagbevitelükhöz. Ezért a 
Bizottságnak és a többi érintett félnek az 
átmeneti időszakban kutatást kell végeznie 
annak megállapítására, hogy mely 
információk volnának a fogyasztók 
számára leghasznosabbak, és mi volna a 
tájékoztatás leghatékonyabb módja.

Or. de
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Indokolás

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

Módosítás 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A fogyasztók általában nincsenek 
tisztában azzal, hogy az alkoholtartalmú 
italok hozzájárulhatnak teljes 
tápanyagbevitelükhöz. Ezért helyénvaló 
valamennyi alkoholtartalmú ital
energiatartalmára vonatkozó információ
feltüntetésének biztosítása.

Or. en

Módosítás 230
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(36) Az élelmiszer-termelőkre és -
kereskedőkre nehezedő szükségtelen 
terhek elkerülése érdekében helyénvaló az
élelmiszerek azon kategóriáit mentesíteni a 
kötelező tápértékjelölés alól, amelyek 
nincsenek feldolgozva, vagy amelyek 
esetében a tápértékre vonatkozó információ 
nem játszik döntő szerepet a fogyasztók 
vásárlással kapcsolatos döntésében, illetve 
amelyek külső csomagolása vagy címkéje 
túlságosan kicsi ahhoz, hogy ráférjen a 
kötelező címkézés, kivéve, ha az ilyen 
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információ feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettséget más közösségi jogszabály 
előírja.

Or. en

Indokolás

Nem engedhető meg, hogy pusztán a jelölésre vonatkozó átfogó előírások miatt a jövőben meg 
kelljen növelni az élelmiszerek csomagolását vagy szabványos címkeméretét. Ez több 
csomagolási hulladékhoz, illetve adott esetben nagyobb csomagolási egységekhez vagy a 
mennyiség tekintetében félrevezető csomagolásokhoz vezetne. 

Amennyiben az élelmiszerre vonatkozó információ nem nyomtatható magára a csomagolásra, 
a termelőhelyen nyomtatott címke méretét a nyomtatóeszköz határozza meg. Az ilyen 
eszközöket gyakran napi szinten, rugalmasan használják számos különböző szabványméretű 
címke nyomtatására. 

Módosítás 231
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 232
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 233
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(37) Annak érdekében, hogy az átlagos 
fogyasztóhoz szóljon, és betöltse azt a 
tájékoztató szerepet, amelynek érdekében 
bevezették, valamint figyelembe véve a 
táplálkozás témájára vonatkozó ismeretek 
jelenlegi szintjét, a közölt információnak 
egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie.
A kutatások szerint a fogyasztók 
hasznosnak tartják a fő látómezőben vagy a 
„csomagolás elején” szereplő, 
energiatartalomra vonatkozó
információkat, amikor vásárlással 
kapcsolatos döntéseket hoznak. A 
tápértékre vonatkozó információt az 
energiatartalommal együtt, a csomagolás 
ugyanazon helyén, áttekinthető formában 
kell feltüntetni.

Or. de

Indokolás

Az energiatartalmat minden esetben a csomagolás elején kell feltüntetni. Ebből kifolyólag a 
tápértéket és az energiatartalmat áttekinthető formában kell feltüntetni.
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Módosítás 234
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 235
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos (38) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
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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.

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

Or. en

Indokolás

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on the research can be found here: 

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp



AM\799895HU.doc 31/102 PE431.051v01-00

HU

Módosítás 236
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a 100 g/100 ml/adag 
egységtől eltérő kifejezésével kapcsolatban 
néhány tagállam és az élelmiszerágazatban 
működő szervezetek által a közelmúltban 
végzett fejlesztések arra utalnak, hogy a 
fogyasztók kedvelik az értelmező elemet 
tartalmazó rendszereket, mivel azok 
segíthetik őket a mielőbbi döntések gyors 
meghozatalában. Amint egy fogyasztói 
felmérés rámutatott, a színkódok 
alkalmazása segíti leginkább elő a 
fogyasztók gyors és tájékozott döntéseit a 
feldolgozott termékek esetében. A 
különböző méretű csomagolásban lévő 
termékek összehasonlíthatósága miatt 
célszerű a tápértéket továbbra is 
kötelezően 100 g-ra/100 ml-re megadni. 
Amennyiben az élelmiszer külön 
adagonként előrecsomagolt, emellett 
kötelezőnek kell lennie az adagonkénti 
tápértékjelölésnek is.

Or. en

Indokolás

A megfelelő módosítás előadó általi módosítása. Amint egy fogyasztói felmérés rámutatott, a 
színkódok alkalmazása segíti leginkább elő a fogyasztók gyors és tájékozott döntéseit a 
feldolgozott termékek esetében.
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Módosítás 237
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás további olyan feltüntetési 
módjainak megengedése érdekében, 
amelyek lehetővé teszik a fogyasztók 
számára az egészségesebb választásokat, a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás a beviteli 
referenciaértékek százalékában is 
kifejezhető. Ezeknek a beviteli 
referenciaértékeknek szilárd tudományos 
alapokon kell nyugodniuk. E célból az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság a 
referenciaértékek alapjául szolgáló 
tudományos véleményt adott ki.

Or. fr

Indokolás

Az élelmiszeripar által kidolgozott, megállapított napi beviteli referenciaértékekre vonatkozó 
rendszer nem nyugszik szükségképpen tudományos alapokon. Továbbá még nem áll 
rendelkezésre tudományos értékelés az irányadó beviteli referenciaértékekre vonatkozó 
rendszer alkalmazásáról. Ezért létfontosságú a fogyasztók egészsége és az elhízás által 
támasztott kihívások tekintetében, hogy a rendszer – beleértve az adagokat és a 
referenciaértékeket – különösen a cukor, a szénhidrátok és a referenciaszemélyek (felnőtt, nő, 
férfi vagy gyermek) tekintetében tudományosan értékelt és megfelelően megalapozott legyen.

Módosítás 238
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) A Bizottságnak javaslatot kell 
előterjesztenie a mesterséges 
transzzsírsavak uniós szintű tilalmáról. E 
tilalom hatálybalépéséig a mesterséges 
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transzzsírsavak címkézésének kötelezőnek 
kell lennie.

Or. en

Indokolás

A táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekről szóló fehér 
könyvről szóló jelentésében az Európai Parlament a mesterséges transzzsírsavak uniós szintű 
tilalmát sürgette. Mivel a mesterséges transzzsírsavak az egészségre károsak és kerülendők, a 
fogyasztók védelme érdekében uniós szintű tilalmat kell bevezetni. A fogyasztók védelme 
érdekében e tilalom hatálybalépéséig a mesterséges transzzsírsavak címkézésének kötelezőnek 
kell lennie.

Módosítás 239
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(39) A fő látómezőben elhelyezkedő, a 
táplálkozási összetevők mennyiségével és 
összehasonlító mutatókkal kapcsolatos, az 
élelmiszer táplálkozási tulajdonságainak 
értékelését lehetővé tevő, könnyen 
felismerhető és átfogó formában 
megjelenő tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatást teljes egészében 
a tápanyag-összetétellel kapcsolatos
tájékoztatás részeként kell tekinteni, és 
nem kezelhető különálló hivatkozások 
csoportjaként. A tápanyag-tartalomról 
nyújtott tájékoztatás olvashatóságának 
biztosítása céljából a fő látómező a 
csomagolás elejének jobb felső részét 
jelenti.

Or. en
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Módosítás 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(41) A tagállamoknak a helyi gyakorlati 
feltételektől és körülményektől függően 
fenn kell tartaniuk az ahhoz való jogot, 
hogy arról határozzanak, hogy a nem 
előre csomagolt élelmiszerekben található
allergénekkel kapcsolatos tájékoztatás 
tekintetében mikor és hogyan állapítanak 
meg szabályokat.

Or. en

Indokolás

A tagállamok az uniós intézményeknél jobban tudják kezelni a nem előre csomagolt 
élelmiszerek kérdését a nemzeti jogalkotás keretében.

Módosítás 241
Andres Perello Rodriguez

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 

törölve
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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.

Or. es

Indokolás

A nem előrecsomagolt élelmiszerek nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

Módosítás 242
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(41) A tagállamoknak a helyi gyakorlati 
feltételektől és körülményektől függően 
fenn kell tartaniuk a jogot, hogy a nem 
előre csomagolt élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás tekintetében 
szabályokat állapítsanak meg. Bár ilyen 
esetekben a fogyasztók egyéb 
információkkal kapcsolatos igénye 
korlátozott, az energiatartalomra és 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.

Or. de

Indokolás

A nem előrecsomagolt termékek esetében is nagy jelentősége van a fogyasztó számára az 
energiatartalom és az allergén hatású összetevők feltüntetésének.
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Módosítás 243
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(41) A tagállamoknak a helyi gyakorlati 
feltételektől és körülményektől függően 
fenn kell tartaniuk a jogot, hogy a nem
előrecsomagolt és a közétkeztetési 
ajánlatok keretében kínált 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. Ezért az ilyen információkat 
mindig a fogyasztó rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. it

Indokolás

A szöveg világosabb és pontosabb megfogalmazása.

Módosítás 244
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

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

(41) A tagállamoknak a helyi gyakorlati 
feltételektől és körülményektől függően 
fenn kell tartaniuk a jogot, hogy a nem 
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. A 
nem előrecsomagolt élelmiszer alatt 
valamennyi olyan élelmiszer értendő, 
amelyet a végső fogyasztónak csomagolás 
nélkül kínálnak, vagy közvetlenül a végső 
fogyasztó számára csomagolnak.

Or. sv

Módosítás 245
Antonyia Parvanova

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 

(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 
rendszerek kerülhetnek kidolgozásra a 
fogyasztók körében végzett, megalapozott 
kutatás és az érdekelt felekkel folytatott 
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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.

széleskörű konzultációk alapján. Olyan, a 
tagállamok által irányított
egészségösztönző mechanizmusokat kell 
létrehozni, amelyek alapján a fogyasztók 
képesek lesznek azonosítani a nemzeti 
rendszerrel összhangban jelölt
élelmiszereket.

Or. en

Módosítás 246
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) A grafikai ábrázolások vagy 
szimbólumok a tápanyagról szóló 
tájékoztatás nem kötelező szabályok 
rendszerében való ábrázolására 
használhatók, amennyiben ezzel a 
fogyasztót nem tévesztik meg, illetve 
bizonyított, hogy az átlagfogyasztó megérti 
ezt az ábrázolási módot.

Or. sv

Indokolás

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

Módosítás 247
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet alapul szolgál az 
élelmiszerekre vonatkozó információkkal 

(1) E rendelet célja az élelmiszerekre 
vonatkozó információkkal kapcsolatos 
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kapcsolatos magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosításához, 
figyelembe véve a fogyasztókban kialakult 
felfogások és tájékoztatási igényeik 
különbözőségét, ugyanakkor biztosítva a 
belső piac zökkenőmentes működését.

magas szintű fogyasztóvédelem 
biztosítása, figyelembe véve a 
fogyasztókban kialakult felfogások és 
tájékoztatási igényeik különbözőségét, 
ugyanakkor biztosítva a belső piac 
zökkenőmentes működését.

Or. sv

Módosítás 248
János Áder

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

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A harmadik országokból származó 
élelmiszer a Közösség területén mindaddig 
nem hozható forgalomba, amíg nem felel 
meg e rendelet követelményeinek.

Or. hu

Indokolás

A fogyasztók érdekében biztosítani kell, hogy a harmadik országokból származó élelmiszerek 
is megfeleljenek a címkézési követelményeknek. 

Módosítás 249
Glenis Willmott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
nem üzletvitel keretében készített 
élelmiszerekre, azaz ahol hiányzik a 
tevékenységek bizonyos folyamatossága és 
bizonyos fokú szervezettsége. Az olyan 
tevékenységek, mint az élelmiszerek 
magánszemélyek általi, alkalmi jellegű 
kezelése, felszolgálása és értékesítése 
például jótékonysági eseményeken vagy 
helyi közösségi vásárokon és 
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találkozókon, nem tartoznak a rendelet 
hatálya alá.

Or. en

Indokolás

A javaslatnak tükröznie kell a (15) preambulumbekezdésben kifejtett érzelmeket, miszerint a 
jótékonysági és egyszeri (iskolai és hasonló) eseményeket kivonják a javaslat hatálya alól.

Módosítás 250
Esther de Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az értékesítés helyén történő csomagolásra vonatkozó korlátozások nem egyértelműek. A 
terméket eladásra számos helyen kínáló kisüzemek gyakran az értékesítés napján csomagolják 
előre a termékeket központi előállítóhelyükön, mielőtt az értékesítés helyére szállítanák 
azokat. Hollandiában a hatóságok például hozzájárultak ahhoz, hogy egyenértékűnek 
tekintsék a „naponta friss” és a „nem előrecsomagolt” jelölést.
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Módosítás 251
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

A közétkeztetésben működő üzletekben és létesítményekben az élelmiszert higiéniai okokból is 
előrecsomagolják és általában szakértő személyzet jelenlétében adják át a végső 
fogyasztónak. Az egyenként előrecsomagolt élelmiszerek esetében a termékkínálat sokfélesége 
és az élelmiszerek állandóan változó összetétele miatt lehetetlen az előrecsomagolt 
élelmiszerek esetében kötelezően előírt információkat feltüntetni. Ez esetben lényegtelen, hogy 
az élelmiszert térítés ellenében vagy térítésmentesen biztosítják.

Módosítás 252
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „nem előrecsomagolt élelmiszer”: 
azon élelmiszerek, amelyeket csomagolás 
nélkül kínálnak a végső fogyasztónak, 
vagy csak a fogyasztó kérésére 
csomagolnak be az értékesítés telephelyén, 
vagy előrecsomagolnak közvetlen 
értékesítés céljából;

Or. en
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Módosítás 253
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „nem előrecsomagolt élelmiszer”: 
azon élelmiszerek, amelyeket csomagolás 
nélkül kínálnak a végső fogyasztónak, 
vagy csak a fogyasztó kérésére 
csomagolnak be az értékesítés telephelyén, 
vagy előrecsomagolnak közvetlen 
értékesítés céljából;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a nem előrecsomagolt élelmiszer meghatározásába a közvetlen értékesítés 
helyszínén előrecsomagolt, illetve a fogyasztó kérésére becsomagolt élelmiszerek is 
beletartozzanak, mivel nem különböznek a nem előrecsomagolt élelmiszerektől. A javasolt 
szövegezés a bizottsági javaslat 41. cikkén alapul.

Módosítás 254
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) „származási hely”: az a hely, amelyet a 
2913/92/EGK tanácsi rendelet 23–26.
cikkének megfelelően az élelmiszer
származási helyeként feltüntetnek;

Or. it

Módosítás 255
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Elisabetta Gardini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „eredet helye”: az a g) pontnak 
megfelelő származási hellyel nem 
megegyező hely, ahonnan a 
késztermékben leginkább felhasznált 
mezőgazdasági nyersanyag származik;

Or. it

Indokolás

A fogyasztó helyes tájékoztatásához meg kell különböztetni az eredet helyét és a származási 
helyet (ez utóbbi fogalom meghatározása a közös vámkódexben található). A fogyasztók 
gyakran felcserélik az élelmiszer előállításának helyét és az a helyet, ahol a feldolgozási 
folyamatban felhasznált mezőgazdasági terméket megtermelték. Annak érdekében, hogy a 
fogyasztó tájékozottan dönthessen, világos és egymástól különböző meghatározást kell kapnia 
az eredet helyének és a származási helynek.

Módosítás 256
Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „származási ország”: a termék 
előállításánál felhasznált fő 
mezőgazdasági eredetű alapanyag 
származási helye.

Or. sv

Indokolás

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

Módosítás 257
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Elisabetta Gardini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „feldolgozás“: az a folyamat, 
amelynek során egy vagy több 
mezőgazdasági nyersanyagból 
készterméket állítanak elő;

Or. it

Módosítás 258
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) „az élelmiszer fogyaszthatósági 
időtartama”: azon időpont, ameddig egy 
élelmiszer fogyasztható. Ezen időpontot 
követően az élelmiszer mint ilyen nem 
adható át a fogyasztók részére és nem 
lehet tovább feldolgozni.

Or. de

Indokolás

Üdvözlendő, hogy Sommer előadó bevezette a „fogyaszthatósági időtartam“ fogalmának 
meghatározását. A meghatározás azonban kiegészítésre szorul: a fogyasztóknak való átadás 
tiltását a további feldolgozásra vonatkozó tiltással kell kiegészíteni. A fogyaszthatósági 
időtartam lejárta után az élelmiszert nem lehet rendeltetésének megfelelően felhasználni. A 
további feldolgozás tiltásával megakadályozzuk a „romlott hús“ forgalmazását.
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Módosítás 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 260
Struan Stevenson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A módosított 9. cikkben a feldolgozott élelmiszerre történő hivatkozás miatt ez a 
meghatározás szükséges.
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Módosítás 261
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ta) „élelmiszer-utánzat“: olyan élelmiszer, 
amely más élelmiszer benyomását kelti, és 
amelyben az egyik rendszerint használt 
összetevőt részben vagy teljesen másikkal 
helyettesítik.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók elvárásait megtéveszti a rendszerint felhasznált összetevők helyett olcsóbb 
helyettesítő anyagokat tartalmazó élelmiszer-utánzatok egyre gyakoribb használata.

Módosítás 262
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) E rendelet alkalmazásában az 
élelmiszer származási országa az 
élelmiszer származását jelenti a 
2913/92/EGK tanácsi rendelet 23–26. 
cikkével összhangban. A tagállamok 
vonatkozásában a származási ország 
mindig a megfelelő tagállamra utal.

Or. en

Indokolás

A származási ország meghatározása tekintetében a bizottsági javaslat (3) bekezdése a 
Közösségi Vámkódexre hivatkozik. A Közösségi Vámkódex szerint azonban a származási hely 
jelölése lehet „EU” VAGY egy tagállam. Ennélfogva fontos tisztázni, hogy az EU-ból 
származó élelmiszerek esetében a származási ország mindig az adott tagállamra utal, nem az 
EU egészére.
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Módosítás 263
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 264
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás és e rendelet célja a 
fogyasztók egészségének és érdekeinek 
magas szintű védelme 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.

Or. sv
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Indokolás

A 3. cikk (2) bekezdése szerint az élelmiszerekről szóló tájékoztatásra irányuló jogalkotás 
célja az élelmiszerek Közösségen belüli szabad kereskedelmének biztosítása. A jogszabályok 
további célja, hogy a fogyasztók egészségének magas szintű védelmét biztosítsa.

Módosítás 265
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amikor az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó jog új 
követelményeket állapít meg, mérlegelni 
kell az új követelmények hatálybalépését 
követő átmeneti időszak szükségességét, 
amelynek során az új követelményeknek 
meg nem felelő címkét viselő 
élelmiszereket forgalomba lehet hozni, 
vagy az ilyen élelmiszereknek az átmeneti 
időszak vége előtt forgalomba hozott 
készleteit azok kimerüléséig továbbra is 
értékesíteni lehet. Az élelmiszerek 
címkézésére vonatkozó új előírások 
bevezetésére egységes időpontot kell 
kijelölni, amit a Bizottság a tagállamokkal 
és az érdekeltekkel való konzultáció után 
határoz meg.

Or. de

Indokolás

A tervezett átmeneti időszak biztosítása ellenére a címkékre vonatkozó előírások nem egységes 
bevezetése jelentősen befolyásolja az új címkék gyártásának költségét, valamint a termékek, 
csomagolások és címkék használatát. Ezért ismét be kellene vezetni a címkézési előírások 
bevezetésére vonatkozó egységes időpont elvét (a Bizottság eredeti javaslata alapján).
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Módosítás 266
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A belső piac zökkenőmentes működésének megkönnyítése, valamint a csomagolási hulladék 
mennyiségének csökkentése érdekében helyénvaló, hogy átmeneti időszakot állapítanak meg 
az új címkézési követelmények bevezetésekor.

Módosítás 267
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. eltarthatóság, tárolás és biztonságos 
használat;

ii. eltarthatóság, tárolás, adott esetben a 
felbontást követő eltarthatósági 
követelmények és biztonságos használat;

Or. es

Indokolás

Manapság sok élelmiszeren nem tüntetik fel a felbontást követő eltarthatóság időtartamát és 
arra való utalást sem, hogy azokat például bizonyos hőmérsékleten kell a felbontást követően 
tárolni. A fogyasztók biztonsága érdekében ezeknek az adatokat mégis meg kell jelenniük.
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Módosítás 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 az 
érdekeltek (beleértve a fogyasztókat, a 
gyártókat és másokat) számára azzal 
kapcsolatban felmerülő esetleges 
költségeket és előnyöket, hogy bizonyos, 
általuk jelentős értékűnek ítélt 
információkat nyújtanak, valamint az
általánosan elfogadott és a fogyasztók 
számára azt lehetővé tevő előnyöket, hogy 
tájékozott módon választhassanak.

Or. en

Indokolás

Az új címkézési szabályok bevezetésének csak akkor szabadna megtörténnie, ha 
bizonyítékokon alapuló kutatás kimutatja az ilyen új követelmények előnyeit.  Az új 
információk nyújtásával kapcsolatos költségek nem lehetnek aránytalanok.  A címkék 
megváltoztatása jelentős hatásokkal jár az uniós termelőkre, valamint a harmadik 
országokból érkező behozatalokra; meg kell találni az egyensúlyt a fogyasztók és a termelők 
igényei között.

Módosítás 269
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) oly módon, hogy a név vagy a 
csomagoláson szereplő képi ábrázolások a 
fogyasztó számára egy bizonyos terméket 
vagy összetevőt sugallnak, noha valójában 
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élelmiszer-utánzatról, vagy egy adott 
termékben rendszerint felhasznált 
összetevő helyettesítéséről van szó. Ilyen 
esetekben a termék csomagolásának 
legfeltűnőbb felületén az „utánzat”, illetve 
„(a helyettesített anyag neve) helyett (a 
helyettesítő anyag neve) felhasználásával 
előállítva” kiegészítő megjelölést kell 
alkalmazni.

Or. de

Módosítás 270
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) olyan képi megjelenítések révén, 
amelyek az élelmiszer vagy összetevői 
eredetével kapcsolatban félrevezethetik a 
fogyasztót;

Or. en

Indokolás

A megfelelő módosítás előadó általi kisebb módosítása. A képeket nem lehet a fogyasztóknak 
a termék valódi eredetével kapcsolatos szándékos félrevezetésére felhasználni.

Módosítás 271
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) olyan képi megjelenítések révén, 
amelyek az élelmiszer eredetével, 
tulajdonságaival vagy összetételével 
kapcsolatban félrevezetik a fogyasztót.
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Or. de

Indokolás

Nemcsak az eredetet kell kiemelten megemlíteni, hanem az összetételt és tulajdonságokat is. A 
rendelet célja az élelmiszereken szereplő képi megjelenítések egyértelműségének javítása és 
igazságtartalmának növelése. Egy vanília-aromát tartalmazó joghurton a vanília rudak 
feltüntetése félrevezető.

Módosítás 272
Karl-Heinz Florenz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

Az átlagfogyasztó abból indul ki, hogy egy élelmiszer, amelyet csökkentett cukor- vagy 
zsírtartalommal hirdetnek, csökkentett energiatartalmú is. Gyakran azonban nem erről van 
szó, amennyiben a cukrot, illetve a zsírt más anyagokkal helyettesítették. A termék egészség 
szempontjából pozitív hatású változtatásai, pl. a telített zsírsavak többszörösen telítetlen 
zsírsavakkal való helyettesítése továbbra is megengedettek, abban az esetben is, ha az 
energiatartalom változatlan marad.
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Módosítás 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ha például egy termékről azt állítják, hogy „vanília”, vagy vanília képe jelenik meg rajta, az 
ízének valódi vaníliából kell származnia. Ugyanez érvényes például a gyümölcsökre.

Módosítás 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) gyümölcstartalmú élelmiszerek 
esetében: 
i. olyan gyümölcsök aránytalanul nagy 
képének megjelenítése révén, melyek nem 
dominánsak az adott élelmiszerben. A 
domináns gyümölcs(ök)nek kell 
meghatározónak lenni(ük) a képen; 
ii. a termék nevében olyan gyümölcs 
nevének használata révén, amely a 
fogyasztó által ésszerűen elvárható 
mértékben nincs jelen az adott termékben.

Or. en

Indokolás

A fogyasztókat könnyen félrevezetheti, ha egy gyümölcslén eper látható nagy képen, amikor a 
domináns gyümölcs voltaképpen alma.
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Módosítás 275
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) tej esetében: a friss megjelölés révén, 
amikor a lejárat időpontja a csomagolás 
napjától számítva több mint 7 nap.

Or. en

Indokolás

Jelenleg az úgynevezett „hosszan eltartható tej” egyre inkább felváltja a friss tejet a 
polcokon. Az ilyen tejet ugyanúgy pasztörizálják, mint a „normál” tejet, csak magasabb 
hőfokon, és az ilyen tej mikroszűrésen is átesik. Az ilyen tej a csomagolás megbontása nélkül 
21 napig tartható el. Azonban ezt a tejet is „friss” tejként árusítják, ami félrevezeti a 
fogyasztókat. Egyes tagállamok ennélfogva már előírásokat vezettek be arra vonatkozóan, 
hogy a tej legfeljebb hány napos eltarthatóságig jelölhető „frissként”.

Módosítás 276
Elena Oana Antonescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak révén, hogy kifejezetten 
méltatja a jelentősen csökkentett cukor-
vagy zsírtartalmat, amellyel a fogyasztó 
megtéveszthető, ha az élelmiszer 
(kilojoule-ban vagy kilokalóriában 
meghatározott) tápértéke nem csökken 
megfelelő mértékben;

Or. ro

Indokolás

Ha egy bizonyos A élelmiszer olyan cukor- vagy zsírkoncentrációval rendelkezik, amely 
alacsonyabb a cukor-/zsírszegény kategóriába soroláshoz jogszabályban előírt szintnél, és 
egyidejűleg más összetevőket tartalmaz, amelyek a kalóriatartalmat növelik (pl. olyan 
szénhidrátokat, mint a keményítő, vagy adalékanyagokat módosított keményítő formájában), 
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és ha a piacon létezik hasonló B élelmiszer, amelyben ezek az összetevők nem találhatók, az 
első termék termelője a terméket marketingcélból a „diétás” élelmiszer-kategóriába 
sorolhatja, holott az élelmiszer nem csökkentett kalóriatartalmú.

Módosítás 277
Struan Stevenson

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.

(2) Az élelmiszerekre vonatkozó 
információ pontos, világos és a fogyasztó 
számára könnyen érthető. A 49. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság összeállítja 
az (1) bekezdésnek megfelelő olyan 
állítások és feltételek nem teljes körű 
jegyzékét, amelyek használatát 
mindenképpen tiltani vagy korlátozni kell.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás fenn kívánja tartani a hatályos uniós élelmiszerjogi rendelkezést, amely 
előírja a tagállamok számára, hogy együtt lépjenek fel abban az esetben, ha korlátozásokat 
kell bevezetni az egyes címkéken szereplő állítások és kifejezések alkalmazására. Ilyen 
rendelkezések hiányában az egyes tagállamok külön jogszabályokat hozhatnának és a 
fogalmak a tagállamokban könnyedén eltérhetnek, amelynek révén kereskedelmi korlátok 
jöhetnek létre a belső piacon. 

Módosítás 278
Åsa Westlund

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.

(2) Az élelmiszerekre vonatkozó 
információnak pontosnak, egyértelműnek 
és a fogyasztó számára jól olvashatónak és
könnyen érthetőnek kell lennie.
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Or. sv

Módosítás 279
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az élemiszercímkézésért felelős 
személy gondoskodik a címkén feltüntetett 
adatok meglétéről és tartalmi 
pontosságáról.

Or. de

Indokolás

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich 
liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die 
Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über 
das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und 
der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung  (EG) 882/2004. 
Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber 
dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie 
von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der 
Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".

Módosítás 280
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
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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.

nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség, illetve a tájékozott választás 
lehetősége tekintetében.

Or. en

Indokolás

Egyértelműsítés.

Módosítás 281
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Amennyiben tevékenységük az 
ellenőrzésük alatt álló vállalkozáson 
belüli élelmiszercímkézést befolyásolja, az 
élelmiszer-ipari vállalkozók biztosítják, 
hogy az információ megfeleljen e rendelet 
előírásainak.

Or. de

Módosítás 282
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az élelmiszerekre vonatkozó 
információkat nem érintő kiskereskedelmi 

(4) Ha az élelmiszerekre vonatkozó 
információkat nem érintő kiskereskedelmi 
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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.

vagy forgalmazási tevékenységekért felelős 
élelmiszer-ipari vállalkozók arról 
szereznek tudomást, hogy valamely 
élelmiszer nem felel meg e rendelet 
előírásainak, akkor erre azonnal a 
megfelelő módon reagálnak.

Or. de

Indokolás

Ez a rendelet az egyes feladatokhoz rendelt felelősségeknek az élelmiszerszállító és –ellátó 
hálózatban működő élelmiszer-ipari vállalatok közötti egyértelmű és arányos elosztását 
kívánja biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági vállalkozásoknak minden esetben 
felelősséggel kell tartozniuk az élelmiszerellátási láncban folytatott tevékenységükre 
vonatkozó előírások betartásáért.

Módosítás 283
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az élelmiszerekre vonatkozó 
információkat nem érintő 
kiskereskedelemért vagy forgalmazásért
felelős élelmiszer-ipari vállalkozók az 
általuk végzett tevékenységek korlátain 
belül az általuk biztosított gondossággal 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
élelmiszerekkel kapcsolatos információkra 
vonatkozó előírásokat betartják, 
különösen azáltal, hogy megtagadják olyan 
élelmiszerek szállítását, amelyekről 
tudomásuk vagy szakmai mivoltuk alapján 
tudják vagy feltételezik, hogy nem felelnek 
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alapján tudják vagy feltételezik, hogy nem 
felelnek meg az előírásoknak.

meg ezeknek az előírásoknak.

Or. de

Módosítás 284
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE431.051v01-00 60/102 AM\799895HU.doc

HU

információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 9. cikk 
(1) bekezdésének a)–c) és f) pontjában
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

információkat az élelmiszert további 
értékesítésre vagy feldolgozásra átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 9. cikk 
(1) bekezdésében előírt, élelmiszerekre 
vonatkozó kötelező információ ismertetése 
a végső fogyasztóval.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi információ alapvető fontosságú annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy az élelmiszert átvevő gazdasági szereplő megfelelően kezelje 
(pl. tárolja stb.) az élelmiszert és eljuttassa az információkat a fogyasztónak. Továbbá ez a 
rendelkezés elengedhetetlen a nyomon követhetőségi követelményeknek való megfeleléshez.

Módosítás 286
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sv

Indokolás

Erősíteni kell a végső fogyasztó információhoz való jogát.
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Módosítás 287
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A d) pont hozzáadása azt jelenti, hogy a vállalkozók kötelesek lesznek információkat adni az 
élelmiszert átvevőnek bizonyos összetevők vagy összetevő-kategóriák mennyiségéről. Az i) 
pont hozzáadása azt jelenti, hogy a vállalkozók kötelesek lesznek információkat adni bizonyos 
összetevők vagy összetevő-kategóriák eredetéről. A (d) és (i) pontokban előírt információk 
szükségesek annak lehetővé tételéhez, hogy az élelmiszert a végső felhasználóhoz eljuttató 
vállalkozás biztosítsa a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott élelmiszerekkel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást.

Módosítás 288
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 14. cikk (6) bekezdésének 
rendelkezéseivel összhangban az 
élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy nem 
megfelelően vagy olvashatatlanul 
címkézett termékek ne kerüljenek 
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forgalomba.

Or. es

Indokolás

Rögzíteni kell, hogy ki felelős azért, hogy sajtóhibás vagy olvashatatlan adatokat tartalmazó 
címkével ellátott termékek ne kerüljenek forgalomba, mert ez nehezíti vagy akadályozza a 
fogyasztó tájékoztatását.

Módosítás 289
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sv

Indokolás

Erősíteni kell a végső fogyasztó információhoz való jogát.
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Módosítás 290
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

Az Európai 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 e), f), g) és h) pontjában 
megadott adatok a forgalmazásra szánt 
élelmiszerek külső csomagolásán szintén 
megjelenjenek.

Or. en

Indokolás

A nettó mennyiség is fontos információ, amelynek meg kell jelennie a külső csomagoláson 
csakúgy, mint a speciális tárolási vagy felhasználási feltételeknek. 

Módosítás 291
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer megnevezése; a) az élelmiszer megnevezése és/vagy 
kereskedelmi neve;

Or. it

Módosítás 292
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az élelmiszer nettó mennyisége; e) az élelmiszer nettó mennyisége a 
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csomagolás időpontjában;

Or. en

Indokolás

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing. 

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.

Módosítás 293
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) speciális tárolási vagy felhasználási 
feltételek;

g) speciális tárolási vagy felhasználási 
feltételek, többek között a felbontást 
követő eltarthatósági követelmények;

Or. es

Indokolás

Manapság sok élelmiszeren nem tüntetik fel a felbontást követő eltarthatóság időtartamát és 
arra való utalást sem, hogy azokat például bizonyos hőmérsékleten kell a felbontást követően 
tárolni. A fogyasztók biztonsága érdekében ezeknek az adatokat mégis meg kell jelenniük.

Módosítás 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a gyártás időpontja;
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Or. en

Indokolás

A fogyasztónak a gyártás időpontjáról való tájékoztatása létfontosságú a rendelet arra 
irányuló céljának teljesítése érdekében, hogy a fogyasztót megfelelő tájékoztatással lássák el 
az általa fogyasztott élelmiszerre vonatkozóan a megfelelő tájékoztatáson alapuló választás 
érdekében.

Módosítás 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Fontos egy élelmiszer valódi előállítójának megnevezési kötelezettségét bevezetni, egyrészt a 
fogyasztó helyes tájékoztatása, másrészt az élelmiszeripar versenyképességének előmozdítása 
érdekében. E kötelezettség hiánya az évek során a saját márkás termékek jelenségéhez 
vezetett, amelyek az agrár-élelmiszeripari ágazat vállalkozásainak jövedelmezőségét, ezáltal 
létét is veszélyeztetik.

Módosítás 296
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) a Közösségen belül székhellyel 
rendelkező előállító, csomagoló, illetve 
adott esetben eladó neve vagy cégneve és 
címe;
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Or. en

Indokolás

Az előállító és a csomagoló neve fontos információ a fogyasztók számára, különösen ha a 
terméket egy üzlet sajátmárkás termékként árusítja.

Módosítás 297
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

A harmadik országból behozott termékek esetében is fontos az importőr feltüntetése.

Módosítás 298
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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; a származási 
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esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

ország vagy az eredet helye az egyetlen 
összetevőt tartalmazó élelmiszerek és a 
lényeges összetevő esetében;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

Az Európai 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 hely abban az esetben, ha 
feltüntetésének elmulasztása félrevezetné a 
fogyasztót az élelmiszer valódi származási 
helye vagy eredetének helye tekintetében;

Or. fr

Indokolás

A termékek származására vonatkozó kiegészítő rendelkezések hozzáadása nem szükséges, 
mivel a nyersanyagok rendelkezésre állásának függvényében további költségekkel és számos 
bonyodalommal járna azok feltüntetése.
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Módosítás 300
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) a származási ország vagy az eredet 
helye, amelyet a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésével, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

Or. de

Indokolás

A termék származási helyét, illetve elsődleges összetevőit mindenképpen fel kell tüntetni.

Módosítás 301
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra utalna, 
hogy az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye más; ilyen 

i) a származási országot vagy az eredet 
helyét meg kell adni az alábbiak esetében:
a) hús;
b) baromfi;
c) tejtermékek;
d) friss gyümölcs és zöldség;
valamint hús és baromfi, amikor egy 
feldolgozott élelmiszerben összetevőként 
kerül felhasználásra.
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esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

Ha az élelmiszer származási országa vagy 
eredetének helye nem egyezik elsődleges 
összetevője vagy összetevői származási 
országával vagy eredetének helyével, az 
érintett összetevő(k) származási országát 
vagy eredetének helyét szintén meg kell 
adni.
A hús és a baromfi esetében a származási 
országnak vagy az eredet helyének 
önkéntes alapú jelölése csak akkor lehet 
egyetlen hely, ha az állatok születése, 
nevelése és levágása ugyanabban az 
országban vagy ugyanazon a helyen 
történt. Más esetekben a születés, a 
nevelés és a levágás különböző helyeinek 
mindegyikét fel kell tüntetni.
Minden egyéb élelmiszer esetében – kivéve 
ha külön előírások vonatkoznak rájuk –
meg kell adni a származási országot vagy 
az eredet helyét 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. en

Indokolás

A fogyasztóknak joguk van a tájékoztatáshoz, melynek tartalmaznia kell azt az információt, 
hogy az általuk megvásárolt élelmiszer honnan származik. Nő a fogyasztók érdeklődése az 
élelmiszerek eredete iránt, ezért szükség van a kötelező címkézési követelmények bővítésére.
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Módosítás 302
Glenis Willmott

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 országot vagy az eredet 
helyét meg kell adni az alábbiak esetében:
- hús;
- baromfi;
- tejtermékek;
- friss gyümölcs és zöldség;
valamint hús és baromfi, amikor egy 
feldolgozott élelmiszerben összetevőként 
kerül felhasználásra.

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

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

Minden egyéb élelmiszer esetében – kivéve 
ha külön előírások vonatkoznak rájuk –
meg kell adni a származási országot vagy 
az eredet helyét abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
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ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra utalna, 
hogy az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye más; ilyen 
esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak joguk van a tájékoztatáshoz, melynek tartalmaznia kell azt az információt, 
hogy az általuk megvásárolt élelmiszer honnan származik. Nő a fogyasztók érdeklődése az 
élelmiszerek eredete iránt, ezért szükség van a kötelező címkézési követelmények bővítésére.

Módosítás 303
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) a származási ország vagy az eredet helye 
valamennyi feldolgozatlan hús, hal, 
zöldség és gyümölcs esetében, illetve a 
feldolgozott hús, hal és tejtermékek 
esetében az a származási ország vagy 
terület, mely a fő mezőgazdasági 
nyersanyagot előállította. A jelölésnek 
összhangban kell lennie a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal;

Or. en

Indokolás

Átláthatósági okokból és a fogyasztók félrevezetésének elkerülése végett a címkén fel kell 
tüntetni az élelmiszer előállítása során felhasznált állatok származási helyét, így téve 
lehetővé, hogy a fogyasztók tájékozottan dönthessenek. Hasonló kritériumokat kell alkalmazni 
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az olyan feldolgozott haltermékek, mint a füstölt lazac vagy a konzerv kaviár esetében annak 
megelőzése érdekében, hogy a fogyasztók téves feltétezéseket tegyenek a termék eredetéről. Ez 
a módosítás a friss halra, zöldségre és gyümölcsre vonatkozó hatályos uniós élelmiszer-ipari 
jogszabályokat is hozzáadja a jelen rendelethez. 

Módosítás 304
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) a feldolgozatlan mezőgazdasági 
termékek származási országa és a 
feldolgozott élelmiszerek esetében a 
feldolgozás során felhasznált legfontosabb 
mezőgazdasági nyersanyagok eredetének 
helye; az adatokat a 35. cikk (3), (4) és (5)
bekezdésének megfelelően kell megadni;

Or. it

Indokolás

Az átláthatóság érdekében a fogyasztóknak ismerniük kell az élelmiszer eredetének helyét. 
Annak érdekében, hogy független és tájékozott döntést hozhasson, a fogyasztónak joga van 
megtudni, hogy honnan ered az, amit használ, valamint a feldolgozott termékek esetében az 
előállítás különböző szakaszai helyének megkülönböztethetősége révén a nyomon 
követhetőség is biztosítva van.
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Módosítás 305
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Nem támogatjuk a jelenlegi előírások kiegészítését. Ebből további komplikációk és költségek 
adódnának, mivel a gyakorlatban a nyersanyagok eredete az elérhetőség szerint változik. A 
többletköltséget a fogyasztóknak kellene viselni. Mivel az eredetet kivétel nélkül minden olyan 
esetben fel kell tüntetni, amikor egyébként félrevezetnék a fogyasztókat, így a fogyasztóknak 
nincs hozzáadott értéke. A javaslat így nem felel meg a jogalkotás egyszerűsítésére irányuló 
célkitűzésnek.

Módosítás 306
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 307
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sv
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Indokolás

A feldolgozott élelmiszerekben felhasznált fő összetevők eredetének ismerete alapfeltétele 
annak, hogy a fogyasztók tájékozott döntéseket hozhassanak.

Módosítás 308
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

E rendelkezés kiegészítései nem támogatottak, mivel számos bonyolítást és többletköltséget 
okoznak, ha esetleg a nyersanyag származására vonatkozó információ nem elérhető. A 
többletköltséget a fogyasztókra kell majd hárítani.

Módosítás 309
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés –  i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a származási országnak vagy az eredet i) származásról és eredetről szóló 
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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;

információ, amelyből megállapítható a 
termék és a terméke értékét meghatározó 
összetevők eredete;

Or. de

Indokolás

A fogyasztóknak vásárlói döntésükhöz egyre gyakrabban van szükségük a termékek 
(különösen a húsok és húsipari termékek) és a termékek értékét meghatározó összetevők 
eredetével kapcsolatos megbízható információra. Ezt az igényt figyelembe kell venni. A 
szabályozási bizottsági eljárás során benyújtandó azoknak a termékeknek a jegyzéke, amelyek 
tekintetében kötelező ezen információk megadása.

Módosítás 310
János Áder

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

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) amennyiben az élelmiszer-előállítás 
bármely szakaszára a Közösségen kívül 
került sor, az adott feldolgozási 
tevékenység helye szerinti ország 
feltüntetése;

Or. hu

Indokolás

Gyakran előfordul, hogy az élelmiszer-előállítás egyes szakaszainak végrehajtására –
különböző gazdasági okok miatt – a Közösség területén kívül kerül sor. A fogyasztók 
megtévesztéséhez vezethet azonban, ha a címke, illetve a termék külleme alapján a fogyasztó 
alapos okkal arra következtethet, hogy nemcsak a termék származási, hanem a feldolgozási 
helye is a Közösségen belül van.
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Módosítás 311
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a hús és a húst tartalmazó élelmiszerek 
esetében a születés, a nevelés és a levágás 
helye a 2. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően

Or. en

Indokolás

A hús esetében nem helyénvaló csak egy származási hely megadása, amennyiben a születés, a 
nevelés és a levágás helye eltér egymástól. A felmérések szerint a fogyasztók számára igen 
fontos, hogy az állat hol született, nevelkedett, illetve hol vágták le, például ha kerülni akarják 
a szállított állatokat.

Módosítás 312
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) A borjú- és marhahús kivételével a hús 
esetében a következő információkat kell a 
címkén feltüntetni:
i) a tagállam vagy harmadik ország, ahol 
az állat született;
ii) minden tagállam vagy harmadik 
ország, ahol az állatot hizlalták;
iii) a tagállam vagy harmadik ország, ahol 
az állatot levágták; 
Ha azonban a marhahús olyan állatokból 
származik, amelyek: i) ugyanabban a 
tagállamban születtek, neveltettek fel és 
kerültek levágásra, a következő felirat is 
alkalmazható: „Származási hely: 
(tagállam neve)”;
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ii) ugyanabban a harmadik országban 
születtek, neveltettek fel és kerültek 
levágásra, a következő felirat is 
alkalmazható: „Származási hely: 
(harmadik ország neve)”.

Or. de

Indokolás

A fogyasztónak éppen a hússal szemben vannak magas elvárásai a származással 
kapcsolatban. Ezt a helyzetet úgy lehet figyelembe venni, ha a hús esetében a fontosabb 
stádiumok (születés, felnevelés, levágás) láthatók és visszakövethetők.

Módosítás 313
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a feldolgozott termékek esetében az 
elsődleges összetevő származási országa;

Or. it

Indokolás

A fogyasztónak nyújtott információ egyértelműbbé és átláthatóbbá tételéről van szó. A legtöbb 
fogyasztó nagy hangsúlyt helyez ezekre az információkra.

Módosítás 314
George Lyon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) bizonyos nyersanyag esetében a 
származási ország, esetenkénti 
megközelítés alapján és az érintett ágazat 
érdekelt feleivel történt konzultációt 
követően.



AM\799895HU.doc 79/102 PE431.051v01-00

HU

Or. en

Indokolás

A származási ország címkén való feltüntetése bizonyos nyersanyagok tekintetében (például a 
marhahús esetében) már kötelező, mivel követhetőségi és biztonsági okokból ez szükségesnek 
mutatkozott. Még lehet néhány termék, mely hasonló eljárás alá tartozhat; ezért fent kell 
tartani ezt a lehetőséget. Továbbá bizonyos élelmiszer-ipari ágazatban tükrözné a fogyasztók 
elvárásait. 

Módosítás 315
Karin Kadenbach

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;

j) felhasználási útmutató, amely a tárolási 
feltételekről és az élelmiszer 
csomagolásból való kibontása utáni 
eltarthatóságára vonatkozó információkat 
is tartalmaz, valahányszor az ilyen 
információk hiányában lehetetlen lenne 
megfelelően felhasználni az élelmiszert;

Or. de

Indokolás

A tárolási feltételek és a csomagolás felbontása utáni kezelésre és tárolásra vonatkozó 
információk kötelező feltüntetése különösen a hűvös helyen tárolandó és ezért mikrobiológiai 
szempontból érzékeny termékek esetében szükséges.

Módosítás 316
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la). annak (százalékban kifejezett) 
mértéke, hogy az élelmiszer-ipari 
vállalkozó, akinek neve a címkén szerepel, 
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garantálja az élelmiszer ellátási 
folyamatában az alábbi gyakorlatok 
hiányát:
(1)gyermekmunka, a 138. sz. ILO-
egyezmény 2. cikkében meghatározottak 
szerint;
(2)kényszermunka, a 29. sz. ILO-
egyezmény 2. cikkében meghatározottak 
szerint;
(3)hátrányos megkülönböztetés, a 111. sz. 
ILO-egyezmény 1. cikkében 
meghatározottak szerint;
(4)az egyesülési szabadság megsértése, a 
87. sz. ILO-egyezmény 2. cikkében 
meghatározottak szerint.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 317
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés –  1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) a feldolgozatlan élelmiszerek esetében 
a származás és eredet feltüntetése 

Or. de

Indokolás

A fogyasztóknak vásárlói döntésükhöz egyre gyakrabban van szükségük a feldolgozatlan 
élelmiszerek (különösen a tej és a húsok) eredetével kapcsolatos megbízható információra. 
Ezt az igényt figyelembe kell venni.
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Módosítás 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Kivételek mikrovállalkozások részére
A mikrovállalkozások által előállított 
kézművesipari termékek mentesülnek a 9. 
cikk (1) bekezdésének l) pontjában foglalt 
követelmény alól. E termékek 
mentesülhetnek a 9. cikk (1) bekezdésének 
a)–k) pontjában foglalt tájékoztatási 
követelmények alól, amennyiben a 
termékek az előállítás helyén kerülnek 
forgalomba és az eladószemélyzet kérésre 
biztosítani tudja a információkat. További 
lehetőség az információknak a polcokon 
elhelyezett címkék segítségével történő 
megadása. 

Or. en

Indokolás

Csak a kézművesipari termékeket előállító mikrovállalkozások részesülhetnek a kivételekben.

Módosítás 319
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság módosíthatja a III. 
mellékletet. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (4) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 

törölve
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elfogadni.

Or. it

Indokolás

A kötelező összetevők változtatásai nem tekinthetők „nem alapvető fontosságú elemeknek”.

Módosítás 320
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

A nem előrecsomagolt élelmiszerek nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

Módosítás 321
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 322
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 323
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat az alábbi – az 
„x” betűnek megfelelő – méretű, 
olvasható betűtípussal kell feltüntetni a 
külső csomagoláson vagy a címkén:

– legalább 1 mm betűméretű 
karakterekkel olyan csomagolásban vagy 
tárolóedényben található élelmiszerek 
esetében, amelyek legnagyobb 
nyomtatható felülete vagy címkéje 25 és 
75 cm2 között van;

– legalább 1,4 mm olyan csomagolásban 
vagy tárolóedényben található 
élelmiszerek esetében, amelyek 
legnagyobb nyomtatható felülete vagy 
címkéje 75 cm2-nél nagyobb.

Or. fr

Indokolás

A 3 mm-es minimális betűméret a csomagolások méretének megnövekedéséhez vezetne, ami 
ellentétes a környezetvédelmi célkitűzésekkel. Egy valamivel kisebb betűméret elegendő a 
fogyasztók többsége számára, amennyiben szigorú olvashatósági kritériumokat alkalmaznak.
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Módosítás 324
Holger Krahmer

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

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 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

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

(1a) Az Európai Bizottság a megfelelő 
érdekképviseletek képviselőivel együtt 
elkészíti az olvashatóságra vonatkozó 
iránymutatásokat.

Or. de

Indokolás

A címke olvashatósága számos tényezőtől függ, így pl. a betűtípustól, a betűmérettől, a 
színtől, a kontraszttól, a nyomtatási sűrűségtől, stb. E tényezők egyikének önmagában történő 
figyelembe vétele még nem biztosítja az olvashatóságot. A 3 mm-es betűméret alkalmazása 
nem ésszerű. A nagyobb méretű címkék nagyobb csomagolást eredményeznek, amely 
hozzájárul a környezetszennyezéshez.
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Módosítás 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

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 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

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

Az érintett érdekcsoportok képviselőivel 
folytatott konzultációs eljárás során a 
Bizottság iránymutatásokat javasolhat az 
élelmiszereken található fogyasztói 
tájékoztatás olvashatóságára 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszerek címkéjének olvashatósága több elemtől függ, nem csak a betűmérettől. A 
legalább 3 mm-es betűméret néhány csomagolás, különösen a többnyelvű címkék esetében 
lehetetlenné tenné valamennyi kötelező információ feltüntetését. Ez elkerülhetetlenül a 
csomagolás megnövekedéséhez vezetne, ami ellentmondana a csomagolási hulladék 
mérséklésére irányuló célkitűzésnek. Mindazonáltal ösztönözni kell a Bizottságot a címkén 
szereplő információk olvashatóságára vonatkozó iránymutatások kidolgozására. 
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Módosítás 326
Jill Evans

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 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell jól 
olvasható formában nyomtatni, biztosítva 
a nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérését, és legalább 1,2 mm magasságú 
„x” betűt alkalmazva.

Az élelmiszerekre vonatkozó információk 
olvashatóságának biztosítása érdekében 
figyelembe vett egyéb elemek:

i. a szöveg elrendezése; 
ii. a betűstílus; 
iii. a betűméret;
iv. a betűk színe;
v. a háttér színe; 
vi. a csomagolás és a nyomtatás; valamint
(vii) a látótávolság és a látószög.

A Bizottság – a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban –
szabályokat ír elő, melyek meghatározzák, 
hogy ezeket az elemeket hogyan kell 
alkalmazni az élelmiszerekre vonatkozó 
információk olvashatóságának biztosítása 
érdekében.

Or. en
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Indokolás

A csomagoláson szereplő információknak jól olvashatóaknak kell lenniük a fogyasztók 
tájékoztatása érdekében. A használandó betűméret pontosítása céljából egy x-magasság 
került meghatározásra (a betűméret meghatározására a kis x betű magasságát adják meg). A 
csomagoláson feltüntetett információknak a csomagolás méretétől függetlenül jól 
olvashatónak kell lenniük a fogyasztók számára, különben nincs értelmük.

Módosítás 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

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 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

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

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

Or. en
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Indokolás

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 

Módosítás 328
Kartika Tamara Liotard

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 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra kell nyomtatni oly módon, 
hogy azok egyértelműen olvashatók 
legyenek és ne adjanak lehetőséget a 
fogyasztó megtévesztésére.

Az élelmiszerre vonatkozó információk 
olvashatóságának biztosítása érdekében 
figyelembe vett elemek között szerepel a 
szöveg elrendezése, a szövegben használt 
betűstílus, -méret és -szín, a háttérszín, a 
csomagolás és a nyomtatás, valamint a 
látótávolság és a látószög.
A Bizottság – az európai fogyasztói 
szervezetekkel és érdekelt felekkel 
együttműködve – szabályokat ír elő, 
melyek meghatározzák, hogy ezeket az 
elemeket hogyan kell alkalmazni annak 
érdekében, hogy a fogyasztók számára 
biztosított legyen az élelmiszerekre 
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vonatkozó információk olvashatósága. Az 
e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A címkén feltüntetett valamennyi információnak jól láthatónak, jól olvashatónak és 
egyértelműnek kell lennie a fogyasztók tájékozott választásának érdekében. 

Módosítás 329
Dagmar Roth-Behrendt

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 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 1,5 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

Or. de

Indokolás

A kötelező 3 mm-es betűméret nem kivitelezhető, és számos élelmiszer esetében azt jelentené, 
hogy nem maradna hely még a címkén feltüntetendő kötelező információknak sem. 
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Módosítás 330
Glenis Willmott

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 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell jól 
olvasható formában nyomtatni, biztosítva 
a nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérését, és legalább 1,2 mm magasságú 
„x” betűt alkalmazva.

Az élelmiszerekre vonatkozó információk 
olvashatóságának biztosítása érdekében 
figyelembe vett egyéb elemek:

i. a szöveg elrendezése;

ii. a betűstílus;

iii. a betűméret;

iv. a betűk színe;

v. a háttér színe;

vi. a csomagolás és a nyomtatás; valamint

vii. a látótávolság és a látószög.

A Bizottság – a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban –
szabályokat ír elő, melyek meghatározzák, 
hogy ezeket az elemeket hogyan kell 
alkalmazni az élelmiszerekre vonatkozó 
információk olvashatóságának biztosítása 
érdekében.
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Or. en

Indokolás

A csomagoláson szereplő információknak jól olvashatóaknak kell lenniük a fogyasztók 
tájékoztatása érdekében. A használandó betűméret pontosítása céljából egy x-magasság 
került meghatározásra (a betűméret meghatározására a kis x betű magasságát adják meg). A 
csomagoláson feltüntetett információknak a csomagolás méretétől függetlenül jól 
olvashatónak kell lenniük a fogyasztók számára, különben nincs értelmük.

Módosítás 331
Bernadette Vergnaud

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

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 9. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
kötelező adatokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése, valamint azok tisztán láthatók, jól 
olvashatók és letörölhetetlenek legyenek.

Or. fr

Módosítás 332
Glenis Willmott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméretre vonatkozó követelmények 
nem vonatkoznak a speciális gyógyászati 
célokra szánt diétás élelmiszerekről szóló, 
1999. március 25-i 1999/21/EK bizottsági 
irányelv hatálya alá eső élelmiszerekre.

Or. en
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Indokolás

A speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekre (FSMP) a jelen rendelet-tervezet 
9. cikke (1) bekezdésében említett kötelező követelményeken felül jelentős további 
követelmények vonatkoznak, és még a viszonylag nagy méretű csomagoláson sem lehet 
feltüntetni valamennyi kötelező információt a javasolt legkisebb betűmérettel. E speciális 
élelmiszerek címkéit a tagállamok illetékes hatóságaihoz kell benyújtani a termék 
bejelentésekor és olvashatóságukat akkor ellenőrzik, ha a gyártó kivételt alkalmaz.

Módosítás 333
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az egyrészt a 9. cikk (1) bekezdésének 
a), e) és k) pontjában, másrészt a 9. cikk 
(1) bekezdésének c), f), g) és j) pontjában
felsorolt adatokat ugyanabban a 
látómezőben kell megjeleníteni.

Or. fr

Indokolás

Minden egészségügyi vagy egészséggel kapcsolatos adatnak ugyanabban a látómezőben kell 
megjelennie (allergének, fogyaszthatósági határidő, tárolási feltételek és felhasználási 
javaslat). 

Módosítás 334
Kartika Tamara Liotard

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.

(4) A Bizottság – az európai fogyasztói 
szervezetekkel és érdekelt felekkel 
együttműködve – szabályokat ír elő, 
amelyek meghatározzák, hogy a 14. cikk 
(1) bekezdésében említett elemeket hogyan 
kell alkalmazni annak érdekében, hogy a 
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fogyasztók számára biztosított legyen az 
élelmiszerekre vonatkozó információk 
olvashatósága a rendkívül korlátozott 
felülettel rendelkező csomagolások és 
tárolóedények esetén.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 335
George Lyon

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. en
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Módosítás 336
Andres Perello Rodriguez

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.

(4) Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméret nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kevesebb mint 10 cm2, 
amennyiben az adatok olvashatósága 
biztosított, vagy az adatok más, a 
fogyasztó számára könnyen felismerhető 
formában rendelkezésre állnak.

Or. es

Indokolás

A jelentés előadója a kivétel törlését javasolja. E módosítással a bizottság javaslata 
megtartható, ugyanakkor a fogyasztó tájékoztatása is biztosítva van.

Módosítás 337
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméret nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb nyomtatható felülete kevesebb 
mint 25 cm². Külön nemzeti 
rendelkezéseket lehet bevezetni az ilyen
csomagolásokra és tárolóedényekre, ha az 
adott tagállam több hivatalos nyelvvel 
rendelkezik.

Or. fr
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Módosítás 338
Glenis Willmott

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.

(4) Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméret nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kevesebb, mint 25 
cm2. Külön nemzeti rendelkezéseket lehet 
elfogadni, ha az adott tagállam több 
hivatalos nyelvvel rendelkezik.

Or. en

Módosítás 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett, minimális 
betűméretre vonatkozó követelmények 
nem alkalmazandók a speciális 
gyógyászati célokra szánt diétás 
élelmiszerekről szóló, 1999. március 25-i 
1999/21/EK bizottsági irányelv hatálya alá 
tartozó élelmiszerekre.

Or. fr

Indokolás

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté). 
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.
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Módosítás 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett, minimális 
betűméretre vonatkozó követelmények 
nem alkalmazandók az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekről szóló, 2006. december 22-i 
2006/141/EK bizottsági irányelv, sem a 
csecsemők és a kisgyermekek számára 
készült feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 
2006. december 5-i 2006/125/EK 
bizottsági irányelv hatálya alá tartozó 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekre, továbbá a csecsemőknek és 
kisgyermekeknek szánt bébiételekre. 

Or. fr

Indokolás

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.
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Módosítás 341
Christofer Fjellner

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 
letörölhetetlenek legyenek. Nem rejthetik 
el, halványíthatják el, vonhatják el róluk a 
figyelmet vagy szakíthatják meg azokat 
más írott vagy képi anyaggal vagy 
bármilyen egyéb, a láthatóságot 
befolyásoló anyaggal.

(6) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információkat tetszés szerinti, de
szembetűnő helyen kell megjeleníteni úgy, 
hogy könnyen láthatók, jól olvashatók és 
megfelelő esetben letörölhetetlenek 
legyenek. Nem rejthetik el, halványíthatják 
el vagy szakíthatják meg azokat más írott 
vagy képi anyaggal, bármilyen egyéb 
anyaggal vagy magával az élelmiszer 
csomagolásával, esetleg a ragasztási 
füllel. 

Or. sv

Módosítás 342
János Áder

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

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információk feltüntetése nem 
eredményezheti a csomagolóanyag 
és/vagy a tárolóedény méretének és/vagy 
tömegének a megnövekedését.

Or. hu

Indokolás

Az élelmiszerekre vonatkozó információk kötelező feltüntetése alapot teremthet a piaci 
szereplőknek arra, hogy megváltoztassák a csomagolás terjedelmét, s ezért fennáll a veszélye 
annak, hogy növekedni fog a csomagolóanyagokból származó hulladékok mennyisége. Ez 
ellentétes lenne az Európai Unió hulladékkezelési szabályozásának „megelőzési” elvével.
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Módosítás 343
Karin Kadenbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A nem előrecsomagolt termékek 
esetében a kötelező információkat írásbeli 
formában kell megadni. Ezek az 
információk biztosíthatóak falitáblák, 
tájékoztató füzetek stb. formájában, 
azonban mindig elérhetőnek kell lenniük 
az értékesítési helyeken, és a fogyasztók 
számára mindig hozzáférhetőnek kell 
lenniük.

Or. de

Indokolás

Még a csomagolatlan termékek esetében is teljes mértékben indokolt, hogy a kötelező 
tájékoztatás biztosított legyen a fogyasztók számára.

Módosítás 344
János Áder

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

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információk megjelenítésére szolgáló 
címke nem lehet olyan anyagból, amely a 
csomagolóanyag és/vagy a tárolóedény 
újrafelhasználását vagy újrahasznosítását 
jelentősen megnehezítené vagy 
megakadályozná. 

Or. hu

Indokolás

Az Európai Unió hulladékkezelési szabályaival összhangban törekedni kell arra, hogy a 
csomagolóanyagok a lehető legnagyobb mértékben újrahasznosításra vagy 
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újrafelhasználásra kerüljenek. A címkének a csomagolástól eltérő anyaga jelentősen 
megnehezíti a szakszerű hulladékkezelést.

Módosítás 345
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a 9. és 29. cikkben előírt élelmiszerekre 
vonatkozó információ a vásárló kérésére a 
vásárlás befejezését megelőzően 
rendelkezésre áll, és szerepelhet a 
távértékesítést alátámasztó anyagban vagy 
más megfelelő eszközökkel bocsátják 
rendelkezésre;

Or. de

Indokolás

A termékösszetevők rendszeres változásai (pl. a sótartalom vagy a zsírok helyettesítése) 
gyakorlatilag lehetetlenné teszik a távértékesítést alátámasztó minden anyag állandó 
naprakészségét. A katalógusok és a brosúrák a legelterjedtebbek a távértékesítésben, főleg a 
kis- és középvállalkozások esetében. A jelentős költségeken kívül, e javaslat jelentős 
környezetszennyezéshez is vezetne, mivel a katalógusokhoz a jövőben négyszer annyi papírra 
volna szükség a kötelező információkra vonatkozó követelményeknek való megfelelés 
érdekében.

Módosítás 346
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információnak a szerződés megkötését 
megelőzően rendelkezésre kell állnia és 
olvashatónak kell lennie az alkalmazott 
távközlési eszköznek megfelelő módon; a 
fogyasztónak tartós hordozón, a szerződés 
megkötését követő ésszerű időn belül kell 



AM\799895HU.doc 101/102 PE431.051v01-00

HU

megkapnia a kötelező információkat, de 
legkésőbb a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően az élelmiszer kiszállításakor.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 347
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 348
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 349
Oreste Rossi

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 hivatalos nyelvén, az 
átlagos fogyasztó által érthető formában 
jelennek meg.

Or. it

Indokolás

A hivatalos nyelvek használata nagyobb biztonsággal szavatolja, hogy a fogyasztók megértik 
a tájékoztatást.


