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Módosítás 350
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Saját területén a forgalmazás szerinti 
tagállam előírhatja, hogy az adatokat 
tüntessék fel az Unió hivatalos nyelvei 
közül egy vagy több nyelven. Ezen 
követelmény azonban nem akadályozhatja 
meg, hogy a kötelező információkat e 
helyett az Unió egy másik, a kérdéses 
tagállamban a fogyasztók által könnyen 
megértett hivatalos nyelvén adják meg.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 351
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 352
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Olyan csomagolás vagy tartó esetében,
amelynek legnagyobb nyomtatható
felülete 80 cm2-nél kisebb, kizárólag a 9. 
cikk (1) bekezdésének a), c), e) és f) 
pontjában, valamint a 29. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában felsorolt 
adatok megadása kötelező a csomagoláson 
vagy a címkén. További információk 
megadása a csomagoláson önkéntes 
alapon lehetséges. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé tenni.

Or. de

Indokolás

Az élelmiszerek energiatartalmának megadása lényeges információ, és döntő fontosságú lehet 
a tájékozott vásárlói döntéshez. Lehetővé kell tenni, hogy a gyártók önkéntes alapon további 
információkat is feltüntethessenek. 

Módosítás 353
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 

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

kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában, 
valamint a 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában felsorolt adatok megadása 
kötelező a csomagoláson vagy a címkén.
Interneten keresztül azonban a 9. cikk (1)
bekezdése szerinti valamennyi adatnak 
kötelezően elérhetőnek kell lennie, és 
rendelkezésre kell állnia a vásárlás 
helyén.

Or. en

Indokolás

A 106. módosítás előadó általi módosítása. Az, hogy egy termék kisméretű, nem indokolja a 9. 
cikk szerinti kötelező megjelölés elengedését. Az információt az interneten közzé kell tenni.

Módosítás 354
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy a csomagolás jól olvasható legyen, a kivételt a legfeljebb 100 cm²-es 
felületekre kell alkalmazni, és nem csak a legfeljebb 10 cm²-esekre. Egy tábla csokoládén 
például 70 cm² a nyomtatható terület mérete. 
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Módosítás 355
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A 14. cikk (4) bekezdésében szereplő 
rendelkezések sérelme nélkül, olyan 
csomagolás vagy tartó esetében, amelyek 
legnagyobb felülete 25 cm2-nél kisebb, 
kizárólag a 9. cikk (1) bekezdésének a), b),
c), e) és f) pontjában felsorolt adatok 
megadása kötelező a csomagoláson vagy a 
címkén. Az esetleges olvashatósági 
problémák kiküszöbölése érdekében a 9. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett adatokat más eszközökkel is meg
kell adni vagy a fogyasztó kérésére 
elérhetővé kell tenni.

Or. fr

Indokolás

Az összetevők listáját mindig fel kell tüntetni, bármekkora legyen is a csomagolás mérete. A 
14. cikk (4) bekezdésének alkalmazása ugyanakkor nem garantálja az optimális 
olvashatóságot valamennyi fogyasztó számára, ezért lehetővé kell tenni ezen információk más 
módon való elérését is.

Módosítás 356
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 és 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Olyan csomagolás vagy tárolóedény
esetében, amelynek legnagyobb
nyomtatható felülete 80 cm2-nél kisebb, 
kizárólag a 9. cikk (1) bekezdésének a), c), 
e) és f) pontjában, valamint a 29. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában felsorolt 
adatok megadása kötelező a csomagoláson 
vagy a címkén. A 9. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett adatokat más 
eszközökkel kell megadni vagy a fogyasztó 
kérésére elérhetővé tenni.

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

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

Or. de

Indokolás

A kivételeket a legfeljebb 80 cm2 méretű csomagolások esetében kellene alkalmazni.  Az 
energiatartalom azonban mindig feltüntetendő.

Módosítás 357
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A IV. mellékletre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. Az első mondat a IV. mellékletből 
került átvételre a kötelező információk interneten történő rendelkezésre bocsátására 
vonatkozó előírás beillesztése érdekében.

Módosítás 358
Carl Schlyter, a Vert/ALE képviselőcsoport nevében, Kartika Tamara Liotard, a GUE/NGL 
képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 
említett, közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők által készített 
élelmiszerek esetében a 9. és a 29. cikkben 
felsorolt adatokat nem kötelező 
feltüntetni. A 9. cikk (1) bekezdésének a), 
b), c) és i) pontjaiban felsorolt adatokat 
azonban kérésre rendelkezésre kell 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

A vonatkozó módosítás előadó általi megváltoztatása. A közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplőket ki kell vonni az általános információk megadására vonatkozó kötelezettség alól; 
ugyanakkor kérésre meg kell adniuk az adatokat az általuk felhasznált összetevők 
megnevezése, tartalma, allergén tulajdonságai és származási országa tekintetében.
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Módosítás 359
Renate Sommer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem előre csomagolt élelmiszerek és a 
2. cikk (2) bekezdésének d) pontjában 
említett, közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők árui esetében a 9. és a 
29. cikkben felsorolt adatokat – a 9. cikk 
(1) bekezdése c) pontjában szereplő 
adatok kivételével – nem kötelező 
feltüntetni.

Or. de

Indokolás

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.

Módosítás 360
Carl Schlyter, a Vert/ALE képviselőcsoport nevében, Kartika Tamara Liotard, a 
GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közétkeztetési láncok által felszolgált, 
szabványosított élelmiszerek esetében azok 
csomagolásán fel kell tüntetni a 9. cikk 
(1) bekezdésének a), b), c), i) és l) 
pontjaiban felsorolt adatokat.
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Or. en

Indokolás

Szabványosított élelmiszert felszolgáló, a közétkeztetésben működő gazdasági szereplők, 
például gyorsétkeztető hálózatok az élelmiszer csomagolásán kötelesek megadni az alábbi 
információkat: az élelmiszer megnevezése, tartalma, allergén tulajdonságai és származási 
országa.

Módosítás 361
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 1829/2003/EK rendeletnek 
megfelelően géntechnológiával módosított 
takarmánnyal táplált állatokból származó 
termékek esetében a  „géntechnológiával 
módosított takarmánnyal táplált 
állatokból származó” megjelölésnek 
szerepelnie kell a 19. cikkben említett 
összetevők listáján, közvetlenül az érintett 
összetevő(k) után. Az összetevők listájának 
hiányában a „géntechnológiával 
módosított takarmánnyal táplált 
állatokból származó termék” 
megjelölésnek világosan szerepelnie kell a 
címkén.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók számára érdekes tudni, hogy a terméket géntechnológiával módosított 
takarmány felhasználásával állították-e elő. Egyértelmű hézag van a géntechnológiával 
módosított takarmánnyal táplált állatokból előállított élelmiszerre vonatkozó rendelkezések 
tekintetében, mivel az 1829/2003/EK rendelet 16. preambulumbekezdése az ilyen termékeket 
kizárja a címkézési előírások alól.

Módosítás 362
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Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Tojást vagy tojástermékeket 
tartalmazó élelmiszerek esetében a 
2007/557/EK bizottsági rendelet által 
előírt megjelölést kell az adott összetevőt 
követően zárójelben feltüntetni az 
összetevők listáján, attól függően, hogy 
milyen módszerrel termelték az élelmiszer 
összetevőjét képező tojást.. Az ökológiai 
termelésből származó tojások tekintetében 
az adott összetevő a 2007/834/EK tanácsi 
rendelet 23. cikke (4) bekezdésének b) 
pontja szerint tüntethető fel a címkén.

Or. en

Indokolás

Számos fogyasztó tudni szeretné, milyen módszerrel termelték az élelmiszer összetevőjét 
képező tojást. Az összetevőket ezért a “szabad tartásban termelt tojás”, „alternatív tartásban 
termelt tojás” vagy „ketreces tartásból származó tojás” megjelölések valamelyikének 
alkalmazásával pontosítani kell.

Módosítás 363
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) sajt, vaj, savanyított tej és tejszín, 
feltéve, hogy nem adtak hozzá a gyártáshoz 
szükséges alapvető tejtermékektől, 
enzimektől és mikroorganizmus 
kultúráktól vagy a friss vagy ömlesztett 
sajttól eltérő sajtfélék gyártásához 
szükséges sótól eltérő összetevőt;

d) sajt, vaj, savanyított tej és tejszín, 
feltéve, hogy nem adtak hozzá a gyártáshoz 
szükséges alapvető tejtermékektől, 
enzimektől és mikroorganizmus-
kultúráktól vagy a friss vagy ömlesztett 
sajttól eltérő sajtfélék gyártásához 
szükséges sótól eltérő összetevőt;

Or. de
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Indokolás

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.

Módosítás 364
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a 479/2008/EK tanácsi rendelet 1. cikke 
(1) bekezdésének és az 1601/91/EK 
tanácsi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének
meghatározása szerinti bor és borászati 
termékek, valamint a szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke (1)
bekezdésének meghatározása szerinti
egyéb hasonló, nem szőlőből, hanem más 
gyümölcsökből előállított termékek, 
almabor, körtebor és egyéb szeszes italok, 
továbbá más alkoholtartalmú italok. A 
Bizottság [legkésőbb e rendelet 
hatálybalépését követően öt évvel] jelentést 
készít a 19. cikknek az e termékekre való
alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat az egyedi
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket 
szükség esetén a következő eljárással kell 
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elfogadni:

i. a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendeletben említett termékek tekintetében 
az említett rendelet 113. cikkének (1) 
bekezdésében előírt eljárással;

ii. az ízesített bor, ízesített boralapú italok 
és az ízesített boralapú koktélok 
meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok meghatározásáról szóló, 1991. 
június 10-i 1601/91/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdésében említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
13. cikkében előírt eljárással;

a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
25. cikke (1) bekezdésében előírt 
eljárással;

más termékek tekintetében a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással.

ea) Az e) pont i, ii. és iii. alpontjában 
említett termékekre vonatkozó eljárások 
révén azonosított sajátosságok sérelme 
nélkül.

Or. en

Indokolás

Ha a bor, a sör és a szeszes italok kivételt képeznek, de az egyéb alkoholtartalmú italok nem, 
az következetlenséget okoz az ágazatban. Ez ugyanis kedvez bizonyos meghatározott 
termékeknek, miközben diszkriminál más termékeket, torzítja a versenyt, és félrevezeti a 
fogyasztót a különböző termékek viszonylagos összetétele tekintetében.
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Módosítás 365
Glenis Willmott and Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az alkoholtartalmú italok esetében is fel kell sorolni a felhasznált összetevőket.



AM\800408HU.doc 15/123 PE431.137v01-00

HU

Módosítás 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a 479/2008/EK tanácsi rendelet 1. cikke 
(1) bekezdésének és az 1601/91/EK 
tanácsi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének
meghatározása szerinti bor, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2008. január 15-i 
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 
meghatározása szerinti egyéb hasonló, 
nem szőlőből, hanem más gyümölcsökből 
előállított termékek, almabor, körtebor,
sör és egyéb szeszes italok, továbbá más 
alkoholtartalmú italok. A Bizottság [e 
rendelet hatálybalépését követően öt évvel] 
jelentést készít a 19. cikk alkalmazásával 
kapcsolatban, melyhez csatolhatja azokat a 
tudományos intézkedéseket, melyek 
meghatározzák az összetevők 
címkézésének szabályait. Az e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására
vonatkozó intézkedéseket szükség esetén a 
következő eljárásokkal kell elfogadni:
i. a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
említett termékek tekintetében az említett 
rendelet 113. cikkének (1) bekezdésében 
előírt eljárással összhangban;
ii. az ízesített bor, az ízesített boralapú 
italok és az ízesített boralapú koktélok 
meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok megállapításáról szóló, 1991. 
június 10-i 1601/1991/EGK tanácsi 
rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében 
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említett termékek tekintetében az említett 
rendelet 13. cikkében megállapított 
eljárással összhangban;
a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/1989/EGK 
tanácsi rendelet3 hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
25. cikke (2) bekezdésében előírt 
eljárással összhangban;
iv. egyéb termékekre vonatkozóan, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban.
Az i., ii., és iii. pontban említett 
termékekre alkalmazott fenti eljárások 
révén megállapított egyedi jellemzők 
sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett 
intézkedések következetesen és egyidejűleg 
alkalmazandók az ezen bekezdésben leírt 
valamennyi termékre.

Or. es

Indokolás

Néhány alapvető kérdést tisztázni kell, mielőtt előírjuk a nem a tápértékük miatt fogyasztott 
alkoholtartalmú italok összetevőire vagy tápanyagaira vonatkozó címkézést. A 479/2008, 
1601/91 és 110/2008 számú rendeletek rendelkeznek a borok és szeszes italok címkézésének 
módjáról. Rendelkeznek továbbá annak lehetőségéről, hogy speciális komitológiai eljárások 
révén kerüljenek meghatározásra a végrehajtási szabályok. A következetesség érdekében meg 
kell őrizni ezt a lehetőséget.

Módosítás 367
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 368
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) több mint 1,2 térfogatszázalék alkoholt 
tartalmazó italok. A Bizottság legkésőbb 
…-án* jelentést készít a 19. cikk 
alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a tudományos 
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oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok. A
Bizottság [e rendelet hatálybalépését 
követően öt évvel] jelentést készít a 19. 
cikk alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait.
Ezeket az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket 
szükség esetén a következő eljárásokkal
kell elfogadni:

i. a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
említett termékekre vonatkozóan, az 
említett rendelet 113. cikkének (1) 
bekezdésében előírt eljárással 
összhangban;
ii. az ízesített bor, az ízesített boralapú 
italok és az ízesített boralapú koktélok 
meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok megállapításáról szóló, 1991. 
június 10-i 1601/1991/EGK tanácsi 
rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében 
említett termékek tekintetében az 
ugyanazon rendelet 13. cikkében 
megállapított eljárással összhangban;
iii. a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/1989/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
25. cikke (2) bekezdésében előírt 
eljárással összhangban;
iv. egyéb termékek tekintetében a 49. cikk 
(3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
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történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban.
___________
* HL: E rendelet hatálybalépésétől számított 
három év.

Or. fr

Indokolás

The exemption of alcoholic beverages from these proposals is justified on the grounds that 
they contain alcohol.  It would be wrong to label these products in a way that could mislead 
consumers or encourage inappropriate consumption.  Equally, it would be wrong for these 
proposals to discriminate, and distort competition, between competing products. It is 
inappropriate to apply the general provisions of these proposals to such products, 
particularly as the proposals require the Commission to bring forward further proposals that 
are appropriate to the alcoholic beverages sector.

Módosítás 369
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Pontosítás, annak egyértelművé tétele, hogy az összetevők elnevezéseit oly módon kell 
megválasztani, hogy az allergiában szenvedők felismerjék az összetevők esetleges allergén 
hatását.
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Módosítás 370
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) nem előre csomagolt élelmiszerekről 
van szó. Ebben az esetben a tagállamok 
biztosítják, hogy a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
adatokat kérésre rendelkezésre bocsássák. 
A tagállamok szabályokat fogadhatnak el 
az adatok rendelkezésre bocsátásának 
módja tekintetében.

Or. en

Indokolás

A tagállamok a nem előre csomagolt termékek kérdését a nemzeti jogszabályozás révén 
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megfelelőbben képesek kezelni, mint az EU intézményei.

Módosítás 372
Gerben-Jan Gerbrandy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) nem előre csomagolt élelmiszerekről 
van szó. Ebben az esetben a tagállamok 
biztosítják, hogy a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
adatokat kérésre rendelkezésre bocsássák. 
A tagállamok szabályokat fogadhatnak el 
az adatok rendelkezésre bocsátásának 
módja tekintetében.

Or. en

Indokolás

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy  labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.

Módosítás 373
Renate Sommer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) nem előre csomagolt élelmiszerekről 
van szó. Ebben az esetben az eladótérben 
vagy az étlapokon jól láthatóan fel kell 
tüntetni, hogy:
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az ügyfelek a vásárlás során és/vagy a 
kihelyezett tájékoztató anyagon keresztül 
tájékoztatást kaphatnak az allergén 
anyagokról, 
a keresztszennyeződés veszélye nem 
zárható ki.

Or. de

Indokolás

Az allergén anyagok széles körű feltüntetése minden terméken a nem előre csomagolt áruk 
esetében szinte lehetetlen, és főleg a kis- és középvállalkozások esetében jelentős 
versenyhátrányokhoz és többletköltségekhez vezetne. Ezenkívül a korlátozott 
feldolgozófelülettel működő üzemekben nem zárható ki a keresztszennyeződés lehetősége. A 
kötelező, jól látható felirat biztosítja a vállalkozások számára a jogbiztonságot.

Módosítás 374
Pilar Ayuso and Esther Herranz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Szükség esetén az első bekezdésben 
említett megjelölés feltüntetése 
tekintetében részletes szabályok 
fogadhatók el az alábbi eljárásoknak 
megfelelően:

i.. a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
említett termékek tekintetében az említett 
rendelet 113. cikkének (1) bekezdésében 
előírt eljárással;

ii. az ízesített bor, ízesített boralapú italok 
és az ízesített boralapú koktélok 
meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok meghatározásáról szóló, 1991. 
június 10-i 1601/91/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdésében említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
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13. cikkében előírt eljárással;

iii. a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK 
tanácsi rendelet3 hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett 
rendeletben az adott esetre vonatkozóan 
előírt eljárással;

iv. más alkoholtartalmú italok 
tekintetében a 49. cikk (2) bekezdésében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással.

Or. en

Indokolás

A 479/2008/EK, a 1601/91/EK és a110/2008/EK rendelet rendelkezik a borok és szeszes 
italok kiszerelésének és címkézésének módjai tekintetében.  Ezek a rendeletek biztosítják azt a 
lehetőséget is, hogy a végrehajtási rendelkezéseket az ezekre vonatkozó egyedi komitológiai 
eljárással határozzák meg. A következetesség biztosítása érdekében ezeket a rendelkezéseket 
fenn kell tartani.

Módosítás 375
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A minőségmegőrzési időtartamnak 
könnyen megtalálhatónak kell lennie, és 
nem szabad letakarni. A következőképpen 
kell jelölni:
a) A dátumot az alábbi szavak előzik meg:
- „Minőségét megőrzi …-ig”, amennyiben 
a dátumban szerepel a nap megjelölése,
- „Minőségét megőrzi … végéig” más 
esetekben.
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b) Az a) pont szerinti kifejezést az 
alábbiakkal kell kiegészíteni:
- vagy maga a dátum, vagy
- hivatkozás arra, hogy a dátum hol 
található a címkézésen.
Ha szükséges, ezeket az adatokat a 
tárolási feltételek leírása követi, amelyeket 
be kell tartani, ha a terméket a megadott 
időszakon keresztül meg kívánják őrizni.
c) A dátum kódolatlan formában 
tartalmazza a napot, a hónapot és az évet,
ebben a sorrendben.
Azon élelmiszerek esetében azonban,
-amelyek minőségüket három hónapnál 
tovább nem őrzik meg, elegendő a nap és 
a hónap feltüntetése,
- amelyek minőségmegőrzési ideje három 
hónapnál több, de 18 hónapnál rövidebb, 
elegendő a hónap és az év feltüntetése,
- amelyek 18 hónapnál hosszabb ideig 
tárolhatók, elegendő az év feltüntetése.
d) A minőségmegőrzési időtartamot 
minden egyes előre csomagolt adagon fel 
kell tüntetni. 
e) A minőségmegőrzési időtartam 
jelölésének egyéb típusait előíró közösségi 
rendelkezések függvényében a 
minőségmegőrzési időtartam feltüntetése 
nem szükséges az alábbi esetekben:
- friss gyümölcs és zöldség, beleértve a 
burgonyát, amelyet nem hámoztak meg, 
vágtak fel vagy kezeltek hasonló módon;
ez az eltérés nem vonatkozik a magok 
csíráira és hasonló termékekre, például a 
hüvelyesek csíráira,
- nem szőlőből, hanem más 
gyümölcsökből előállított bor, likőrbor, 
szénsavas bor, aromásított bor és hasonló 
termékek, továbbá a 2206 00 91, 2206 00 
93 és 2206 00 99 KN-kód alá sorolt és 
szőlőből vagy szőlőmustból előállított 
italok,
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- legalább 10 térfogatszázalék alkoholt 
tartalmazó italok,
- üdítők, gyümölcslevek, 
gyümölcsnektárok és több mint 1,2 
térfogatszázalék alkoholt tartalmazó 
alkoholos italok öt literesnél nagyobb 
különálló tárolókban, amelyeket 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplők ellátására szántak,
- pék- vagy cukrászáruk, amelyeket 
jellegükből eredően a gyártásuktól 
számított 24 órán belül elfogyasztanak,
- ecet,
- étkezési só,
- szilárd cukor,
- csaknem kizárólag ízesített és/vagy 
színezett cukorféléket tartalmazó 
cukrásztermékek,
- rágógumi és hasonló, rágásra szánt 
termékek,
adagonként csomagolt jégkrém.

Or. de

Indokolás

Az egyértelműség végett a IX. mellékletet be kell illeszteni a jogszabály főszövegébe. A 
“fogyaszthatósági időtartamra“ nincsen szükség, ha a minőségmegőrzési időtartam 
feltüntetésre kerül.  A gyártás napjának megadása többletkiadásokhoz, emiatt magasabb 
fogyasztói árhoz vezetne. Különösen fontos, hogy a fagyasztott élelmiszerek minősége 
nemcsak az előállításuk időpontjától függ, hanem sokkal nagyobb mértékben a tárolási 
körülményektől. Az olyan élelmiszerek kereskedelmi forgalomba hozatala, amelyek nem 
felelnek meg a marketing előírásoknak, már ma is egyértelműen tilos.
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Módosítás 376
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A megfelelő dátumnak könnyen 
megtalálhatónak kell lennie, és nem 
szabad letakarni. A következőképpen kell 
jelölni:
MINŐSÉGMEGŐRZÉSI IDŐTARTAM
a) A dátumot az alábbi szavak előzik meg:
- „Minőségét megőrzi…-ig”, amennyiben 
a dátumban szerepel a nap megjelölése,
„Minőségét megőrzi… végéig” más 
esetekben.
b) Az a) pont szerinti kifejezést az 
alábbiakkal kell kiegészíteni:
vagy maga a dátum, vagy
– utalás arra, hogy a dátum hol található 
a címkézésen.
Ha szükséges, ezeket az adatokat a 
tárolási feltételek leírása követi, amelyeket 
be kell tartani, ha a terméket a megadott 
időszakon keresztül meg kívánják őrizni.
c) A dátum kódolatlan formában 
tartalmazza a napot, a hónapot és az évet, 
ebben a sorrendben.
Azon élelmiszerek esetében:
- amelyek minőségüket három hónapnál 
tovább nem őrzik meg, elegendő a nap és 
a hónap feltüntetése,
- amelyek minőségmegőrzési ideje három 
hónapnál több, de 18 hónapnál rövidebb, 
elegendő a hónap és az év feltüntetése,
- amelyek 18 hónapnál hosszabb ideig 
tárolhatók, elegendő az év feltüntetése.
d) A minőségmegőrzési időtartamot 
minden egyes előre csomagolt adagon fel 
kell tüntetni. 
e) A minőségmegőrzési időtartam 
jelölésének egyéb típusait előíró közösségi 
rendelkezések függvényében a 
minőségmegőrzési időtartam feltüntetése 
nem szükséges az alábbi esetekben:
- friss gyümölcs és zöldség, beleértve a 
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burgonyát, amelyet nem hámoztak meg, 
vágtak fel vagy kezeltek hasonló módon;
ez az eltérés nem vonatkozik a magok 
csíráira és hasonló termékekre, például a 
hüvelyesek csíráira,
- nem szőlőből, hanem más 
gyümölcsökből előállított bor, likőrbor, 
szénsavas bor, aromásított bor és hasonló 
termékek, továbbá a 2206 00 91, 2206 00 
93 és 2206 00 99 KN-kód alá sorolt és 
szőlőből vagy szőlőmustból előállított 
italok,
- legalább 10 térfogatszázalék alkoholt 
tartalmazó italok,
- üdítők, gyümölcslevek, 
gyümölcsnektárok és több mint 1,2 
térfogatszázalék alkoholt tartalmazó 
alkoholos italok öt literesnél nagyobb 
különálló tárolókban, amelyeket 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplők ellátására szántak,
- pék- vagy cukrászáruk, amelyeket 
tartalmuk természeténél fogva a 
gyártásuktól számított 24 órán belül 
elfogyasztanak,
- ecet,
- étkezési só,
- szilárd cukor,
- cukrásztermékek, amelyek csaknem 
kizárólag aromaanyagokat és/vagy 
színezett cukorféléket tartalmaznak,
- rágógumi és hasonló, rágásra szánt 
termékek,
B. FOGYASZTHATÓSÁGI 
IDŐTARTAM:
a) A dátumot a „Fogyasztható …-ig” 
szavak előzik meg;
b) Az a) pont szerinti kifejezést az 
alábbiakkal kell kiegészíteni:
- vagy maga a dátum, vagy
– utalás arra, hogy a dátum hol található 
a címkézésen.
Ezen adatokat a biztosítandó tárolási 
feltételek leírása követi.
c) A dátum kódolatlan formában 
tartalmazza a napot, a hónapot és adott 
esetben az évet, ebben a sorrendben.
d) Az e bekezdés A. szakaszának c) 
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pontjában meghatározott 
minőségmegőrzési időtartam 
feltüntetésének részleteit a 49. cikk (2) 
bekezdésében foglalt szabályozási 
bizottsági eljárással lehet megállapítani.
C. A GYÁRTÁS IDŐPONTJA:
a) A dátumot a „Gyártás időpontja:” 
szavak előzik meg.
b) Az a) pont szerinti kifejezést az 
alábbiakkal kell kiegészíteni:
- vagy maga a dátum, vagy
– utalás arra, hogy a dátum hol található 
a címkézésen.
c) A dátum kódolatlan formában 
tartalmazza a napot, a hónapot és adott 
esetben az évet, ebben a sorrendben.

Or. nl

Indokolás

Az egyértelműség miatt a IX. mellékletet be kell illeszteni a jogalkotás szövegébe, és a 2. cikk 
(2) bekezdésének új a) és b) pontjaival összhangban ki kell egészíteni a gyártás időpontjával 
kapcsolatos rendelkezésekkel. Az adagonként csomagolt fagylalt minőségmegőrzési 
időtartamának feltüntetésére vonatkozó kivétel törlendő.

Mivel az egyes adagokat el lehet választani attól a csomagtól vagy árutételtől, amelyben 
értékesítették őket, lényeges, hogy a minőségmegőrzési időtartam minden különválasztható 
adagon megtalálható legyen. A 'minőségét megőrzi…' kifejezés értelmezése a nemzeti 
jogszabályozással összhangban történik.

Módosítás 377
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az élelmiszeren a felhasználási 
javaslatot úgy tüntetik fel, hogy az lehetővé 
tegye annak megfelelő felhasználását. Ahol 
szükséges, fel kell tüntetni a hűtési vagy 
tárolási feltételekre vonatkozó 
utasításokat. 

Or. de
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Indokolás

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

Módosítás 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 379
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos
kötelező tájékoztatásnak a fő látómezőben 
(a továbbiakban: „a tápanyag-összetétellel
kapcsolatos tájékoztatás a csomagolás 
elülső oldalán”) a következőket kell 
tartalmaznia:
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a) energiatartalom a) energiatartalom
b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom,
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a
cukor- és sótartalomra.

b) zsír-, telítettzsírsav-, cukor-, és 
sótartalom az élelmiszerben.

A csomagolás hátoldalán feltüntetett, a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás (a továbbiakban: „a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás a csomagolás hátoldalán”) az 
első albekezdésben felsorolt tápanyagok, 
és az alábbiak mennyiségét tartalmazza:
i. fehérje;
ii. szénhidrátok
iii. rost;
iv. transzzsírsavak.

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 380
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a fehérje-, rost- és szénhidráttartalom –
külön hivatkozva a cukortartalomra –, a
zsír- és telítettzsírsav-tartalom, valamint a
sótartalom.

Or. de

Indokolás

A rost- és fehérjettartalomra vonatkozó tájékoztatást ugyancsak biztosítani kell a fogyasztó 
számára.

Módosítás 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A fehérje- és transzzsírsavtartalmom fontos információ a fogyasztók számára, ezért 
kötelezően fel kell tüntetni. Szükséges továbbá különbséget tenni a szintetikus és természetes 
transzzsírsavak között, mivel a szintetikus transzzsírsavak mennyiségét a gyártók befolyásolni 
tudják.
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Módosítás 382
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

b) fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom.

Or. de

Indokolás

A módosítás biztosítja a korábbi tápanyagjelölési rendszerben szereplő tápanyagok kötelező 
feltüntetését. A tápanyagokra vonatkozó minden ajánlás a “makrotápanyagokra” érvényes.  A 
fogyasztók hozzászoktak az ilyen jellegű tájékoztatáshoz, és “megtanulták” azt figyelemmel 
kísérni. 

Módosítás 383
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a, b és ba pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) zsírtartalom, valamint szénhidrát, külön 
hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

ba) telítettzsírsav-, transzzsírsav-, cukor-, 
rost- és fehérjetartalom.
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Or. fr

Módosítás 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

i. zsír; 
ii. telített zsírok; 
iii. cukrok; 

iv. sók; és energiatartalom
 A csomagolás hátoldalán feltüntetett, 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás az (1) bekezdés a) 
pontjában felsorolt tápanyagok 
mennyiségeit tartalmazza, az alábbiakban 
ismertetett mennyiségeken túlmenően:

i. fehérje;
ii. szénhidrátok;
iii. rost; és
iv. transzzsírsavak.

Or. en

Indokolás

E bekezdés pontosítja, hogy a fő látómező a csomagolás elejét jelenti. Biztosítja továbbá, 
hogy a tápanyag-összetétellel kapcsolatos kötelező tájékoztatás két részből álljon: korlátozott 
tájékoztatás a csomagolás elején négy tápanyagról és az energiatartalomról, valamint 
összetettebb tájékoztatás a csomagolás hátulján nyolc tápanyagról és az energiatartalomról.
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Módosítás 385
János Áder

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a zsír- és telítettzsírsav-, fehérje- és 
szénhidráttartalom – külön hivatkozva a
cukortartalomra – és a sótartalom.

Or. hu

Indokolás

A vesebeteg fogyasztók nagy számára tekintettel fontos a fehérjetartalom kötelező feltüntetése 
is.

Módosítás 386
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a fehérje- és szénhidráttartalom, külön 
hivatkozva a cukor-, zsír-, telítettzsírsav-, 
rost- és nátriumtartalomra.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll azzal az elterjedt élelmiszeripari gyakorlattal, amely szerint 
az úgynevezett “big 8” tápanyagot tüntetik fel a csomagolás hátsó részén a tápanyagokat 
tartalmazó táblázatban.
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Módosítás 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A fehérje létfontosságú tápanyag.  A fehérjemennyiséget be kell építeni a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező tájékoztatásba, hogy a fogyasztók láthassák az energiát adó 
valamennyi tápanyagot. 

Módosítás 388
Andres Perello Rodriguez

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

A transzzsírsavra és a fehérjére vonatkozó tájékoztatást kötelező, és nem választható jelleggel 
kellene felvenni a tápanyag-összetétellel kapcsolatos kötelező tájékoztatásba.
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Módosítás 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(b) zsír-, telítettzsírsav-, cukor-, és 
sótartalom

Or. de

Indokolás

Ezek a tápanyagok képezik a legfontosabb adatokat, és ezeket a fogyasztók is értik. Különösen 
fontos a „só” kifejezés megtartása, mert feltételezhető, hogy a „szódium” kifejezést a 
fogyasztók többsége nem érti. 

Módosítás 390
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint a szénhidráttartalom – külön 
hivatkozva a természetes és hozzáadott 
cukortartalomra – és a sótartalom.

Or. de

Indokolás

A természetes és hozzáadott cukortartalmat szerepeltetni kell a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatásban, hogy a fogyasztók láthassák a szóban forgó élelmiszer 
teljes tápanyag-összetételét.
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Módosítás 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A több mint 1,2 térfogatszázalék alkoholt 
tartalmazó italok esetében a tápanyag-
összetételre vonatkozó kötelező 
tájékoztatásnak kizárólag az 
energiaértéket kell tartalmaznia.

Or. en

Indokolás

Az alkoholtartalmú italokon fel kell tüntetni az energiatartalmat.
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Módosítás 392
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. sv

Indokolás

Ugyancsak fontos a fogyasztók tájékoztatása az alkoholtartalmú italok összetevői 
tekintetében. Ennek különösen nagy jelentősége van a cukorbeteg fogyasztók esetében.
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Módosítás 393
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sv

Módosítás 394
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 395
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a több 
mint 1,2 térfogatszázalék alkoholt 
tartalmazó italokra. A Bizottság legkésőbb
[e rendelet hatálybalépését követően öt 
évvel] jelentést készít e bekezdésnek a 
meghatározott termékekre való
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oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sörre és a szeszes italokra. 
A Bizottság [e rendelet hatálybalépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdésnek a meghatározott termékekre
történő alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a konkrét 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a konkrét 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az e 
termékekre vonatkozó, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező
tájékoztatás szabályait. Az e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
vonatkozó intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Minden, több mint 1,2 térfogatszázalék alkoholtartalommal rendelkező ital mentesül e 
rendelet hatálya alól, beleértve az „alcopop” italokat.

Módosítás 396
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az
alkoholtartalmú italokra. A Bizottság [e 
rendelet hatálybalépését követően öt évvel] 
jelentést készít e bekezdésnek a 
meghatározott termékekre történő 
alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a konkrét 
intézkedéseket, amelyek meghatározzák a 
fogyasztóknak az e termékek tápértékével 
kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra 
vonatkozó szabályokat. Az e rendelet nem 
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meghatározott sörre és a szeszes italokra. 
A Bizottság [e rendelet hatálybalépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdésnek a meghatározott termékekre 
történő alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a konkrét 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 397
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a
legalább 1,2 térfogatszázalék alkoholt 
tartalmazó italokra. A Bizottság …-ig*
jelentést készít e bekezdés alkalmazásával 
kapcsolatban, melyhez csatolhatja azokat a 
tudományos intézkedéseket, melyek 
meghatározzák e termékek kötelező 
tápértékjelölésének szabályait. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket
szükség esetén a következő eljárásokkal
kell elfogadni:
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melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

i.. a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendelet …. cikkében említett termékek 
tekintetében az említett rendelet 113. 
cikkének (1) bekezdésében előírt 
eljárással összhangban;
ii. z ízesített bor, az ízesített boralapú 
italok és az ízesített boralapú koktélok 
meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok megállapításáról szóló, 91. 
június 10-i 1601/1991/EK tanácsi rendelet 
2. cikkének (1) bekezdésében említett 
termékek tekintetében az ugyanazon 
rendelet 13. cikkében megállapított 
eljárással összhangban;
iii.a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/1989/EGK 
tanácsi rendelet3 hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 110/89/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
25. cikke (2) bekezdésében előírt 
eljárással összhangban;
iv. egyéb termékek tekintetében a 49. cikk 
(3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban.

Or. fr

Indokolás

Az alkoholtartalmú italok e javaslatok alóli mentesítése csak azon az alapon indokolt, hogy 
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azok alkoholt tartalmaznak.. Helytelen lenne e termékek oly módon történő címkézése, amely 
megtévesztheti a fogyasztókat vagy a túlzott fogyasztást ösztönözné. Ugyancsak helytelen 
lenne, ha e javaslatok hátrányos megkülönböztetést okoznának és megzavarnák a termékek 
közötti versenyt. A fenti kivétel alá tartozó termékek közös jellemzője, hogy alkoholt 
tartalmaznak.  Nem célszerű e javaslatok általános rendelkezéseinek ilyen termékekre történő 
alkalmazása, különösen azért, mert a javaslatok kötelezik a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
további, az alkoholtartalmú italok ágazata tekintetében megfelelő javaslatokat.

Módosítás 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a a 
479/2008/EK tanácsi rendelet 1. cikke (1) 
bekezdésének és az 1601/91/EK tanácsi 
rendelet 2. cikke (1) bekezdésének
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2008. január 15-i 
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 
meghatározása szerinti egyéb hasonló, 
nem szőlőből, hanem más gyümölcsökből 
előállított termékekre, almaborra, 
körteborra, sörre és egyéb szeszes italokra, 
továbbá más alkoholtartalmú italokra. A 
Bizottság [e rendelet hatálybalépését 
követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdésnek a meghatározott termékekre 
történő alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a konkrét 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó 
intézkedéseket szükség esetén a következő 
eljárásokkal kell elfogadni:
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i. a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
említett termékek tekintetében az említett 
rendelet 113. cikkének (1) bekezdésében 
előírt eljárással összhangban;
ii.az ízesített bor, az ízesített boralapú 
italok és az ízesített boralapú koktélok 
meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok megállapításáról szóló, 1991. 
június 10-i 1601/1991/EGK tanácsi 
rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében 
említett termékek tekintetében az 
ugyanazon rendelet 13. cikkében 
megállapított eljárással összhangban;
iii.a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/1989/EGK 
tanácsi rendelet3 hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
25. cikke (2) bekezdésében előírt 
eljárással összhangban;
iv. egyéb termékek tekintetében a 49. cikk 
(3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban.
2. Az i., ii., és iii. pontban említett 
termékekre alkalmazott fenti eljárások 
révén megállapított egyedi jellemzők 
sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett 
intézkedések következetesen és egyidejűleg 
alkalmazandók az ezen bekezdésben leírt 
valamennyi termékre.

Or. es

Indokolás

Néhány alapvető kérdést tisztázni kell, mielőtt előírjuk a nem a tápértékük miatt fogyasztott 
alkoholtartalmú italok összetevőire vagy tápanyagaira vonatkozó címkézést. A 479/2008, 
1601/91 és 110/2008 számú rendeletek rendelkeznek a borok és szeszes italok címkézésének 
módjáról. Rendelkeznek továbbá annak lehetőségéről, hogy speciális komitológiai eljárások 
révén kerüljenek meghatározásra a végrehajtási szabályok. A következetesség érdekében meg 
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kell őrizni ezt a lehetőséget.

Módosítás 399
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a 
479/2008/EK tanácsi rendelet 1. cikke (1) 
bekezdésének és az 1601/91/EK tanácsi 
rendelet 2. cikke (1) bekezdésének
meghatározása szerinti borra és borászati 
termékekre, valamint a szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke (1)
bekezdésének meghatározása szerinti
egyéb hasonló, nem szőlőből, hanem más 
gyümölcsökből előállított termékekre, 
almaborra, körteborra és egyéb szeszes 
italokra, továbbá más alkoholtartalmú 
italokra. A Bizottság [legkésőbb e rendelet
hatálybalépését követően öt évvel] 
jelentést készít az e bekezdésnek e 
termékekre való alkalmazásával 
kapcsolatban, melyhez csatolhatja azokat
az egyedi intézkedéseket, melyek 
meghatározzák az összetevők 
címkézésének szabályait. Az e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására
irányuló intézkedéseket szükség esetén a
következő eljárással kell elfogadni:

a) i. a borpiac közös szervezéséről szóló, 
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi 
rendeletben említett termékek tekintetében 
az említett rendelet 113. cikkének (1) 
bekezdésében előírt eljárással;
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b) az ízesített bor, ízesített boralapú italok 
és az ízesített boralapú koktélok 
meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok meghatározásáról szóló, 1991. 
június 10-i 1601/91/EK tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdésében említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
13. cikkében előírt eljárással;

c) a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK 
tanácsi rendelet3 hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
25. cikke (1) bekezdésében előírt 
eljárással;

d) más termékek tekintetében a 49. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással.

A 2. albekezdés a), b) és c) pontjában 
említett termékekre vonatkozó eljárások 
révén azonosított sajátosságok sérelme 
nélkül.

Or. en

Indokolás

Ha a bor, a sör és a szeszes italok kivételt képeznek, de az  egyéb alkoholtartalmú italok nem, 
akkor az következetlenséget okoz az ágazatban. Ez ugyanis kedvez bizonyos meghatározott 
termékeknek, miközben diszkriminál más termékeket, torzítja a versenyt, és félrevezeti a 
fogyasztót a különböző termékek viszonylagos összetétele tekintetében.
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Módosítás 401
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

(beleértve omega-9 összetevőiket);
c) többszörösen telítetlen zsírsavak; c) többszörösen telítetlen zsírsavak

(beleértve omega-3 és omega-6 
összetevőiket)
ca) koleszterin (LDL és/vagy HDL);

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

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

Or. ro

Indokolás

A tápanyagok listáját ki kell egészíteni, mivel bizonyos típusú zsírsavak (például omega-3) a 
fogyasztók által esetleg keresett egészségügyi előnyöket nyújtanak.

Módosítás 402
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tájékoztatás a következők közül többet is 
tartalmazhat:

a) transzzsírsavak;
b) egyszeresen telítetlen zsírsavak; b) egyszeresen telítetlen zsírsavak;
c) többszörösen telítetlen zsírsavak; c) többszörösen telítetlen zsírsavak;
d) poliolok; d) poliolok;
e) keményítő; e) keményítő;
f) rost;
g) fehérje;
h) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok.

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

Or. en

Indokolás

A transzzsírsavak, a rostok és a fehérje szerepel a csomagolás hátoldalán a tápanyag-
összetétellel kapcsolatban feltüntetendő kötelező tájékoztatásban, ezért azokat törölni kell 
erről a listáról.

Módosítás 403
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) transzzsírsavak; a) transzzsírsavak;

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

d) poliolok; d) poliolok;

da) koleszterin;
e) keményítő; e) keményítő;

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

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

ha) a XIII. melléklet A. részében felsorolt 
egyéb anyagok és e tápanyagok 
alkotóelemei.

Or. de

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a tápértékkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás a koleszterint is 
tartalmazhassa.

Módosítás 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) transzzsírsavak;

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

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

d) poliolok; d) poliolok;

e) keményítő; e) keményítő;

f) rost; f) rost;

g) fehérje;

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 405
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) transzzsírsavak,

b) egyszeresen telítetlen zsírsavak, b) egyszeresen telítetlen zsírsavak,

c) többszörösen telítetlen zsírsavak, c) többszörösen telítetlen zsírsavak,

d) poliolok, d) poliolok,

e) keményítő, e) keményítő,

ea) koleszterin,

f) rost,

g) fehérje,

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

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

ha) további anyagok az 1925/2006/EK 
rendeletben meghatározottak szerint.

Or. fr
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Indokolás

Hasznos lenne a fogyasztók számára, ha a zsíroktól elkülönítve jeleznék a koleszterint az azt 
tartalmazó zsíroknál. A törölt elemek bekerültek a 29. cikk (1) bekezdésébe. 

Módosítás 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) transzzsírsavak;

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

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

d) poliolok; d) poliolok;

e) keményítő; e) keményítő;

f) rost;

g) fehérje;

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

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

Or. en

Indokolás

A transzzsírsavak, a rostok és a fehérje szerepel a csomagolás hátoldalán a tápanyag-
összetétellel kapcsolatban feltüntetendő kötelező tájékoztatásban, ezért azokat törölni kell 
erről a listáról.
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Módosítás 407
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás további adatokat tartalmazhat
a következő anyagok vagy anyagcsoportok 
vonatkozásában:

a) transzzsírsavak; a) transzzsírsavak;
b) egyszeresen telítetlen zsírsavak;
c) többszörösen telítetlen zsírsavak;
d) poliolok;
e) keményítő;

b) egyszeresen telítetlen zsírsavak;
c) többszörösen telítetlen zsírsavak;
d) poliolok;
e) keményítő;

f) rost; f) rost;
fa) különböző cukorfajták;
fb)sók;
fc) koleszterin;

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

h) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2.
pontjának megfelelő értelemben jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
vagy vitaminok;
ha) további anyagok az 1925/2006/EK 
rendeletben meghatározottak szerint.

Or. de

Indokolás

A német változatban a „transisomere Fettsäuren” kifejezés helyébe a „Transfettsäuren” 
kifejezésnek kell lépnie. A szöveget ki kell egészíteni a „koleszterin” kifejezéssel. A fehérjével 
a 29. cikk (1) bekezdésének b) pontja foglalkozott. 
Az angol „sugars” ideillő magyar fordítása „cukorfajták” (lásd az emberi fogyasztásra szánt 
egyes cukorfajtákról szóló 2001/111/EK irányelvet).
A tápértékjelöléshez kiegészítésként szabadon hozzáfűzhető tápanyagok listájának 
összhangban kell állnia más közösségi jogszabályokkal (többek között a vitaminok, ásványi 
anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 
1925/2006/EK rendelettel). A (2) bekezdést ennek megfelelően kell kiegészíteni.
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Módosítás 408
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) poliolok; A magyar változatot nem érinti.

Or. de

Indokolás

Összhangban az I. melléklet 9. pontjának módosításával.

Módosítás 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – g pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) fehérje törölve

Or. en

Módosítás 410
János Áder

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) fehérje; törölve

Or. hu

Indokolás

A fehérjetartalom a vesebeteg fogyasztókra tekintettel a kötelező elemek közé kerül.
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Módosítás 411
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Egyértelműbb rendelkezés.

Módosítás 412
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A több mint 1,2 térfogatszázalék alkoholt 
tartalmazó italok esetében a tápanyag-
összetételre vonatkozó kötelező 
tájékoztatásnak kizárólag az energia- és 
cukorértéket kell tartalmaznia.
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intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az alkoholtartalmú italokon fel kell tüntetni az energia- és cukortartalmat.

Módosítás 413
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. de

Indokolás

Legalább az energiatartalmat az alkoholtartalmú italoknál is mindig fel kell tüntetni.

Módosítás 414
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A bejelentett és a hivatalos ellenőrzések során megállapított értékek közötti különbségek 
megengedett mértékének meghatározása kulcstényező a rendelet végrehajtása során, ezért 
arról ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell dönteni.
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Módosítás 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A közös pozitív tápértékszimbólum az élelmiszerek vásárlásakor segítené a fogyasztókat az 
egészségesebb választás azonosításában. A pozitív szimbólummal felcímkézett élelmiszer 
például tartalmazhat kevesebb zsírt, cukrot és több élelmi rostot, mint a szimbólummal nem 
rendelkező, ugyanazon típusba tartozó élelmiszer-ipari termékek. A pozitív szimbólum 
segítségével a fogyasztók egészségesebb terméket választhatnak pusztán azáltal, hogy egy 
pillantást vetnek rá a vásárlás pillanatában.

Módosítás 416
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egy adagra vonatkozó tájékoztatás megadása sokkal lényegesebb a fogyasztók számára.  A 
100 grammra vagy 100 milliliterre vonatkozó tájékoztatás megadása jelentéktelen (ha 
valójában különböző méretű adagokat fogyasztanak) és félrevezető is.  Továbbá a 100 
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grammra vagy 100 milliliterre vonatkozó tájékoztatás megadása a fogyasztók számára 
bonyolultabbá teszi tényleges bevitelük kiszámítását, következésképpen egészségesen 
kiegyensúlyozott étrend kialakítását.

Módosítás 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Ezenkívül meg lehet adni az egy adagra 
vonatkozó energia- és tápanyagtartalmat 
is. 
Amennyiben az élelmiszer külön adagként 
van előre csomagolva, az (1) bekezdésben 
említett energia- és tápanyagtartalmat is 
közölni kell.
Ha a tájékoztatás egy adagra vonatkozóan 
történik, fel kell tüntetni a csomagolásban 
található adagok mennyiségét, az adagok 
méretét reálisan kell megállapítani, és az 
információt az átlagos fogyasztó számára 
érthetően kell jelölni vagy közölni. 

Or. en
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Indokolás

Az energia- és tápanyagtartalom megadása 100 grammra vagy 100 milliliterre lehetőséget 
biztosít a fogyasztó számára, hogy a termékeket közvetlenül összehasonlítsa egymással. Ezért 
ezeket az adatokat alapvetően adagok csomagolásánál is elő kell írni. Az egy adagra 
vonatkozó energia- és tápanyagtartalom kiegészítő jelleggel történő megadását természetesen 
különösen adagok csomagolásánál kell lehetőségként biztosítani. A fogyasztó tájékozódását 
elősegítendő, az adagra vonatkozó tápértékjelölésnek az előre csomagolt egyes adagok 
esetében kötelezőnek kell lennie.

 Az adag nagyságának meghatározása azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztó számára 
valószerű képet adjunk. Az adag nagyságának továbbá a félrevezető tájékoztatás elkerülése 
érdekében a fogyasztók valós átlagfogyasztásához kell igazodnia. A gyakran megadott 25 g-os 
adagnagyság például valótlan viszonyítási alapnak bizonyult.

Módosítás 418
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az adagra vonatkozó jelölést mindig csak a 100 grammra vonatkozó adaton túl lehet 
alkalmazni, hogy ne befolyásolja hátrányosan a termékek összehasonlíthatóságának 
lehetőségét.
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Módosítás 419
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 420
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, vagy a 32. cikk (2) és (3) 
bekezdésére is figyelemmel egy adagra 
vonatkozóan kell megadni.
Ezenkívül meg lehet adni az egy adagra 
vonatkozó energia- és tápanyagtartalmat 
is.
Amennyiben az élelmiszer külön adagként 
van előre csomagolva, az (1) bekezdésben 
említett energia- és tápanyagtartalmat is 
közölni kell.
Ha a tájékoztatás egy adagra vonatkozóan 
történik, fel kell tüntetni a csomagolásban 
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található adagok mennyiségét, az adagok 
méretét reálisan kell megállapítani, és az 
információt az átlagos fogyasztó számára 
érthetően kell jelölni vagy közölni.
A Bizottság az élelmiszer-ipari 
vállalatokkal és a tagállamok illetékes 
hatóságaival együttműködésben 
realisztikus adagméretek megadására 
vonatkozó iránymutatásokat dolgoz ki. Az 
e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az energia- és tápanyagtartalom megadása 100 grammra vagy 100 milliliterre lehetőséget 
biztosít a fogyasztó számára, hogy a termékeket közvetlenül összehasonlítsa egymással. Ezért 
ezeket az adatokat alapvetően adagok csomagolásánál is elő kell írni. Az egy adagra 
vonatkozó energia- és tápanyagtartalom kiegészítő jelleggel történő megadását természetesen 
különösen adagok csomagolásánál kell lehetőségként biztosítani. A fogyasztó tájékozódását 
elősegítendő, az adagra vonatkozó tápértékjelölésnek az előre csomagolt egyes adagok 
esetében kötelezőnek kell lennie. Több adagot tartalmazó csomagolás esetében az adagok 
számának feltüntetése segítséget nyújt az egy adagra vonatkozó tápértékjelölés termékre 
vonatkoztatásához. Az adag nagyságának meghatározása azt a célt szolgálja, hogy a 
fogyasztó számára valószerű képet adjunk. Így a fogyasztó például egy 8 egységből álló vagy 
darabszámú (keksz) vagy egy félpohárnyi adagot (például mogyoró vagy más csonthéjasok) 
könnyebben fel tud mérni, mint a grammban megadott megfelelő értékeket. Az adag 
nagyságának továbbá a félrevezető tájékoztatás elkerülése érdekében a fogyasztók valós 
átlagfogyasztásához kell igazodnia. A gyakran megadott 25 g-os adagnagyság például 
valótlan viszonyítási alapnak bizonyult. 

Módosítás 421
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tápanyagtartalmat a 32. cikkre is 
figyelemmel 100 grammra vagy 100 
milliliterre vonatkozóan kell megadni.

Ezenkívül meg lehet adni az egy csomagra 
vonatkozó energia- és tápanyagtartalmat 
is. Ez mind a külön adagként előre 
csomagolt, mind a több adagot tartalmazó 
csomagokban forgalomba kerülő 
élelmiszerekre vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A „csomagonkénti” jelölés választásával a mindenki és minden európai élelmiszer-kultúra 
számára realisztikus adagok meghatározásának megoldhatatlan problémáját építő módon 
lehet kezelni. Továbbá a lehető legkisebbre csökken a szokványos adagoktól való közös 
eltérések miatti félrevezető címkézés veszélye.  Ma, amikor az elhízás általános jelenség, a 
csomagonkénti címkézés egyúttal ösztönzést is jelent az élelmiszeripar számára a kiszerelés 
csökkentésére.

Módosítás 422
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A 100 grammra vagy 100 milliliterre vonatkozó jelölésen túl az adatokat egy adagra 
vonatkozóan is fel kell tüntetni.
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Módosítás 423
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 424
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Az adagokban való kifejezésről szóló új (2a) bekezdéssel összhangban.
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Módosítás 425
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sv

Módosítás 426
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkozó tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az 
információt a címkén meghatározott 
mennyiségű adagra vonatkozóan is meg 
lehet adni, feltéve, hogy a csomagban lévő
adagok számát feltüntették és az adagok 
egyformák.
A tápanyag-összetétellel kapcsolatos, a 29. 
cikk (1) bekezdése a) és b) pontjában 
említett információkról szóló, a fő 
látómezőben történő kötelező tájékoztatást 
akkor lehet kizárólag egy adagra 
vonatkozóan megadni, ha az élelmiszer 
külön adagként van előre csomagolva, és 
valamennyi adag egyforma.

A (2) bekezdésben nem említett 
élelmiszerek esetében a 29. cikk (1) 
bekezdése a) és b) pontjában említett 
információknak a fő látómezőben 
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kizárólag az adag alapján történő 
feltüntetéséről a Bizottság határoz. Az 
átmeneti időszak végéig az e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
vonatkozó intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

A termékek többségén az adagonkénti energiatartalom feltüntetése sokkal hasznosabb a 
fogyasztó számára, mint a viszonylag elvont, 100 g-onkénti érték jelzése. A referenciaadag 
méretének meghatározását mindenképpen úgy kell harmonizálni, hogy az ugyanolyan típusú, 
de különböző márkájú termékek közötti összehasonlítás egyszerű legyen. 

Módosítás 427
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Mivel sok élelmiszert nem 100 g-os/ml-es mennyiségben fogyasztunk, fontos, hogy a beviteli 
referenciaérték százalékos aránya a termék egy adagjára legyen feltüntetve. Ez lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy egyedi igényeik alapján tájékozottabban dönthessenek 
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étrendjükkel kapcsolatban, és meg tudják határozni a termék napi étrendjükben elfoglalt 
helyét.

Módosítás 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező, kiegészítő jellegű tájékoztatást
táblázatos formában, a XI. melléklet B. 
részében meghatározott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni, 
100 grammra vagy 100 milliliterre és a 31. 
cikk (2) bekezdésében előírtak szerint egy 
adagra vonatkoztatva. Amennyiben 
feltüntetik, a vitaminokra és az ásványi 
anyagokra vonatkozó címkézési
információkat legalább a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Or. en

Indokolás

Érdemes szabályokat megállapítani a kiegészítő címkézésre vonatkozóan egyrészt a 
szabványosság, másrészt pedig annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a fogyasztók 
esetleges félrevezetése.

Módosítás 429
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 

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

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

Or. fr

Indokolás

Mivel sok élelmiszert nem 100 g-os/ml-es mennyiségben fogyasztunk, fontos, hogy a beviteli 
referenciaérték százalékos aránya egy adagra vonatkoztatva legyen feltüntetve. Ez lehetővé 
teszi a fogyasztók számára, hogy egyedi igényeik alapján étrendjükkel kapcsolatban 
könnyebben dönthessenek, és meg tudják határozni a termék napi étrendjükben elfoglalt 
helyét.

Módosítás 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



AM\800408HU.doc 69/123 PE431.137v01-00

HU

Módosítás 431
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt a kutatást tükrözi, amely kimutatta, hogy a fogyasztók kevesebb értelmező 
információra tartanának igényt a tápanyagtartalomról a csomagolás előlapján. Jobban 
szeretik, ha piros, sárga és zöld színnel van jelölve, hogy az egyes élelmiszerek ezekből a 
tápanyagokból sokat, közepes mennyiséget vagy keveset tartalmaznak. A magas, közepes, 
illetve alacsony szint referenciaértékeit az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által 
elfogadott független tudományos vélemény alapján kell megállapítani.
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Módosítás 432
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos
önkéntes, kiegészítő jellegű tájékoztatást
táblázatos formában, a XI. melléklet B. 
részében meghatározott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni, 
100 grammra vagy 100 milliliterre és a 31. 
cikk (2) bekezdésében előírtak szerint egy 
adagra vonatkoztatva. Amennyiben 
feltüntetik, a vitaminokra és az ásványi 
anyagokra vonatkozó címkézési
információkat legalább a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Or. en

Indokolás

Érdemes szabályokat megállapítani az önkéntesen feltüntetett kiegészítő címkézésre 
vonatkozóan annak érdekében, hogy egyrészt ezek tekintetében is érvényesüljön bizonyos 
mértékű szabványosság azokban az esetekben, ahol élnek ezzel a lehetőséggel, másrészt pedig 
elkerülhető legyen a fogyasztók esetleges félrevezetése. 

Módosítás 433
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Ha a tápanyag-összetétellel kapcsolatos
tájékoztatás tartalmazza a beviteli 
referenciaértékhez viszonyított százalékos 
arányt, a XI. mellékletben meghatározott 
beviteli referenciaértéket kell alkalmazni, 
és a számított százalékos arányokat csak a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatban a 
csomagolás hátoldalán szereplő 
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információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell 
megadni.

tájékoztatásban lehet feltüntetni.

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy csak az EFSA által megállapított referenciaértékeket lehessen alkalmazni.

Módosítás 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást a XI. melléklet B. 
részében meghatározott beviteli 
referenciaérték százalékában is ki kell
fejezni, 100 grammra vagy 100 milliliterre
és egy adagra vonatkoztatva, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva. Amennyiben feltüntetik, a 
vitaminokra és az ásványi anyagokra 
vonatkozó információkat is a XI. melléklet 
A. részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Or. en

Indokolás

A beviteli referenciaértékekhez viszonyított százalékos arány a legtöbb fogyasztó számára 
értékes információ, ezért meg kell adni. Amennyiben az élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva,a  tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatást egy adagra vonatkoztatva is 
meg kell adni.



PE431.137v01-00 72/123 AM\800408HU.doc

HU

Módosítás 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos
tájékoztatás elemeit ki lehet fejezni a XI. 
melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában, egy 
adagra vonatkoztatva.

Or. en

Indokolás

The amendment is motivated by the commitment to a voluntary nutrition-labelling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike.  GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs.  PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.  
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml.  Consumers will always 
have complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.

Módosítás 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos, 
energia-, zsír-, telítettzsírsav-, cukor- és 
sótartalomra vonatkozó kötelező 
tájékoztatást továbbá meg kell adni a XI. 
melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában, 100 
grammra vagy 100 milliliterre vagy, a 31. 
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az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

cikk (2) bekezdésének megfelelően, egy 
adagra vonatkoztatva. Amennyiben 
feltüntetik, a vitaminokra és az ásványi 
anyagokra vonatkozó információkat is a 
XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
megadott beviteli referenciaérték 
százalékában kell megadni.

Or. de

Indokolás

E módosítást az előadó 135. cikkhez kapcsolódó módosításával összefüggésben kell 
értelmezni, amely az adagok egységes megadását kéri. A kizárólag 100 grammra/100 
milliliterre vonatkozó abszolút adatokat ki kell egészíteni a százalékos arány megadásával, 
hogy a termék fogyasztását össze lehessen vetni a napi szükséglettel, és így a fogyasztók 
további információt kapjanak, mivel az abszolút adatokból sok fogyasztó nem tudja 
megállapítani, hogy magas vagy alacsony értékről van-e szó.

Módosítás 437
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Indokolás

A napi referenciaszükséglethez viszonyító százalékos rendszer nem teljesen egyértelmű és 
félrevezetheti a fogyasztókat.
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Módosítás 438
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sv

Módosítás 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az e rendelet 29. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában említett,
tápanyag-összetétellel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatást a csomagolás elején kell 
feltüntetni és:

a) a fő látómezőben kell megadni;

b) tartalmaznia kell a „magas”, „közepes” 
és „alacsony” jelölések kombinációját;

c) tartalmaznia kell a közlekedési 
jelzőlámpa színeinek megfelelő zöld, sárga 
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és piros színkódokat; valamint

d) tartalmaznia kell a XI. melléklet B. 
részében meghatározott beviteli
referenciaértékhez viszonyított százalékos 
arányt egy adagra vonatkoztatva.

A csomagolásban található adagok 
számát reálisan kell megállapítani, és 
kiemelt helyen kell feltüntetni a fő 
látómezőben.

Az e tápanyagok magas, közepes, illetve 
alacsony szintjére vonatkozó 
referenciaértékeket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell megállapítani az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleménye 
alapján. Ezt az információt 100 grammra 
vagy 100 milliliterre vonatkozóan kell 
megadni a „magas”, „közepes” és 
„alacsony” jelölések, valamint a 
közlekedési jelzőlámpa színeinek 
megfelelő zöld (alacsony), sárga (közepes) 
és piros (magas) színkódok 
kombinációjával.

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

3a. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos, a 
29. cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
kötelező tájékoztatást a csomagolás 
hátoldalán kell megadni 100 grammra 
vagy 100 milliliterre és, a 32. cikk (2) és 
(3) bekezdésének megfelelően, egy adagra 
vonatkoztatva

Or. en

Indokolás

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food.  This 
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amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Módosítás 440
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A jelenleg a XI. mellékletben szereplő értékek eltérnek olyan szervek ajánlásaitól, mint az 
Egyesült Királyság Élelmiszerszabvány-ügyi Hivatala vagy a WHO. Az étrendi 
referenciaértékekről szóló legutóbbi EFSA-vélemény (2009. augusztus 5.) arra a 
következtetésre jutott, hogy a cukorral kapcsolatban nem lehet ajánlást tenni a rendelkezésre 
álló elégtelen adatok miatt. Ezért ésszerű tovább mérlegelni a tudományos eredményeket, 
mielőtt olyan referenciaértékeket állapítunk meg, amelyeket általánosan nem elfogadottak. 
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Módosítás 441
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A telített zsírsavak mellett a transzzsírsavaknak is a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás részét kell képezniük, ezért azokat ide kell átemelni az önkéntesen 
megadható adatok közül.

Módosítás 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 29. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosításhoz kapcsolódik.
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Módosítás 443
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32 cikk
Az értékek egy adagra vonatkozó 

feltüntetése
(1) A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az 
információt a címkén meghatározott 
mennyiségű adagra vonatkoztatva is ki 
lehet fejezni, feltéve, hogy a csomagban 
lévő adagok számát feltüntették.
(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.
(3) Azon élelmiszerek esetében, amelyek 
kiszerelése az élelmiszer több adagját 
tartalmazó, nem külön adagonként előre 
csomagolt csomagokból áll, az értékek egy 
adagra vonatkoztatott feltüntetését a 
Bizottság állapítja meg. Az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. sv
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Módosítás 444
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ha az élelmiszer adagonként van előre 
csomagolva, ideértve az egyetlen adagot 
tartalmazó kiszerelést is, a 31. cikk (2) 
bekezdésében említett, 100 grammra vagy 
100 milliliterre vonatkoztatott tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatáson 
kívül az információt a címkén 
meghatározott mennyiségű adagra 
vonatkoztatva is ki lehet fejezni; ebben az 
esetben fel kell tüntetni a csomagban lévő 
adagok számát.

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.

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

(3) A Bizottság az élelmiszer-ipari 
vállalatokkal és a tagállamok illetékes 
hatóságaival együttműködésben 
realisztikus adagméretek megadására 
vonatkozó iránymutatásokat dolgoz ki. Az 
e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő
módosítására irányuló ezen intézkedéseket 
a 49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. it

Indokolás

A módosítás egyértelműbbé teszi a szöveget és szorosabban behatárolja a komitológia 
alkalmazási körét.
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Módosítás 445
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A fogyasztók félrevezetésének elkerülése érdekében a tájékoztatást mindig fel kell tüntetni 
100g-ra vagy 100ml-re vonatkoztatva. Ez lehetővé teszi a termékek egyértelmű és egyszerű 
összehasonlítását is. Az adagokkal kapcsolatos további tájékoztatást a csomagoláson kell 
feltüntetni, mivel egyes fogyasztóknak segíthet értékelni az általuk elfogyasztott élelem 
mennyiségét/annak megállapításában, hogy mennyi élelmiszert fogyasszanak.

Módosítás 446
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

A cikk törlendő, mivel az adagokat az 1. módosításnak megfelelően a „csomagonként” 
kifejezés váltja fel.

Módosítás 447
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.

törölve

Or. en

Indokolás

A cikk törlendő, mivel az adagokat az 1. módosításnak megfelelően a „csomagonként” 
kifejezés váltja fel.

Módosítás 448
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

(2) A nem külön adagként előre csomagolt 
élelmiszerek esetén az adagot 
„egységenként” vagy a fogyasztók 
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élelmiszer külön adagként van előre
csomagolva.

számára érthető jelöléssel, mint például 
„evőkanalanként”, „teáskanalanként” 
vagy „csészénként” kell megadni.

Or. de

Indokolás

A 100 grammra vagy 100 milliliterre vonatkoztatott tájékoztatáson kívül az adatokat 
adagonként is fel kell tüntetni a fogyasztók számára könnyen érthető formában.

Módosítás 449
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag adagra 
vonatkoztatva feltüntetni, ha az élelmiszer 
több, egyenként csomagolt adagot 
tartalmazó csomagolásban kerül 
kiszerelésre, különösen pedig akkor, ha a 
nettó tömeg nem éri el a 100 grammot/100 
millilitert.

Or. en

Indokolás

Az ünnepi alkalmakra – pl. anyák napjára – készült, csokoládét vagy bonbont tartalmazó 
díszcsomagolások látványos és esztétikus jellegét rombolná, ha a kötelező tájékoztatást a 
csomagolás elején kellene elhelyezni.

Módosítás 450
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azon élelmiszerek esetében, amelyek 
kiszerelése az élelmiszer több adagját 

(3) Ha az élelmiszer egy nagyobb 
kiszerelésen belül több kisebb csomagból
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tartalmazó, nem külön adagonként előre 
csomagolt csomagokból áll, az értékek egy 
adagra vonatkoztatott feltüntetését a 
Bizottság állapítja meg. Az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

áll, az energiatartalmat és a tápanyag-
összetételt a tájékoztatást feltüntető 
tényleges kiszerelés mérete alapján kell
megállapítani akkor is, ha eltérnek a 
külső és belső csomagoláson szereplő 
információk.

Or. en

Indokolás

A külső csomagolás felbontása és esetleges megsemmisítése után a fogyasztók az előre 
csomagolt adagokon találhatják meg a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatást. Az 
adagokat egyértelműen kell feltüntetni, így megakadályozható a fogyasztók félrevezetése.

Módosítás 451
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) a kifejezési forma célja az, hogy a 
fogyasztó számára megkönnyítse annak 
megértését, hogyan járul hozzá az 
élelmiszer az étrend energia- és 
tápanyagtartalmához, illetve ebből a 
szempontból mi a jelentősége; valamint

a) a kifejezési forma célja az, hogy a 
fogyasztó számára megkönnyítse annak 
megértését, hogyan járul hozzá az 
élelmiszer az étrend energia- és 
tápanyagtartalmához, illetve ebből a 
szempontból mi a jelentősége; valamint

b) harmonizált beviteli 
referenciaértékeken, vagy ezek hiányában 
az energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapul; valamint

b) harmonizált beviteli 
referenciaértékeken, vagy ezek hiányában 
az energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapul; valamint
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c) bizonyítékokkal igazolható, hogy az 
átlagfogyasztó az információ ilyen 
feltüntetését megérti és alkalmazni tudja.

c) bizonyítékokkal igazolható, hogy az 
átlagfogyasztó az információ ilyen 
feltüntetését megérti és alkalmazni tudja.

2. Az (1) bekezdésben említett további 
kifejezési formákat a 44. cikkben említett 
nemzeti rendszer keretében kell
meghatározni.

2. A Bizottság a 49. cikk (3) bekezdésében
említett eljárásnak megfelelően 
megállapítja e további kifejezési formák 
alkalmazási feltételeit. A kritériumoknak 
az étrenddel, a tápértékkel és azok 
egészségügyi vonatkozásaival kapcsolatos 
tudományos ismereteken kell alapulniuk. 
A kritériumok meghatározásakor a 
Bizottság felkéri a Hatóságot, hogy 12 
hónapon belül biztosítsa a vonatkozó 
tudományos ajánlást.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tápértékre vonatkozó információk kifejezésének további formáit. 
Mindazonáltal az ilyen kifejezési formák alkalmazásának feltételeit uniós szinten kell 
meghatározni.

Módosítás 452
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
Article 33

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást a 29. cikk (1) és (2), valamint 
a 31. cikk (2) és (3) bekezdésében említett 
kifejezési formákon kívül más kifejezési 
formákkal is meg lehet adni, feltéve, hogy 
a következő alapvető követelmények 
teljesülnek:

a) a kifejezési forma célja az, hogy a 
fogyasztó számára megkönnyítse annak 
megértését, hogyan járul hozzá az 
élelmiszer az étrend energia- és 
tápanyagtartalmához, illetve ebből a 

a) a további kifejezési forma megfelel a 
(rendeletben meghatározott) bevált 
gyakorlatoknak;
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szempontból mi a jelentősége; valamint

b) harmonizált beviteli 
referenciaértékeken, vagy ezek hiányában
az energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapul; valamint

b) a kifejezési forma célja az, hogy a 
fogyasztó számára megkönnyítse annak 
megértését, hogyan járul hozzá az 
élelmiszer az étrend energia- és 
tápanyagtartalmához, illetve ebből a 
szempontból mi a jelentősége;

c) bizonyítékokkal igazolható, hogy az 
átlagfogyasztó az információ ilyen 
feltüntetését megérti és alkalmazni tudja.

c) harmonizált beviteli 
referenciaértékeken, vagy ezek hiányában 
az energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapul; valamint

ca) a fogyasztók körében végzett független 
kutatás eredményeivel bizonyítható, hogy 
az átlagfogyasztó a kifejezési formát 
megérti.

2. Az (1) bekezdésben említett további 
kifejezési formákat a 44. cikkben említett 
nemzeti rendszer keretében kell
meghatározni.

2. Az (1) bekezdésben említett további 
kifejezési formákat meg kell határozni, és 
erről értesíteni kell a Bizottságot. A 
Bizottság ezeket az adatokat 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára, többek között egy e célra 
létrehozott weboldalon keresztül.

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja, hogy a további kifejezési formákat csak akkor engedélyezik, ha a 
fogyasztók körében végzett független kutatás azt alátámasztja.

Módosítás 453
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást a 31. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett kifejezési formákon 

törölve
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kívül más kifejezési formákkal is meg 
lehet adni, feltéve, hogy a következő 
alapvető követelmények teljesülnek:
a) a kifejezési forma célja az, hogy a 
fogyasztó számára megkönnyítse annak 
megértését, hogyan járul hozzá az 
élelmiszer az étrend energia- és 
tápanyagtartalmához, illetve ebből a 
szempontból mi a jelentősége; and, 
b) harmonizált beviteli 
referenciaértékeken, vagy ezek hiányában 
az energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapul; valamint
c) bizonyítékokkal igazolható, hogy az 
átlagfogyasztó az információ ilyen 
feltüntetését megérti és alkalmazni tudja.
2. Az (1) bekezdésben említett további 
kifejezési formákat a 44. cikkben említett 
nemzeti rendszer keretében kell 
meghatározni.

Or. fr

Indokolás

A 31. és a 34. cikk már rendelkezik a szükséges intézkedésekről. A nemzeti rendelkezéseket 
pedig el kell kerülni.

Módosítás 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) a kifejezési forma célja az, hogy a a) a kifejezési forma célja az, hogy a 
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fogyasztó számára megkönnyítse annak 
megértését, hogyan járul hozzá az 
élelmiszer az étrend energia- és 
tápanyagtartalmához, illetve ebből a 
szempontból mi a jelentősége; valamint

fogyasztó számára megkönnyítse annak 
megértését, hogyan járul hozzá az 
élelmiszer az étrend energia- és 
tápanyagtartalmához, illetve ebből a 
szempontból mi a jelentősége; valamint

b) harmonizált beviteli 
referenciaértékeken, vagy ezek hiányában 
az energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapul; valamint

b) a XI. melléklet B. részében feltüntetett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott beviteli referenciaértékeken
alapul. Amennyiben az előcsomagolt 
termék egyetlen adagot tartalmaz, vagy
amennyiben 100 grammnál vagy 100 
milliliternél kisebb kiszerelésű, elegendő 
az egy adagra lebontott megjelölés. Ilyen 
beviteli referenciaértékek hiányában a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás az energia- vagy 
tápanyagbevitelre vonatkozó, általánosan 
elfogadott tudományos ajánlásokon alapul; 
valamint

(c) bizonyítékokkal igazolható, hogy az 
átlagfogyasztó az információ ilyen 
feltüntetését megérti és alkalmazni tudja.

(c) bizonyítékokkal igazolható, hogy az 
átlagfogyasztó az információ ilyen 
feltüntetését megérti és alkalmazni tudja.

2. Az (1) bekezdésben említett további 
kifejezési formákat a 44. cikkben említett 
nemzeti rendszer keretében kell 
meghatározni.

2. A XIII. melléklet D. része példát 
tartalmaz a grafikus ábrázolásra.

Or. de

Indokolás

A grafikai ábrázolás jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a fogyasztók könnyebben 
megértsék a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatást.

Módosítás 455
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett további 
kifejezési formákat a 44. cikkben említett 

2. Az (1) bekezdésben említett további 
kifejezési formákat a Bizottság a 



PE431.137v01-00 88/123 AM\800408HU.doc

HU

nemzeti rendszer keretében kell 
meghatározni.

táplálkozással és annak egészségügyi 
hatásaival kapcsolatos tudományos 
ismeretek fényében fogadja el. Az ezen 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással kell elfogadni. 

Or. de

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tápértékre vonatkozó információk kifejezésének további formáit, de 
Európa-szerte érvényes feltételekhez kell őket kötni.

Módosítás 456
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2-6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás nem a fő 
látómezőben szerepel, azt – ha a 
rendelkezésre álló hely lehetővé teszi –
táblázatos formában és sorba igazított 
számokkal kell megadni. Amennyiben a 
rendelkezésre álló hely miatt ez nem 
lehetséges, az információkat egymás után 
sorba írva kell megadni.
3. Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás a 29. cikk
(2) bekezdésében említett tápanyagokra 
vonatkozó információval együtt szerepel, a 
tápértékjelölésben szereplő energia- és 
tápanyagtartalom feltüntetési sorrendjének 
adott esetben a XIII. melléklet C. részében 

3. Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás a 29. cikk
(2) bekezdésében említett tápanyagokra 
vonatkozó információval együtt szerepel, a 
tápértékjelölésben szereplő energia- és 
tápanyagtartalom feltüntetési sorrendjének 
adott esetben a XIII. melléklet C. részében 
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meghatározott sorrendet kell követnie. meghatározott sorrendet kell követnie.
4. Amennyiben a termék energia- vagy 
tápanyagtartalma elhanyagolható, az 
említett alkotóelemekre vonatkozó, 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás helyett a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás – amennyiben fel 
van tüntetve – közvetlen közelében egy 
nyilatkozatot lehet szerepeltetni, mint 
például: „Elhanyagolható mennyiségben 
…-t tartalmaz.”.

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

5. A 44. cikkben említett nemzeti rendszer 
keretében a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás megjelenítéséhez 
grafikus formák vagy szimbólumok 
használhatók, feltéve, hogy a következő 
alapvető követelmények teljesülnek:

5. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás megjelenítéséhez grafikus 
formák, szimbólumok vagy bármilyen 
egyéb megjelenítési formák használhatók, 
feltéve, hogy a következő alapvető 
követelmények teljesülnek:

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

a) az egyéb megjelenítési forma megfelel a 
(rendeletben meghatározott) bevált 
gyakorlatoknak; valamint

b) bizonyítékkal kell alátámasztani, hogy
az átlagfogyasztó megérti az ilyen 
megjelenítési formákat.

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

ba) a fogyasztók körében végzett független 
kutatás bizonyítja, hogy az egyéb 
megjelenítési forma az azt bevezetendő 
tagállam átlagos fogyasztója számára 
közérthetőbb.

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

6. A Bizottság a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás megjelenítésének 
egyéb – a (6) bekezdésben nem szereplő –
szempontjaival kapcsolatban szabályokat 
állapíthat meg. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket az 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
6a. Az (5) bekezdésben említett egyéb 
megjelenítési formákat meg kell 
határozni, és erről értesíteni kell a 
Bizottságot. A Bizottság ezeket az adatokat 
hozzáférhetővé teheti a nyilvánosság 
számára, többek között egy e célra 
létrehozott weboldalon keresztül.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi egyéb megjelenítési formák elfogadását, amennyiben azok nem 
vezetik félre a fogyasztót, és amennyiben határozottan bizonyítható, hogy az adott 
megjelenítési forma közérthetőbb a fogyasztók számára. A módosítás biztosítja továbbá, hogy 
az alkalmazott további megjelenítéseket hozzáférhetővé teszik mind a Bizottság, mind a 
nyilvánosság számára.

Módosítás 457
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

1a. Az (1) bekezdésben említett adatokat a 
csomagolás elülső oldalának jobb alsó 
sarkában, 1,5 mm-es betűmérettel, 
keretezve kell feltüntetni, olyan grafikus 
formában, amely a tápanyagtartalmat a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaértékek százalékában 
adja meg, kcal/100g vagy kcal/100ml-ben 
kifejezve, adott esetben adagonként.

Ez a grafikus megjelenítés nem 
alkalmazandó olyan csomagolásban vagy 
tárolóedényben található élelmiszerek 
esetében, amelyek legnagyobb felülete 80 
cm2-nél kisebb.

2. A 29. cikk (2) bekezdésében említett
tápanyagokra vonatkozó, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatást 
együtt, egy helyen, és megfelelő esetben a 

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

és megfelelő esetben a 29. cikk (2) 
bekezdésében említett anyagokra 
vonatkozóan a XIII. melléklet C. részében 
előírt feltüntetési sorrendben kell megadni.

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

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

3. Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás a 29. 
cikk (2) bekezdésében említett 
tápanyagokra vonatkozó információval 
együtt szerepel, a tápértékjelölésben 
szereplő energia- és tápanyagtartalom 
feltüntetési sorrendjének adott esetben a 
XIII. melléklet C. részében meghatározott 
sorrendet kell követnie.

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

4. Amennyiben a termék energia- vagy 
tápanyagtartalma elhanyagolható, az 
említett alkotóelemekre vonatkozó, 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás helyett a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás – amennyiben fel 
van tüntetve – közvetlen közelében egy 
nyilatkozatot lehet szerepeltetni, mint 
például: „Elhanyagolható mennyiségben 
…-t tartalmaz.”. Amennyiben a termék 
energia- vagy valamely tápanyagtartalma 
nullával egyenlő, az említett 
alkotóelemekre vonatkozó, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
helyett a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás – amennyiben 
ilyen szerepel a terméken – közvetlen 
közelében „Nem tartalmaz …-t.” 
hivatkozást lehet feltüntetni.

5. A 44. cikkben említett nemzeti rendszer 
keretében a tápanyag-összetétellel 
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kapcsolatos tájékoztatás megjelenítéséhez 
grafikus formák vagy szimbólumok 
használhatók, feltéve, hogy a következő 
alapvető követelmények teljesülnek:
a) az ilyen megjelenítési formák nem 
vezetik félre a fogyasztót; valamint
b) bizonyítékkal kell alátámasztani, hogy 
az átlagfogyasztó megérti az ilyen 
megjelenítési formákat.

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

6. A Bizottságnak a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás megjelenítésének 
egyéb – különösen az (1a) bekezdéssel 
kapcsolatos – szempontjaival kapcsolatban 
szabályokat kell megállapítania. Az e 
rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket az 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. fr

Módosítás 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat
ugyanabban a látómezőben kell 
szerepeltetni. Ezeket az adatokat az alábbi 
sorrendben kell feltüntetni: energia-,
fehérje-, szénhidráttartalom – külön 
hivatkozva a cukortartalomra –, zsír-, 
telítettzsírsav-tartalom, valamint rost- és 
nátriumtartalom.
Ha a rendelkezésre álló hely lehetővé 
teszi, ezeket az adatokat táblázatos 
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formában és sorba igazított számokkal 
kell megadni. Amennyiben a 
rendelkezésre álló hely miatt ez nem 
lehetséges, az adatokat egymás után kell 
felsorolni.
Ezenkívül a 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett energiatartalmat és a 
31. cikk (3) bekezdésében említett beviteli 
referenciaérték százalékát a 32. cikk (2) és 
(3) bekezdésével összhangban a fő 
látómezőben kell szerepeltetni, és egy 
adagra vonatkozóan kell megadni. 

Or. en

Indokolás

Az energiatartalom a fogyasztók számára kulcsfontosságú információ, amikor az élelmiszer 
kiválasztása során az egészséges testsúly fenntartása a döntő szempont. Ezért az 
energiatartalmat és a beviteli referenciaértéket a csomagolás elülső felén kell feltüntetni.  
Mivel a tápanyag-összetétellel kapcsolatos kötelező táblázatban már szerepel a 100 grammra 
vagy 100 milliliterre lebontott mennyiség, a csomagolás elején az adagonkénti mennyiséget 
kell feltüntetni. Ez lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy egyedi igényeik alapján 
étrendjükkel kapcsolatban tájékozottabban dönthessenek, hiszen gyorsan megérthető, 
tényszerű információt kapnak, és meghatározhatják a terméknek napi étrendjükben elfoglalt 
helyét.

Módosítás 459
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

1. Az összes címkézési elemet együtt, egy látómezőben kell feltüntetni. A fogyasztók több mint 
30 év alatt hozzászoktak ahhoz, hogy minden fontos információ a csomagolás hátulján 
található.

2. Egyszerűsítés

Módosítás 460
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett adatokat a fő 
látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket az 
adatokat együtt, érthető formában, az 
alábbi sorrendben kell feltüntetni: energia-, 
zsír-, telítettzsírsav-, cukor-, és sótartalom.

Or. en

Indokolás

Egyértelműsítés és egyszerűsítés.

Módosítás 461
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben 

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos, a 
31. cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
adatokat ugyanabban a látómezőben, 
egyetlen táblázatban kell szerepeltetni. A 
kötelező adatokat az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-, 
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kell feltüntetni: energia-, zsír-,
telítettzsírsav-tartalom és szénhidrátok,
külön hivatkozva a cukor- és 
sótartalomra.

cukor-, és sótartalom. A további, 
önkéntesen feltüntethető adatokat a XIII. 
mellékletben foglalt sorrend szerint kell 
szerepeltetni.

Or. de

Indokolás

Az információkat nem szükséges a fő látómezőben feltüntetni. Az érdeklődő fogyasztók 
elolvashatják az információkat akkor is, ha az másik helyen szerepel. Ugyanakkor be kell 
vezetni egy olyan rendelkezést, amely előírja, hogy az információkat táblázatos formában kell 
megadni. 

Módosítás 462
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a
csomagolás elülső oldalán kell 
szerepeltetni. Ezeket az adatokat megfelelő 
esetben együtt, érthető formában, az alábbi 
sorrendben kell feltüntetni: energia-, zsír-,
telítettzsírsav-, cukor-, és sótartalom.

Or. en

Indokolás

Összhangban a 29. cikk (1) bekezdése a) pontjának módosításaival. 
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Módosítás 463
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Összhangban a 29. cikk (1) bekezdése a) pontjának módosításaival. 

Módosítás 464
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos, a 
31. cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
adatokat ugyanabban a látómezőben, 
egyetlen táblázatban kell szerepeltetni. A 
kötelező adatokat az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, fehérje-, rost-, 
zsírtartalom, külön hivatkozva a 
telítettzsírsav-tartalomra, szénhidrátok, 
külön hivatkozva a cukortartalomra, 
sótartalom. A további, önkéntesen 
feltüntethető adatokat a XIII. 
mellékletben foglalt sorrend szerint kell 
feltüntetni.
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Or. de

Indokolás

Nem szükséges, hogy az energiatartalommal és a tápanyagtartalommal kapcsolatos 
tájékoztatás a fő látómezőben legyen, de együtt és világos formátumban kell feltüntetni. 

Módosítás 465
Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában és a XI. melléklet B. részében 
előírt, kcal-ban megadott 
energiatartalomra vonatkozó tájékoztatást 
a 34. cikk (1) bekezdése szerinti, 100g-ra 
vagy 100ml-re megadott, illetve a 31. cikk 
(2) bekezdése szerint adott esetben egy 
adagra vonatkozóan kifejezett 
megjelenítésen túl a csomagolás elülső 
felületén, jól láthatóan és olvasható 
formában, bekeretezve is fel kell tüntetni.

Or. de

Indokolás

Az élelmiszerekkel kapcsolatos egyik legfontosabb információ az energiatartalom. Ezért a 
vonatkozó adatokat az adott terméktől függetlenül minden esetben fel kell tüntetni a 
csomagolás elülső részén is, szembetűnő formában, hogy a fogyasztó azonnal észrevehesse. 
Nem célravezető meghatározni a tájékoztatás pontos helyét. A kerek termékeknél, illetve 
például bontott baromfi esetén a „jobb alsó sark” és ehhez hasonló meghatározások nem 
egyértelműek, és ezért a különböző tagállamokban és az egyes országokon belül is különféle 
értelmezésekhez vezetnének.
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Módosítás 466
Dagmar Roth-Behrendt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában és a XI. melléklet B. részében 
előírt, kcal-ban megadott 
energiatartalomra vonatkozó tájékoztatást 
a 34. cikk (1) bekezdése szerinti, 100g-ra 
vagy 100ml-re megadott, illetve a 31. cikk 
(2) bekezdése szerint egy adagra 
vonatkozóan kifejezett megjelenítésen túl 
a csomagolás elülső felületének jobb alsó 
sarkában, 3 mm-es betűmérettel és 
keretezett formában is fel kell tüntetni.

Or. de

Indokolás

Az energiatartalmat fel kell tüntetni a csomagolás elülső részén is, minden terméknél 
ugyanazon a helyen és szembetűnő formában, hogy a fogyasztó azonnal észrevehesse.

Módosítás 467
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett alábbi 
adatokat a csomagolás hátoldalán kell 
feltüntetni: szénhidrát- és fehérjetartalom, 
valamint szintetikus és természetes 
transzzsírsavtartalom. Ezeket az adatokat 
együtt, érthető formában, a fenti 
sorrendben kell feltüntetni. 

Or. en
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Indokolás

Mivel a fehérje- és transzzsírsavtartalom a fogyasztók számára lényeges információk, ezeket 
kötelezően meg kell adni a csomagolás hátoldalán. Továbbá különbséget kell tenni a 
szintetikus és természetes transzzsírsavak között, mivel a szintetikus transzzsírsavak 
mennyiségét a gyártók befolyásolni tudják.

Módosítás 468
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában és a XI. melléklet B. részében 
előírt, kcal-ban megadott 
energiatartalomra vonatkozó tájékoztatást 
a 34. cikk (1) bekezdése szerinti, 100g-ra 
vagy 100ml-re megadott, illetve a 31. cikk 
(2) bekezdése szerint egy adagra 
vonatkozóan kifejezett megjelenítésen túl 
a csomagolás elülső felületén is fel lehet 
tüntetni. 

Or. de

Indokolás

E módosítást az előadó 135. cikkhez kapcsolódó módosításával összefüggésben kell vizsgálni. 
A fogyasztók számára a kalóriamennyiség feltüntetése a legfontosabb információ. A 
gyártóknak meg kell hagyni a lehetőséget, hogy ezt az információt 100 g-ra, 100 ml-re vagy 
egy adagra megadva a csomagolás elülső oldalán megadhassák, ha szeretnék.

Módosítás 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
különleges táplálkozási célokra szánt 
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élelmiszerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. 
május 3-i 89/398/EGK tanácsi 
irányelvben, valamint a szóban forgó 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében 
említett egyedi irányelvekben 
meghatározott élelmiszerekre.

Or. en

Indokolás

A 2009/39/EK rendelet hatáskörébe tartozó különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerek, mint például az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerek, a 
csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt kiegészítő táplálékok, valamint a speciális 
gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek összetételét a célközönségük egyedi tápanyag-
szükségleteinek megfelelően alakítják ki. A javasolt rendelet 9. cikke (1) bekezdésének (l) 
pontja alapján előírt, tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás nincs összhangban e 
termékek alkalmazásával. Továbbá a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek 
csomagolásának fő látómezejében feltüntetett, a tápanyag-összetételre vonatkozó korlátozott 
tájékoztatás a terméket félrevezető módon mutathatja be, arra késztetve az érzékeny 
fogyasztói csoportokat, hogy egyéb, táplálkozási szempontból jobbnak hitt termékeket 
válasszanak.

Módosítás 470
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A XIIIa. melléklet meghatározza 
azokat a termékkategóriákat, amelyek 
esetében a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatást színkódrendszer 
segítségével kell megadni. 
Azon termékek esetében, amelyek e 
kategóriák valamelyikébe tartoznak, a 
csomagolás elején az (1) bekezdésben 
említett tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásban a tápanyagszinteket 
színkódrendszer segítségével kell 
megadni. Zöld, sárga és piros színnel kell 
jelölni, hogy az egyes élelmiszerek 100 g-
ra vagy 100 ml-re lebontva ezekből a 
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tápanyagokból keveset, közepes 
mennyiséget vagy sokat tartalmaznak. 
E célból a 29–34. cikkek hatálybalépését 
megelőzően és az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleménye 
alapján meghatározásra kerülnek a 
magas, közepes vagy alacsony 
tápanyagtartalmat jelző referenciaszintek. 
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

Amint egy fogyasztói felmérés rámutatott, a magasfokú feldolgozáson átesett alapanyagokból 
készített termékek esetében a színkódok alkalmazása segíti leginkább elő a fogyasztók gyors 
és tájékozott döntéseit.

Módosítás 471
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

lehetséges, az információkat egymás után 
sorba írva kell megadni.
Amennyiben a IV. mellékletben felsorolt 
élelmiszerek esetében azért kötelező a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás, mert a tápanyag-összetételre 
vagy az egészségre vonatkozó állításokat 
tettek, úgy a tájékoztatást nem kell a fő 
látómezőben szerepeltetni.

Or. de

Indokolás

A tápanyag-összetételre vonatkozó kötelező információ fő látómezőben történő feltüntetése a 
kis csomagolásokon (például rágógumik esetében) nem praktikus. Amennyiben a IV. 
mellékletben felsorolt élelmiszerek esetében a tápanyag-összetételre vagy az egészségre 
vonatkozó állításokat tesznek, mentesíteni kell őket az alól az előírás alól, hogy a tápanyag-
összetételre vonatkozó információt a fő látómezőben kell feltüntetni.

Módosítás 472
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Amennyiben a IV. mellékletben felsorolt 
élelmiszerek esetében azért kötelező a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
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tájékoztatás, mert a tápanyag-összetételre 
vagy az egészségre vonatkozó állításokat 
tettek, úgy a tájékoztatást nem kell a fő 
látómezőben szerepeltetni.

Or. de

Indokolás

A IV. mellékletben felsorolt élelmiszerek mentesülnek a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás követelménye alól, mivel nem tartalmaznak jelentős mennyiséget azokból a 
tápanyagokból, amelyekre a rendelet kiterjed. Az 1924/2006/EK rendelet 7. cikke, valamint a 
vizsgált javaslat 17. cikkének (3) bekezdése szerint valamennyi élelmiszer – köztük a IV. 
mellékletben felsorolt élelmiszerek  – számára előírás, hogy amennyiben esetükben a 
tápanyag-összetételre vagy az egészségre vonatkozó állításokat tesznek, a 29. cikk (1) és (2) 
bekezdésében említett tápanyagok tekintetében fel kell tüntetniük a tápanyag-összetételre 
vonatkozó információkat. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos információnak a fő 
látómezőben történő feltüntetése a kis csomagolások esteében nem praktikus.

Módosítás 473
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 29. cikk (2) bekezdésében említett 
tápanyagokra vonatkozó, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatást 
együtt, egy helyen, és megfelelő esetben a 
XIII. melléklet C. részében előírt
feltüntetési sorrendben kell megadni.
Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás nem a fő 
látómezőben szerepel, azt – ha a 
rendelkezésre álló hely lehetővé teszi –
táblázatos formában és sorba igazított 
számokkal kell megadni. Amennyiben a 
rendelkezésre álló hely miatt ez nem 
lehetséges, az információkat egymás után 
sorba írva kell megadni.

2. A 29. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában és a 29. cikk (2) bekezdésében 
említett tápanyagokra vonatkozó, 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást együtt, a csomagolás 
hátoldalán, és a XIII. melléklet C. 
részében előírt sorrendben kell megadni. A 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos
tájékoztatást – ha a rendelkezésre álló hely 
lehetővé teszi – táblázatos formában és 
sorba igazított számokkal kell megadni. 
Amennyiben a rendelkezésre álló hely 
miatt ez nem lehetséges, az információkat 
egymás után sorba írva kell megadni.

Or. en
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Indokolás

A szöveg világosabbá és egyszerűbbé tétele.

Módosítás 474
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás nem a fő 
látómezőben szerepel, azt – ha a 
rendelkezésre álló hely lehetővé teszi –
táblázatos formában és sorba igazított 
számokkal kell megadni. Amennyiben a 
rendelkezésre álló hely miatt ez nem 
lehetséges, az információkat egymás után 
sorba írva kell megadni.
Amennyiben a IV. mellékletben felsorolt 
élelmiszerek esetében azért kötelező a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás, mert a tápanyag-összetételre 
vagy az egészségre vonatkozó állításokat 
tettek, úgy a tájékoztatást nem kell a fő 
látómezőben szerepeltetni.

Or. de

Indokolás

A tápanyag-összetételre vonatkozó kötelező információ fő látómezőben történő feltüntetése a 
kis csomagolásokon (például rágógumik esetében) nem praktikus. Amennyiben a IV. 
mellékletben felsorolt élelmiszerek esetében a tápanyag-összetételre vagy az egészségre 
vonatkozó állításokat tesznek, mentesíteni kell őket az alól az előírás alól, hogy a tápanyag-
összetételre vonatkozó információt a fő látómezőben kell feltüntetni.



AM\800408HU.doc 105/123 PE431.137v01-00

HU

Módosítás 475
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A 29. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett tápanyagokra vonatkozó, 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást együtt, egy helyen, és 
megfelelő esetben a XIII. melléklet C. 
részében előírt feltüntetési sorrendben kell 
megadni.

Or. en

Indokolás

A 29. cikk módosításával összhangban.

Módosítás 476
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás a 29. 
cikk (2) bekezdésében említett 
tápanyagokra vonatkozó információval 
együtt szerepel, a tápértékjelölésben 
szereplő energia- és tápanyagtartalom 
feltüntetési sorrendjének adott esetben a 
XIII. melléklet C. részében meghatározott 
sorrendet kell követnie.

törölve

Or. en

Indokolás

A tápanyag-összetétellel kapcsolatos kötelező tájékoztatást a csomagolás hátoldalán is fel kell 
tüntetni az önkéntes alapon feltüntethető tápanyagok mellett a 34. cikk módosított (2) 
bekezdésében szereplő rendelkezés alkalmazása érdekében.
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Módosítás 477
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Indokolás

Bizonyos termékek tápértéke nulla vagy majdnem nulla (pl. az édesítőszert tartalmazó 
ásványvizek vagy a Coca-Cola light). Ilyen esetekben a gyártóknak lehetővé kell tenni, hogy a 
tápanyag-összetétel teljes felsorolása helyett csupán azt tüntessék fel, hogy a termék 
elhanyagolható mennyiségű tápanyagot tartalmaz.

Módosítás 478
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Öt évvel e rendelet hatálybalépése 
után a Bizottság értékelő jelentést készít 
az (1)–(6) bekezdésekben leírt 
megjelenítési formákról.

Or. en

Indokolás

Az előnyök és hátrányok meghatározása céljából el kell végezni a megjelenítési formák 
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értékelését.

Módosítás 479

Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
V fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Élelmiszerekre vonatkozó önkéntes 
információ

Kötelező eredetmegjelölés

Or. it

Módosítás 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított idevágó specifikus 
követelményeknek.

1. Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak jól 
olvashatóknak kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Ha az élelmiszerekkel kapcsolatban önként szolgáltatott információkat ugyanúgy kell 
feltüntetni, mint a kötelező követelmény alá tartozó termékek esetében, akkor a gyártók 
valószínűleg felhagynak az önkéntes tájékoztatással. Így a jelenlegi javaslat hatása az lenne, 
hogy a fogyasztók a jövőben kevesebb információt kapnának, mint most.
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Módosítás 481
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított idevágó specifikus 
követelményeknek.

1. Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított idevágó specifikus 
követelményeknek. Amennyiben a 9. és 
10. cikkek hatálya alá tartozó, 
élelmiszerekre vonatkozó információt 
vagy az önkéntes információt nem előre 
csomagolt élelmiszerekkel kapcsolatban 
nyújtják, annak a 13. cikk (4) bekezdése 
és a 41. cikk szerint a nemzeti 
jogszabályoknak kell megfelelnie.
1a. Az önkéntes információk feltüntetése 
nem történhet a kötelező információ 
szerepeltetéséhez rendelkezésre álló hely 
rovására.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy az élelmiszerekre vonatkozó, nem előre csomagolt 
termékeken feltüntetett információ esetében az ágazat résztvevőinek elegendő rugalmasság 
álljon rendelkezésére. A javasolt rendelet indokolásából és a preambulumbekezdésekből arra 
lehet következtetni, hogy a rendeletet elsősorban az előre csomagot élelmiszereket szem előtt 
tartva szövegezték.  E szabályoknak a nem előre csomagolt élelmiszerekre való kiterjesztése 
anélkül, hogy kellően figyelembe vennénk a nem előre csomagolt élelmiszerek sajátosságait és 
a fogyasztók ezekhez való hozzáállását, a következő komoly veszélyeket hordozza magában:

 aláássa azt a célkitűzést, hogy a fogyasztók számára megfelelő és érdemi tájékoztatást 
nyújtsunk a tápértékre vonatkozóan;

 végezetül elrettentené a nem előre csomagolt termékeket gyártó ágazat szereplőit 
attól, hogy önkéntes jelleggel nyújtsanak a tápértékre vonatkozó tájékoztatást.
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Módosítás 482
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben
megállapított idevágó specifikus
követelményeknek.

1. Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben a rendeletben
megállapított idevágó követelményeknek, 
különösen a 7. cikkben megállapított 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A tisztességes tájékoztatási gyakorlatokról szóló 7. cikk képezi a legfontosabb alapját az 
önkéntes tájékoztatási rendszereknek.

Módosítás 483
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 35. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül továbbra is engedélyezni kell a 
speciális célcsoportoknak – például 
gyermekeknek – szánt, tápértékre 
vonatkozó, önkéntes kiegészítő 
információkat, feltéve, hogy ezek a 
konkrét referenciaértékek tudományosan 
igazoltak, nem vezetik félre a fogyasztókat 
és összhangban vannak az e rendeletben 
előírt általános feltételekkel.

Or. de
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Indokolás

A XI. melléklet B. részében megadott referenciaértékek átlagos felnőttekre vonatkoznak. 
Kiegészítő információként továbbra is engedélyezni kell a speciális célcsoportoknak – például 
gyermekeknek – szánt termékek esetében az iparág által már alkalmazott és tudományosan 
igazolt, eltérő referenciaértékeket.

Módosítás 484
Glenis Willmott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben a 9. cikkben említett 
bármely adatot vagy azok elemeit nem 
előre csomagolt élelmiszeren önkéntes 
alapon feltüntetik, ezeknek az adatoknak 
vagy elemeknek meg kell felelniük az 
ebben a rendeletben megállapított idevágó 
specifikus követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Egyre jellemzőbb, hogy a nem előre csomagolt élelmiszereken, illetve a vendéglátó-ipari 
egységekben értékesített élelmiszereken feltüntetik a tápértékre vonatkozó információkat. 
Rugalmasságra van szükség azzal kapcsolatban, hogy a nem előre csomagolt élelmiszerek 
esetében hogyan nyújtunk tájékoztatást, a vendéglátóipar és a fizikai környezet sokfélesége 
miatt, ami meghatározza, hogyan lehet feltüntetni a tápértékkel kapcsolatos 
információmennyiséget. A rendeletnek lehetővé kell tennie, hogy a vendéglátó-ipari 
vállalkozások az egy adagra vonatkozó kalória-információkat önkéntes alapon 
feltüntethessék.

Módosítás 485
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az élelmiszerekre vonatkozó önkéntes 
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tájékoztatási rendszerekkel kapcsolatos 
összes lényeges információt, például az 
alapul szolgáló kritériumokat és 
tudományos tanulmányokat 
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés az átláthatóság biztosítása érdekében nélkülözhetetlen.

Módosítás 486
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Továbbá a származási ország vagy régió ilyen feltüntetése nem akadályozhatja a belső piac 
működését.

Módosítás 487
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 488
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 

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

helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból, régióból vagy 
helyről származik.

Or. de

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy az ország és a hely közötti szinten is meg lehessen adni a származási 
információt.

Módosítás 489
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül és a 9. cikk (1) bekezdése i) 
pontjának követelményein túlmenően a 
(3) és (4) bekezdést abban az esetben kell 
alkalmazni, ha az élelmiszer származási 
országára vagy az eredetének helyére 
vonatkozó információt önkéntesen adják 
meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy az 
élelmiszer az Európai Közösségből, vagy 
egy adott országból vagy helyről 
származik.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (1) bekezdése i) pontjának követelményein túlmenően amennyiben az élelmiszer 
összetevőinek származási országára vonatkozó információkat szolgáltatnak, akkor ezen 
információknak meg kell felelniük a 35. cikk (2) bekezdésében szereplő rendelkezéseknek.
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Módosítás 490
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A specifikus közösségi jogszabályokkal, 
különösen a 2006. március 20-i 
509/2006/EK és 510/2006/EK tanácsi 
rendeletekkel és a 9. cikk (1) bekezdése ia) 
pontjának rendelkezéseivel összhangban 
végzett címkézés sérelme nélkül a (3) és
(4) bekezdést abban az esetben kell 
alkalmazni, ha az élelmiszer származási 
országára vagy az eredetének helyére 
vonatkozó információt önkéntesen adják 
meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy az 
élelmiszer az Európai Közösségből, vagy 
egy adott országból vagy helyről 
származik. Ez esetben a címkézés az 
alábbi formában történik: „Készült az 
Európai Unióban (tagállam)”. Ezenfelül
meg lehet nevezni a régiót is. 

Or. it

Indokolás

A régió megnevezése a fogyasztók azon jelentős igényét elégíti ki, hogy megjelöljék a 
regionális specialitásokat. A „Készült az Európai Unióban (tagállam)” címke az 
alkalmazandó közösségi élelmiszeripari szabályok betartására utal, és ezért hasznos 
információt tartalmazhat a – Közösségen belüli vagy kívüli – fogyasztók számára.

Módosítás 491
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 és 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha az élelmiszer származási országa
vagy eredetének helye nem egyezik 
elsődleges összetevője vagy összetevői 
származási országával vagy eredetének 

3. A származással kapcsolatos információt  
akkor kell megadni, ha az élelmiszerrel 
kapcsolatos egyéb megjelölések 
félrevezetők vagy hamisak.
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helyével, az érintett összetevő(k) 
származási országát vagy eredetének 
helyét szintén meg kell adni.
4. A borjú- és marhahús kivételével a hús 
esetében a származási országnak vagy az 
eredet helyének önkéntes alapú jelölése 
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 
ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés, a nevelés és a 
levágás különböző helyeinek mindegyikét 
fel kell tüntetni.

Or. fr

Indokolás

Ez az új megfogalmazás összhangba hozza a rendeletet az ökológiai termelésről szóló 
834/2007/EK rendelettel, és figyelmeztetni fogja a fogyasztókat azokban az esetekben, amikor 
az egyéb információk esetleg félrevezetőek.  Ez megakadályozza, hogy a nem alapvető 
fontosságú információ akadályozza az egyéb, fontosabb információk olvashatóságát.

Módosítás 492
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A borjú- és marhahús kivételével a hús 
esetében a származási országnak vagy az 
eredet helyének önkéntes alapú jelölése 
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 
ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés, a nevelés és a 
levágás különböző helyeinek mindegyikét 
fel kell tüntetni. 5.

törölve

Or. en

Indokolás

A baromfi és a hús származási országát kötelező jelleggel fel kellene tüntetni. Ezért a 35. cikk 
(4) bekezdése, amely a származási ország önkéntes alapú jelölésére alkalmazandó 
követelményeket részletezi, érvényét veszti. Az idevágó rendelkezést a 9. cikk (1) bekezdésének 
i) pontja tartalmazza.
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Módosítás 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A whisky esetében a származási 
országot mindig meg kell adni, és a fő 
látómezőben kell feltüntetni. Amennyiben 
a whisky egynél több ország terméke, 
minden egyes országot fel kell sorolni.

Or. en

Indokolás

Az EU-ban értékesített whisky esetében hagyományos gyakorlat, hogy azt a származási 
országgal címkézik fel, a fogyasztók pedig számottevő jelentőséget tulajdonítanak ennek az 
információnak.  Néhány, a származást fel nem tüntető whiskyn más megjelöléseket 
használnak, hogy azt sugallják, hogy az egyik nagyobb whiskytermelő országból származnak, 
pedig ez nem így van.  Ezért a fogyasztók megtévesztésének elkerülése érdekében célszerű, 
hogy az EU-ban értékesített valamennyi whiskyn feltüntessék azok származását.

Módosítás 494
George Lyon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A whisky esetében a származási 
országot meg kell adni, és a fő 
látómezőben kell feltüntetni. Amennyiben 
a whisky egynél több ország terméke, 
minden egyes országot fel kell sorolni.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióban forgalmazott whiskyken hagyományosa fel kell tüntetni a származási 
ország nevét; a fogyasztók nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek az információnak. Néhány, 
a származási hely megjelölése nélküli whiskyn más jelöléseket használnak, hogy azt sugallják, 
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hogy valamely nagyobb whiskytermelő országból származnak, pedig ez nem így van. Ezért a 
fogyasztók megtévesztésének elkerülése érdekében célszerű, hogy az EU-ban értékesített 
valamennyi whiskyn feltüntessék azok származását. 

Módosítás 495
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. A Bizottság az (1)–(5) bekezdésekkel 
összhangban végrehajtási szabályokat 
állapíthat meg az önkéntesen megadott 
adatok használatának feltételeire és 
kritériumaira. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket az 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés csak az előző bekezdésekre kell, hogy vonatkozzon.

Módosítás 496
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A „vegetáriánus” kifejezést nem 
szabad olyan élelmiszerekre alkalmazni, 
amelyek élettelen, leölt vagy fogyasztás 
közben elpusztult állatokból készül 
termékek. illetve ilyen termékek 
felhasználásával készültek . A „vegán” 
kifejezést nem szabad olyan 
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élelmiszerekre alkalmazni, amelyek állati 
termékek, vagy amelyeket állatokból vagy 
állati termékekből vagy állatok vagy állati 
termékek segítségével készítettek 
(beleértve az élő állatokból készült 
termékeket).

Or. en

Indokolás

A „vegetáriánus” és a „vegán” kifejezés jelenleg jogilag nem védett. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy mindegyik gyártó elláthatja a termékét a „vegetáriánus” megjelöléssel, még 
akkor is, ha a termék nem az. A fenti fogalommeghatározást az Egyesült Királyság 
Élelmiszerszabvány-ügyi Hivatala terjesztette elő évekig tartó viták után.

Módosítás 497
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. A 3. cikk (1) bekezdésével 
összhangban megengedett az 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
környezetvédelmi, szociális és etikai 
megfontolásokra vonatkozó tájékoztatás 
nyújtása. Az önhatalmú 
kötelezettségvállalások ösztönzésének 
elkerülése és az összehasonlíthatóság 
biztosítása érdekében a Bizottság [e 
rendelet hatálybalépését követő 12 
hónapon] belül jogalkotási javaslatot 
terjeszt elő az élelmiszerekkel kapcsolatos 
fenti kritériumokra vonatkozóan. 

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi, szociális és etikai kritériumok fontos döntési útmutatásként szolgálnak 
sok fogyasztó számára. Ilyen információk megadását tehát bátorítani kell.
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Módosítás 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Közös pozitív tápértékszimbólum

1. ...-ig* a Bizottság létrehoz egy közös 
pozitív tápértékszimbólumot annak 
érdekében, hogy segítséget nyújtson a 
fogyasztóknak az egyes élelmiszer-
kategóriákon belül az egészségesebb 
termékek kiválasztásában.
Ezt az intézkedést, mivel e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányul, a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
2. A közös pozitív tápértékszimbólummal 
való ellátásra jogosult élelmiszerek 
megfelelnek a Bizottság által 
meghatározott kritériumoknak és az 
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó 
állításokról szóló 2006. december 20-i 
1924/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikke értelmében 
megállapított tápanyagprofiloknak.
3. A (2) bekezdésben említett 
kritériumokat különösen a következők 
figyelembevételével állapítják meg:
a) az élelmiszer általános tápanyag-
összetétele és olyan tápanyagok jelenléte, 
amelyeket tudományosan az egészségre 
valamilyen hatással járóként ismertek el;
b) az élelmiszer (vagy élelmiszerkategória) 
szerepe és jelentősége, valamint 
általánosságban a lakosság vagy adott 
esetben bizonyos kockázati csoportok –
többek között a gyermekek – étrendjéhez 
való hozzájárulása.
A kritériumoknak az étrenddel, a 
tápértékkel és azok egészségügyi 
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vonatkozásával kapcsolatos tudományos 
ismereteken kell alapulniuk.
A kritériumok meghatározásakor a 
Bizottság felkéri a Hatóságot, hogy 12 
hónapon belül biztosítsa a vonatkozó 
tudományos ajánlást.
___________

* E rendelet elfogadásának időpontját követő 
harmadik év január 1-jéig.
1 HL L 404., 2006.12.30.., 9. o.

Or. en

Indokolás

A közös pozitív tápértékszimbólum az élelmiszerek vásárlásakor segítené a fogyasztókat az 
egészségesebb választás azonosításában. A pozitív szimbólummal felcímkézett élelmiszer 
például tartalmazhat kevesebb zsírt, cukrot és több élelmi rostot, mint a szimbólummal nem 
rendelkező, ugyanazon típusba tartozó élelmiszer-ipari termékek. A pozitív szimbólum 
segítségével a fogyasztók egészségesebb terméket választhatnak pusztán azáltal, hogy egy 
pillantást vetnek rá a vásárlás pillanatában. 

Módosítás 499
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. (az elfogadást követő harmadik év) 
január 1-jéig a Bizottság a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban létrehoz egy közös pozitív 
tápérték-szimbólumot annak érdekében, 
hogy segítsen a fogyasztóknak az egyes 
élelmiszer-kategóriákon belül az 
egészségesebb termékek kiválasztásában.
2. A közös pozitív tápérték-szimbólummal 
való ellátásra jogosult élelmiszereknek 
meg kell felelniük a Bizottság által 
meghatározott kritériumoknak.
3. A (2) bekezdésben említett 
kritériumokat különösen a következők 
figyelembevételével állapítják meg:
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a) az élelmiszer általános tápanyag-
összetétele és olyan tápanyagok jelenléte, 
amelyeket tudományosan az egészségre 
valamilyen hatással járóként ismertek el;
b) az élelmiszer (vagy élelmiszerkategória) 
szerepe és jelentősége, valamint a 
lakosság étrendjéhez való hozzájárulása.
A kritériumoknak az étrenddel, a 
tápértékkel és azok egészségügyi 
vonatkozásával kapcsolatos tudományos 
ismereteken kell alapulniuk. A 
kritériumok meghatározásakor a 
Bizottság felkéri a Hatóságot, hogy 12 
hónapon belül biztosítsa a vonatkozó 
tudományos ajánlást.

Or. en

Indokolás

A közös pozitív tápérték-szimbólum az egyes élelmiszer-kategóriákon belüli egészségesebb 
választás azonosításában segítené a fogyasztókat. Azt jelöli, hogy a termék megfelel például 
az alacsonyabb telített zsírsav-, cukor- és sótartalomra, valamint a magasabb élelmirost-
tartalomra vonatkozó követelményeknek. A kritériumok, amennyiben tudományos eljárással 
határozzák meg őket, útmutatásul szolgálhatnak az iparág számára termékeik megújításához. 
A pozitív szimbólum lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy egészségesebb választást 
hozzanak pusztán azáltal, hogy egy pillantást vetnek rá a vásárlás pillanatában. A pozitív 
szimbólummal ellátott élelmiszerek nem „diétás élelmiszerek”, de célközönsége az olyan 
fogyasztó, aki egészségesebben szeretne táplálkozni.

Módosítás 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. (az elfogadást követő harmadik év) 
január 1-jéig a Bizottság a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban létrehoz egy közös pozitív 
tápérték-szimbólumot annak érdekében, 
hogy segítsen a fogyasztóknak az egyes 
élelmiszer-kategóriákon belül az 
egészségesebb termékek kiválasztásában.
2. A közös pozitív tápérték-szimbólummal 
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való ellátásra jogosult élelmiszereknek 
meg kell felelniük a Bizottság által 
meghatározott kritériumoknak, a 49. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban.
3. A (2) bekezdésben említett 
kritériumokat különösen a következők 
figyelembevételével állapítják meg:
a) az élelmiszer általános tápanyag-
összetétele és olyan tápanyagok jelenléte, 
amelyeket tudományosan az egészségre 
valamilyen hatással járóként ismertek el;
b) az élelmiszer (vagy élelmiszerkategória) 
szerepe és jelentősége, valamint a 
lakosság étrendjéhez való hozzájárulása.
A kritériumoknak az étrenddel, a 
tápértékkel és azok egészségügyi 
vonatkozásával kapcsolatos tudományos 
ismereteken kell alapulniuk.
A kritériumok meghatározásakor a 
Bizottság felkéri a Hatóságot, hogy 12 
hónapon belül biztosítsa a vonatkozó 
tudományos ajánlást.

Or. en

Indokolás

A közös pozitív tápérték-szimbólum az egyes élelmiszer-kategóriákon belüli egészségesebb 
választás azonosításában segíti a fogyasztókat. Azt jelöli, hogy a termék megfelel például az 
alacsonyabb telített zsírsav-, cukor- és sótartalomra, valamint a magasabb élelmirost-
tartalomra vonatkozó követelményeknek. Pozitív szimbólummal ellátott élelmiszer 
választásával a fogyasztó könnyen javíthatja étrendjét, ami jobb egészséghez vezet. A 
kritériumok, amennyiben tudományos eljárással határozzák meg őket, útmutatásul 
szolgálhatnak az iparág számára termékeik megújításához. A pozitív szimbólum lehetővé teszi 
a fogyasztók számára, hogy egészséges választást hozzanak pusztán azáltal, hogy egy 
pillantást vetnek rá a vásárlás pillanatában. A pozitív szimbólummal ellátott élelmiszerek 
valamennyi egészséges egyén számára megfelelőek. A pozitív szimbólummal ellátott 
élelmiszerek nem „diétás élelmiszerek”, de célközönsége az olyan fogyasztók, akik 
egészségesen szeretnének táplálkozni.
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Módosítás 501
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. cikk
Feltüntetés

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

törölve

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében ez a módosítás a cikkben előírt követelményt tartalmi változtatás 
nélkül a 35. cikkbe helyezi át.


