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Módosítás 502
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 9. cikk (1) bekezdésében és a 10. 
cikkben említett kötelező adatok mellett a 
tagállamok a 42. cikkben meghatározott 
eljárással összhangban további kötelező 
adatokat írhatnak elő specifikus 
élelmiszertípusok vagy kategóriák esetében 
az alábbi indokok alapján:

(1) A 9. cikk (1) bekezdésében és a 10. 
cikkben említett kötelező adatok mellett a 
tagállamok a 42. cikkben meghatározott 
eljárással összhangban további kötelező 
adatokat írhatnak elő specifikus 
élelmiszertípusok vagy kategóriák 
esetében, valamint színek vagy szövegezési 
megoldások alkalmazásával kiegészítő 
információk biztosítását kérhetik a 
tápértékre vonatkozóan az alábbi indokok 
alapján:

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a tagállamok számára annak lehetőségét, hogy kötelező, színkódokra épülő 
címkézési rendszert alkalmazzanak.

Módosítás 503
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ipari és kereskedelmi tulajdonjogok, 
származásmegjelölés, bejegyzett 
eredetmegjelölés és a tisztességtelen 
verseny megelőzése.

d) ipari és kereskedelmi tulajdonjogok,
regionális származásmegjelölés, bejegyzett 
eredetmegjelölés és a tisztességtelen 
verseny megelőzése.

Or. de
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Módosítás 504
Struan Stevenson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az intézkedések nem 
akadályozhatják az áruk szabad mozgását 
a belső piacon.

Or. en

Indokolás

Egy, az uniós címkézési szabályok egységes szerkezetbe foglalására és egyszerűsítésére 
irányuló új rendeletben, valamint a jobb szabályozással kapcsolatos menetrenddel 
összhangban helyénvaló azon új követelmény bevezetése, miszerint az új szabályok nem 
akadályozhatják a szabad mozgást a belső piacon. 

Módosítás 505
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Ez a rendelkezés túlzottan korlátozó, és nem felel meg a 9. cikk (1) bekezdése i) pontja 
módosításának.

Módosítás 506
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 507
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38a. cikk
Az egyes megjelenítési formákra 
vonatkozó nemzeti rendelkezések 

A 34. cikkben meghatározott 
követelmények mellett a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy kötelező rendszert 
vezetnek be, amely színek vagy szövegezési 
megoldások segítségével megjeleníti a 
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tápanyag-összetételre vonatkozó 
információt.
Az ilyen nemzeti rendszereket a jelen 
rendelet II. és III. fejezetében 
meghatározott általános elveknek és 
követelményeknek megfelelően kell 
kialakítani, a független fogyasztói 
kutatások és az érintettekkel folytatott 
kiterjedt konzultációk eredményeinek a 
figyelembe vételével.
A Bizottság ösztönzi és elősegíti a nemzeti 
rendszerek elfogadásával és 
végrehajtásával kapcsolatos, tagállamok 
közötti, valamint tagállamok és a 
Bizottság közötti információcserét, és 
támogatja az érintettek részvételét a 
folyamatban.
(Jelen rendelet hatálybalépését követően 5 
évvel, az adott hónap első napján) a 
Bizottság értékeli a különféle nemzeti 
rendszerek fogyasztók általi 
alkalmazásával és megértésével 
kapcsolatban összegyűjtött bizonyítékokat, 
annak meghatározása érdekében, hogy 
melyik rendszer az, amelyik a legjobban 
működik, és az európai fogyasztók
számára a leghasznosabb. Az értékelés 
alapján a Bizottság a csomagolás elülső 
oldalán található címkézésre vonatkozó 
összehangolt, közösségi szintű rendszerre 
tesz javaslatot.

Or. en

Indokolás

Független kutatások megmutatták, hogy a tápértékkel kapcsolatos információk megjelenítése 
terén a fogyasztók a többféle színből álló kódrendszert részesítik előnyben és értik meg 
legkönnyebben. A tagállamok számára ezért biztosítani kell annak lehetőségét, hogy bizonyos 
időre nemzeti rendszert vezessenek be, azzal a céllal, hogy azt követően a legjobban működő 
rendszert közösségi szinten bevezethessük.
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Módosítás 508
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38a. cikk
A 34. cikk (1) bekezdésében és a 34. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
követelmények mellett, a 42. cikkben előírt 
eljárással összhangban a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy a tápértékkel 
kapcsolatos információk bemutatása 
tekintetében további, más kifejezési 
formákat alkalmazó, önkéntes 
rendszereket is támogatnak, feltéve, hogy:
- az ilyen nemzeti rendszerek megfelelnek 
a jelen rendelet II. és III. fejezetében 
meghatározott általános elveknek és 
követelményeknek;

- a tagállamok által támogatott rendszerek 
tükrözik a fogyasztók számára a legjobb 
megoldás megtalálásával összefüggésben 
végzett független fogyasztói kutatások és 
az érintettekkel folytatott kiterjedt 
konzultációk eredményeit; 
- harmonizált beviteli 
referenciaértékeken, vagy ezek hiányában 
az energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapulnak;
A Bizottság elősegíti a nemzeti rendszerek 
elfogadásával és végrehajtásával 
kapcsolatos információcserét, és ösztönzi 
az érintettek részvételét a folyamatban. A 
Bizottság a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi az ilyen részleteket. 
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(Jelen rendelet hatálybalépését követően 5 
évvel, az adott hónap első napján) a 
Bizottság értékeli a különféle nemzeti 
rendszerek fogyasztók általi 
alkalmazásával és megértésével 
kapcsolatban összegyűjtött bizonyítékokat, 
annak meghatározása érdekében, hogy 
melyik rendszer az, amelyik a legjobban 
működik, és az európai fogyasztók
számára a leghasznosabb. Az értékelés 
alapján a Bizottság jelentést készít, melyet 
továbbít az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a tápértékkel kapcsolatos 
információk bemutatása tekintetében további, más kifejezési formákat alkalmazó, önkéntes 
rendszereket is támogassanak. 

Módosítás 509
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az újrafelhasználásra szánt 
üvegedényekben kiszerelt tej és 
tejtermékek esetében a 9. cikk (1) 
bekezdésétől és a 10. cikk (2) bekezdésétől 
eltérő intézkedéseket fogadhatnak el.

A tagállamok a 9. cikk (1) bekezdésétől és 
a 10. cikk (2) bekezdésétől eltérő 
intézkedéseket fogadhatnak el az 
újrafelhasználásra szánt üvegedényekben 
kiszerelt tej, savanyított tej és tejszín 
esetében, amelyekhez nem adtak hozzá a 
gyártáshoz szükséges alapvető 
tejtermékektől és mikroorganizmus 
kultúráktól eltérő összetevőt.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a 9. cikk (1) bekezdésétől és a 10. cikk (2) bekezdésétől eltérő 
nemzeti intézkedések ne legyenek alkalmazandók olyan tejtermékekre, amelyekhez például 
cukrokat, aromákat vagy más, nem tejből származó összetevőket adnak.
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Módosítás 510
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alkoholtartalmú italok
A tagállamok a 20. cikk e) pontjában 
említett közösségi rendelkezések 
elfogadásáig az 1,2 térfogatszázaléknál 
nagyobb alkoholtartalmú italok 
tekintetében fenntarthatják az összetevők 
felsorolására vonatkozó nemzeti 
szabályokat.

törölve

Or. en

Indokolás

Kötelezővé kell tenni az alkoholtartalmú italok összetevőinek felsorolását. A 20. cikk (e) 
bekezdésének törlése miatt a 40. cikk feleslegessé válik.

Módosítás 511
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40a. cikk
40a. A tagállamok elfogadhatnak vagy 
fenntarthatnak olyan nemzeti 
intézkedéseket, amelyek további kötelező 
erejű előírásokat szabnak ki azon 
vállalkozókra vonatkozóan, akik úgy 
döntenek, hogy az élelmiszerek egyedi 
tulajdonságait önként jelölik a címkéken.

Or. en
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Indokolás

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.

Módosítás 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés telephelyén 
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy
előrecsomagolják közvetlen értékesítés 
céljából, a tagállamok részletes szabályokat 
fogadhatnak el a 9. és 10. cikkben
megadott adatok megjelenítésének 
módjáról.

1. Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés telephelyén 
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy
előre csomagolják közvetlen értékesítés 
céljából, a tagállamok részletes szabályokat 
fogadhatnak el – az általuk esetlegesen 
megkövetelt – 9. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában megadott adatok 
megjelenítésének módjáról.

2. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.
3. A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben 
említett intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

3. A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Or. en
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Indokolás

A nem előrecsomagolt élelmiszerek kérdése tekintetében az uniós intézményeknél kedvezőbb 
helyzetben vannak a tagállamok, amelyek nemzeti jogszabályokat hozhatnak a témában.

Módosítás 513
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés telephelyén 
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy
előrecsomagolják közvetlen értékesítés 
céljából, a tagállamok részletes 
szabályokat fogadhatnak el a 9. és 10. 
cikkben megadott adatok 
megjelenítésének módjáról. 

1. Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés telephelyén 
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy
előre csomagolják közvetlen értékesítés 
céljából,

a) csak a 9. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott adatokat 
kötelező megadni;
b) a 9. és 10. cikkben említett egyéb 
adatok megadása nem kötelező, kivéve ha 
a tagállamok olyan szabályokat fogadnak 
el, amelyek megkövetelik ezen adatok egy 
részének vagy azok összességének 
magadását.

2. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.

2. A tagállamok szabályokat fogadhatnak 
el az (1) bekezdésben meghatározott
adatok megjelenítésének módjáról.

3. A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben
említett intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

3. A tagállamok az (1) bekezdés a)  és b) 
pontjában említett intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja annak elkerülése, hogy a tagállamoknak azért kelljen jogszabályokat 
hozniuk, hogy elkerüljék a rendelet esetleges közvetlen alkalmazását a nem előrecsomagolt 
élelmiszerekre.

A módosítás célja a jelenlegi helyzet fenntartása: a rendelet hatóköre kiterjed a nem 
előrecsomagolt élelmiszerekre, azonban a tagállamoknak tenniük kell annak érdekében, hogy 
a rendeletet ténylegesen alkalmazzák e téren (opt-in), szem előtt tartva, hogy nem vonhatják ki 
a nem előrecsomagolt élelmiszereket az allergénekre vonatkozó kötelező 
információszolgáltatás követelménye alól. 

Módosítás 514
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem előre csomagolt élelmiszerekre 
vonatkozó nemzeti intézkedések

Nem előrecsomagolt élelmiszerek

1. Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés 
telephelyén csomagolják a fogyasztó 
kérésére, vagy előrecsomagolják közvetlen 
értékesítés céljából, a tagállamok részletes 
szabályokat fogadhatnak el a 9. és 10.
cikkben megadott adatok 
megjelenítésének módjáról.

1. A 13. cikk (4) bekezdésében említett 
élelmiszerek tekintetében a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában szereplő 
adatokat kell megadni.

2. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.

2. A 9. és 10. cikkben említett egyéb 
adatok megadása nem kötelező, kivéve ha 
a tagállamok olyan szabályokat fogadnak 
el, amelyek megkövetelik ezen adatok egy 
részének vagy azok összességének, vagy az 
adatok bizonyos elemeinek magadását.

2a. A tagállamok részletes szabályokat 
fogadhatnak el arra vonatkozóan, hogy az 
(1) és (2) bekezdésben említett 
információkat hogyan kell rendelkezésre 
bocsátani.
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Or. en

Indokolás

A nem előrecsomagolt élelmiszerekre ragasztandó címkékkel kapcsolatos nehézségek miatt 
ezen élelmiszereket elviekben mentesíteni kell a legtöbb címkézési követelmény alól –
leszámítva az allergénekre vonatkozó információkat.  A tagállamoknak meg kell őrizniük a 
rugalmasságukat annak meghatározása tekintetében, hogy az információkat hogyan lehet a 
legjobban a fogyasztók rendelkezésére bocsátani.

Módosítás 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés telephelyén
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy 
előrecsomagolják közvetlen értékesítés 
céljából, a tagállamok részletes 
szabályokat fogadhatnak el a 9. és 10. 
cikkben megadott adatok 
megjelenítésének módjáról.

(1) Amennyiben az élelmiszereket
előcsomagolás nélkül kínálják megvételre
a végső fogyasztóknak vagy 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplőknek, vagy ha az élelmiszereket az 
értékesítés helyén állítják elő és
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy 
előrecsomagolják közvetlen értékesítés 
céljából,

a) a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott adatokat kötelező megadni;

b) a 9. és 10. cikkben említett egyéb 
adatok megadása nem kötelező, kivéve, ha 
a tagállamok olyan szabályokat fogadnak 
el, amelyek megkövetelik ezen adatok egy 
részének vagy azok összességének 
megadását.
A tagállamok által elfogadott szabályok 
biztosítják, hogy az élelmiszer-ipari 
vállalkozók által a nem előrecsomagolt 
élelmiszerek tekintetében feltüntetendő 
adatok elegendő információval 
szolgáljanak a fogyasztók vagy a 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplők számára.
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Or. en

Indokolás

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.

Módosítás 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.

(2) A tagállamok részletes szabályokat 
fogadhatnak el az (1) bekezdésben
meghatározott adatok megjelenítésének 
módjáról.

Or. en

Módosítás 517
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában és a 29. cikk 
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kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.

(1) bekezdésének a) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.

Or. de

Indokolás

A nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében kötelező az allergének és az energiatartalom 
megjelölése.

Módosítás 518
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában és a 10. 
cikkben említettek kivételével –, 
amennyiben a fogyasztó vagy 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy – a 10. cikkben is említett – III. mellékletben („Azok az élelmiszerek, amelyek 
címkézésén egy vagy több további jellemzőnek kell szerepelnie” –- például egyes gázokba 
csomagolt élelmiszerek, magas koffeintartalommal rendelkező élelmiszerek stb.) 
meghatározott követelmények hatálya a nem előrecsomagolt élelmiszerekre is kiterjedjen.
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Módosítás 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben 
említett intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

(3) A tagállamok az (1) bekezdés b) 
pontjában és a (2) bekezdésben említett 
intézkedések szövegét haladéktalanul 
közlik a Bizottsággal.

Or. en

Indokolás

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 

Módosítás 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság konzultációt folytat a 
178/2002/EK rendelet 58. cikkének (1) 
bekezdésével létrehozott Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottsággal, 
amennyiben az ilyen konzultációt 
hasznosnak véli, vagy ha egy tagállam ezt 
kéri.

(2) A Bizottság konzultációt folytat a 
178/2002/EK rendelet 58. cikkének (1) 
bekezdésével létrehozott Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottsággal, 
amennyiben az ilyen konzultációt 
hasznosnak véli, vagy ha egy tagállam ezt 
kéri. A Bizottság a 98/34/EK irányelvben 
megállapított rendelkezésekkel 
összhangban valamennyi érdekelt fél 
számára bevezet egy hivatalos értesítési 
eljárást is.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás előírja az átláthatóságot és a valamennyi érintett féllel folytatandó 
konzultáció követelményét, amennyiben a címkézéssel kapcsolatban új intézkedések kerülnek 
bevezetésre uniós szinten.

Módosítás 521
Struan Stevenson

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 42. cikk (2) bekezdésének javasolt módosítása átlátható értesítési eljárást ír elő, amely a 
fogyasztókat és a gyártókat érinti. Ezért az új címkekövetelményekre vonatkozó, a hivatalos 
ellenőrzés alóli kivételt meg kell szüntetni.

Módosítás 522
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság részletes szabályokat fogadhat 
el e fejezet alkalmazására vonatkozóan. Az 
e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 

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

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

Or. en

Indokolás

Ha az intézkedések e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell 
elfogadni őket.

Módosítás 523
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kizárólag nem kötelező 
szabályokból, például ajánlásokból, 
iránymutatásból, szabványokból vagy 
bármilyen egyéb nem kötelező szabályból 
álló nemzeti rendszereket (a továbbiakban: 
nemzeti rendszerek) fogadhatnak el, 
ajánlhatnak vagy hagyhatnak jóvá 
másképpen, amelyek célja a következő 
rendelkezések alkalmazása, és megfelelnek 
az azokban meghatározott 
követelményeknek:

(1) A tagállamok például ajánlásokból, 
iránymutatásból, szabványokból vagy 
bármilyen egyéb szabályból álló nemzeti 
rendszereket (a továbbiakban: nemzeti 
rendszerek) fogadhatnak el, ajánlhatnak 
vagy hagyhatnak jóvá másképpen, amelyek 
célja a következő rendelkezések 
alkalmazása, és megfelelnek az azokban 
meghatározott alapvető
követelményeknek:

Or. de

Módosítás 524
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok eljuttatják a Bizottság 
számára az (1) bekezdésben említett 
nemzeti rendszerek adatait, beleértve azon 

(5) A tagállamok eljuttatják a Bizottság 
számára az (1) bekezdésben említett 
nemzeti rendszerek részleteit, például az 
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élelmiszerek azonosítóját, amelyek 
címkézése az említett nemzeti rendszerrel 
összhangban valósult meg. A Bizottság 
ezeket az adatokat hozzáférhetővé teszi a 
nyilvánosság számára, elsősorban egy e 
célra létrehozott internetcímen keresztül.

alapul szolgáló kritériumokat és 
tudományos tanulmányokat, beleértve 
azon élelmiszerek azonosítóját, amelyek 
címkézése az említett nemzeti rendszerrel 
összhangban valósult meg. A Bizottság 
ezeket az adatokat hozzáférhetővé teszi a 
nyilvánosság számára, elsősorban egy e 
célra létrehozott internetcímen keresztül.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés létfontosságú a nemzeti rendszerek átláthatóságának biztosítása érdekében.

Módosítás 525
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
51 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51a. cikk
A 178/2002/EK rendelet módosításai
A 178/2002/EK rendelet 25. cikkének (1) 
bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
1. Az Igazgatótanács 16 tagból áll, akiket 
a Tanács nevez ki az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultáció után; 
a Bizottság által összeállított 
névjegyzékből, amely a kinevezendő tagok 
létszámánál lényegesen több nevet 
tartalmaz, továbbá a Bizottság egy 
képviselőjének neve is szerepel rajta. A 16 
tag közül kettőt az Európai Parlament 
jelöl ki. A tanács négy tagja 
fogyasztóvédelmi szervezetből vagy az 
élelmiszerláncban tevékenykedő egyéb 
érdekképviseleti szervezetből érkezik. A 
Bizottság által felállított listát a megfelelő 
dokumentáció kíséretében továbbítják az 
Európai Parlamentnek. Az Európai 
Parlament a lehető legrövidebb időn 
belül, de legfeljebb három hónapon belül 
a Tanács elé terjeszti álláspontját 
mérlegelésre. Ezt követően a Tanács 
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nevezi ki az Igazgatótanácsot.
A tanács tagjainak kinevezésénél úgy kell 
eljárni, hogy biztosítva legyen a lehető 
legnagyobb szakértelem, a vonatkozó 
szakmai ismeretek és tapasztalatok széles 
köre és ezzel összhangban az Unió lehető 
legszélesebb földrajzi képviselete.

Or. en

Módosítás 526
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
51 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51a. cikk
A 104/2000/EK rendelet módosításai

Az 104/2000/EK rendelet 4. cikke a 
következő ponttal egészül ki: 
„d) hogy a halak olyan állományból 
kerülnek-e ki, amelyre az EU által 
elfogadott helyreállítási terv vonatkozik.”

Or. en

Indokolás

Sok fogyasztó vásárlási döntése tekintetében játszik igen nagy szerepet annak ismerete, hogy a 
vonatkozó faj halállománya veszélyeztetett-e. Ezért a halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK tanácsi rendeletnek a fogyasztók 
tájékoztatásáról szóló cikkét meg kell változtatni annak érdekében, hogy a fogyasztók 
tájékozott döntést hozhassanak.

Módosítás 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-
ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek a hatálybalépés 
napján 50-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 10 millió EUR-t, amelyek esetében 
[a hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni.
A [hatálybalépés dátuma] előtt 
forgalomba hozott vagy felcímkézett azon 
élelmiszerek, amelyek nem felelnek meg e 
rendeletnek, a minimum eltarthatóság 
vagy a felhasználhatóság időpontjáig 
értékesíthetők.

Or. fr

Indokolás

Be kellene illeszteni a KKV-k európai definícióját, és figyelembe kellene venni az 
állománygazdálkodást is.

Módosítás 528
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 3 
évvel következő hónap első napjától] kell
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-
ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek a hatálybalépés 
napján 100-nál kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg az 5 millió EUR-t, amelyek esetében 
[a hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni.

Az e rendelet hatálybalépése előtt 
forgalomba hozott élelmiszerek a készlet 



PE431.151v01-00 22/52 AM\800455HU.doc

HU

kimerüléséig értékesíthetők.

Or. de

Indokolás

A KKV-kra és alkalmazottaik számára vonatkozó különleges rendelkezéseket a hatékonyság 
érdekében ki kell terjeszteni. Az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott 
élelmiszerek tekintetében lehetővé kell tenni, hogy értékesítésük a készlet kimerüléséig 
folytatódhasson.

Módosítás 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 3 
évvel következő hónap első napjától] kell
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-
ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek 50-nél kevesebb 
alkalmazottal rendelkeznek, és amelyek 
éves forgalma és/vagy éves 
mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 
millió EUR-t, amelyek esetében [a 
hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni. Ezen 
kis és közepes méretű élelmiszer-ipari 
vállalkozások tekintetében a tagállamok 
saját rendelkezéseket fogadhatnak el.

Or. de

Indokolás

Az olyan kis- és közepes méretű vállalkozásoknak, amelyek 50-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeznek, éves forgalmuk és/vagy éves mérlegfőösszegük nem haladja meg a 2 millió 
eurót és egy vagy több, a termelés helyétől független leányvállalattal rendelkeznek, hasonlóan 
mentességet kellene biztosítani a címkézési követelmény alól.  Ezek az élelmiszer-ipari 
vállalkozások nincsenek abban a helyzetben, hogy biztosítsák a kért információt.
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Módosítás 530
George Lyon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálybalépését megelőzően 
forgalomba hozott olyan élelmiszerek, 
amelyek nem felelnek meg a rendelet 
követelményeinek, a készlet kimerüléséig 
forgalomba hozhatók. E rendelet 
hatálybalépése előtt a Bizottság, az 
élelmiszeriparral és más érintett felekkel 
való konzultáció után, meghatározza az 
utolsó időpontot, amelyet követően –
tekintet nélkül a készletekre és a lejárati 
időkre – minden élelmiszer-ipari 
terméknek meg kell felelnie e rendeletnek.

Or. en

Módosítás 531
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

- zsír, - zsír,
- szénhidrát, - szénhidrát,
- rost, - rost,
- fehérje, - fehérje,
- sók - sók
- a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. része 2. 
pontjának meghatározása szerint jelentős 
mennyiségben jelen lévő vitaminok és 

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

Or. en

Módosítás 532
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Or. de

Indokolás

Összhangba hozás a 29. cikk (2) bekezdésével.

Módosítás 533
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt meghatározás helyes, de negatív vonzatai vannak; ezenfelül csak 
azokra a poliolokra kellene utalni, amelyek az élelmiszerek címkézése szempontjából 
jelentőséggel bírnak, nevezetesen az édesítőkre.
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Módosítás 534
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

13. „a csomagolás eleje” az 
élelmiszercsomagolás azon oldala vagy 
felülete, amely rendes vagy szokásos 
értékesítési vagy felhasználási 
körülmények között a legnagyobb 
valószínűséggel jelenik meg vagy látható, 
feltéve, hogy a termékek hagyományos 
megjelenését ez nem érinti.

Or. en

Indokolás

A „csomagolás eleje” kifejezés alkalmasabb, mivel rendszerint a csomagolás elülső 
oldaláról, vagy amennyiben nincs ilyen, a felülnézetéről van szó. A hagyományos 
élelmiszertermékek megjelenésének megőrzése érdekében az információk rendszerint a 
hagyományos élelmiszertermék alján vagy hátsó oldalán van feltüntetve.

Módosítás 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

A tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás helyét a csomagoláson az élelmiszer-ipari 
vállalkozó határozza meg. Ezért nincs szükség a „fő látómező” fogalmának meghatározására.
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Módosítás 536
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1.1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1a. Nanoanyagokat tartalmazó 
csomagolással ellátott élelmiszerek  
„a csomagolóanyag nanoanyagok 
felhasználásával készült” – ennek a 
kijelentésnek kell kísérnie az élelmiszer 
megnevezését.

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy termék csomagolása nanoanyagok felhasználásával készült, a fogyasztó 
választási szabadságának biztosítása érdekében ezt fel kell tüntetni.

Módosítás 537
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

„édesítőszerrel/édesítőszerekkel” – ennek a 
kijelentésnek az élelmiszer megnevezését 
kell kísérnie.

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

Or. en
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Módosítás 538
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

„cukorral/cukrokkal és 
édesítőszerrel/édesítőszerekkel” – ennek a 
kijelentésnek az élelmiszer megnevezését 
kell kísérnie

„cukorral/cukrokkal és 
édesítőszerrel/édesítőszerekkel” – ennek a 
kijelentésnek az élelmiszer megnevezését 
kell kísérnie a fő látómezőben.

Or. en

Módosítás 539
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet - 2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2.3 Élelmiszerek, amelyek az 
1333/2008/EK rendelet alapján 
engedélyezett aszpartámot vagy neotámot
tartalmaznak

„fenilalanin-forrást tartalmaz” „fenilalanin-forrást tartalmaz”

Or. en

Indokolás

A neotámot épp most készülnek engedélyezni komitológiai eljárás útján. A neotámot az 
aszpartámból nyerik és szintén fenilalanint tartalmaz. Ezért fontos, különösen a 
fenilketonúriában szenvedők érdekében, hogy a címkézési előírásokat kiigazítsuk.  

2010 január 20-án mind a 89/107/EGK (a bizottsági javaslatban említett) irányelv, mind a 
94/35/EK irányelv (a neotám engedélyezésének alapját) hatályát veszti, és helyükbe az 
élelmiszer-adalékanyagokról szóló új, 1333/2003/EK rendelet lép.
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Módosítás 540
Carl Schlyter

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

Módosítás

3a. GLUTAMINSAVAT VAGY ANNAK SÓIT TARTALMAZÓ ÉLELMISZEREK
3a.1 Az E620, E 621, E622, E623, E624 és 
E625 élelmiszer-adalékanyagok közül 
egyet vagy többet tartalmazó élelmiszerek

„étvágyfokozó összetevőket tartalmaz”

Or. en

Módosítás 541
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 b pont (új)

Módosítás

3b. NEHÉZFÉMEKET TARTALMAZÓ ÉLELMISZEREK
3b.1 A 466/2001/EK bizottsági rendelet I. 
mellékletének 3.3.1.1. pontjában 
meghatározott nagytestű ragadozó 
halfajok húsa  vagy e halfajok húsát 
tartalmazó élelmiszerek

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

Or. en

Indokolás

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

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

Módosítás 542
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 c pont (új)

Módosítás

3c. EGÉSZ DIÓFÉLÉK
3C.1 Csomagolt egész diófélék A „Ne fogyassza el a rossz küllemű vagy 

rossz ízű dióféléket, mivel nagy 
mennyiségű aflatoxint tartalmazhatnak” 
figyelmeztetésnek világosan szerepelnie 
kell a címkén.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Módosítás

5a. A gyümölcsök és zöldségek felületkezelése

Azok a zöldségek és gyümölcsök, amelyek „Felületkezelt”
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felületét a betakarítást követően 
adalékanyagok vagy növényvédő szerek 
alkalmazásával kezelték.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– feldolgozott termékek, amelyeken 
feldolgozásként kizárólag füstölést vagy 
érlelést végeztek, valamint szárított 
gyümölcsök és zöldségek, például aszalt 
szilva vagy sárgabarack, és amelyek 
egyetlen összetevőből vagy összetevő-
kategóriából állnak;

Or. fr

Indokolás

A tápanyagértékkel kapcsolatos címkézési követelménynek a feldolgozott termékek közé 
tartozó szárított gyümölcsökre és zöldségekre sem szabad vonatkoznia, mivel a szárítás nem 
változtatja meg a termék összetételét. 
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Módosítás 545
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– olyan termékek, amelyek főként (50%-
nál nagyobb arányban) az értéküket 
meghatározó egyetlen egy összetevőből 
vagy összetevő-kategóriából állnak;

Or. de

Indokolás

A feldolgozatlan baromfihúsra nem vonatkozik a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás követelménye. Ugyanez a helyzet a fűszerek és a só esetében. A szárított, 
fűszerezett baromfihúsra azonban vonatkozna a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás követelménye. Az öntetekkel árult húskészítményekre szintén fennállna ez a 
követelmény. A feldolgozatlan hús-, zöldség- vagy gyümölcstermékek tápanyagértékére 
jellemző a természetes ingadozás. A csirkemell-filé zsírtartalma például a nem, a kor és a 
táplálkozás, stb. függvényében 0,5% és 4% között ingadozhat, ezért pontosan nem lehet 
meghatározni. A pácolás hatása ebből a szempontból nem nagy.

Módosítás 546
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– több darabból álló vegyes csomagok;

Or. en

Indokolás

A csokoládéból és cukorból készült Mikulások és húsvétinyuszi-figurák, valamint más, ünnepi 
alkalmakra készített ajándékok gondosan előállított hagyományos termékek. Ezeket nem 
szabad a csomagolás elején semmiféle tápértékjelöléssel elcsúfítani, ezért teljesen ki kell 
vonni őket a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás kötelezettsége alól.
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Módosítás 547
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
IV Melléklet – 15 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– vegyes desszertek;

Or. en

Indokolás

A csokoládéból és cukorból készült Mikulások és húsvétinyuszi-figurák, valamint más, ünnepi 
alkalmakra készített ajándékok gondosan előállított hagyományos termékek. Ezeket nem 
szabad a csomagolás elején semmiféle tápértékjelöléssel elcsúfítani, ezért teljesen ki kell 
vonni őket a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás kötelezettsége alól.

Módosítás 548
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
IV Melléklet – 15 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– ajándékok;

Or. en

Indokolás

A csokoládéból és cukorból készült Mikulások és húsvétinyuszi-figurák, valamint más, ünnepi 
alkalmakra készített ajándékok gondosan előállított hagyományos termékek. Ezeket nem 
szabad a csomagolás elején semmiféle tápértékjelöléssel elcsúfítani, ezért teljesen ki kell 
vonni őket a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás kötelezettsége alól.
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Módosítás 549
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 550
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- olyan csomagolásban vagy 
tárolóedényben található élelmiszerek, 
amelyek legnagyobb felülete 25 cm2-nél 
kisebb; a 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett energiatartalmat 
továbbra is a fő látómezőben kell 
szerepeltetni;

Or. en
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Módosítás 551
Struan Stevenson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szezonális, luxus vagy ajándékozásra 
szánt, illetve ajándékcsomagolásban árult 
élelmiszerek; 

Or. en

Indokolás

A szezonális cukrászáruknak és az ajándékcsomagolásban árult termékeknek mentesülniük 
kell a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás követelmény alól.

Módosítás 552
János Áder

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. hu
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Módosítás 553
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha azonban e rendelet egyéb 
rendelkezéseinek, különösen a 9. cikkben 
szereplő rendelkezéseknek az alkalmazása 
nem tenné lehetővé, hogy a forgalomba 
hozatal helye szerinti tagállam fogyasztói 
megismerjék az élelmiszer valódi jellegét, 
és azt megkülönböztessék más 
élelmiszerektől, amelyekkel esetleg össze 
lehetne téveszteni, az élelmiszer 
megnevezését más leíró információ kíséri, 
amely az élelmiszer megnevezésének 
közelében jelenik meg.

Ha azonban e rendelet egyéb 
rendelkezéseinek, különösen a 9. cikkben 
szereplő rendelkezéseknek az alkalmazása 
nem tenné lehetővé, hogy a forgalomba 
hozatal helye szerinti tagállam fogyasztói 
megismerjék az élelmiszer valódi jellegét, 
és azt megkülönböztessék más 
élelmiszerektől, amelyekkel esetleg össze 
lehetne téveszteni, az élelmiszer 
megnevezését más leíró információ kíséri, 
amely ugyanabban a látómezőben, az 
élelmiszer megnevezése mellet  jelenik 
meg, tisztán látható, könnyen olvasható 
karakterekkel.

Or. en

Indokolás

A leíró információnak a fogyasztó félrevezetésének elkerülése érdekében a névvel azonos 
látómezőben kell megjelennie, könnyen olvasható karakterekkel.

Módosítás 554
Glenis Willmott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A darabolt, pecsenye-, szeletelt, 
adagolt vagy hasított hús, valamint a 
haltermékek esetén az élelmiszer 
megnevezése jelzi, hogy a termék az 
elsődlegesen felhasznált állattól eltérő 
állati eredetű összetevőket is tartalmaz-e.

Or. en
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Indokolás

A hústermékekben megtalálható valamennyi hús- és halfajtáról kellő tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztók félrevezetésének elkerülése érdekében.

Módosítás 555
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Módosítás 556
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

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

Módosítás 557
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – C a rész (új)

Módosítás

Ca. rész – A MÁS ÉLELMISZER BENYOMÁSÁT KELTŐ ÉLELMISZEREK 
HIVATALOS JELÖLÉSE
No Eltérés a fajta, a minőség és az összetevők

tekintetében
Hivatalos jelölés
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1. A sajthoz képest a tejzsír teljes vagy részleges 
helyettesítése növényi zsírral

Sajtutánzat

2. A sonkához képest más összetételben jóval 
alacsonyabb hústartalmú, felaprított 
összetevőkből előállítva

Sonkautánzat

Or. de

Indokolás

A fogyasztók folyamatosan csalódnak, mivel egyre több „élelmiszer-utánzat” készül olcsóbb 
összetevőkből.

Módosítás 558
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet - B rész - 17 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Az élelmiszerkategória meghatározása Megnevezés

17. Az emlős állatok és madárfajok emberi 
fogyasztásra alkalmasnak minősített, természetes 
alkotórészüket képező vagy hozzájuk kötődő szövetből 
álló vázizomzata,1 ahol az összes zsír- és kötőszövet-
állomány nem haladja meg az alább jelzett értékeket, 
és ahol a hús valamely más élelmiszer összetevőjét 
képezi. A „csontokról mechanikusan lefejtett hús” 
fogalommeghatározás körébe tartozó termékek nem 
tartoznak e fogalommeghatározásba.

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

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

Faj Zsír (%) Kötőszövet2

(%)

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

25 25

                                               
1 A rekeszizom és a rágóizmok a vázizmok közé tartoznak, míg a szív, a nyelv, a fej izmai (a rágóizmok 
kivételével), az elülső és hátsó lábtő és a farok izmai nem tartoznak ide.
2 Angol nyelvű címkézés esetén az összetevő megjelölése a szóban forgó állatfaj szokásos elnevezésével 
helyettesíthető.
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emlősök túlsúlyával

Sertésfélék 30 25

Madarak és nyulak 15 10

Amennyiben e felső határértékeket túllépik, de a 
„hús” meghatározásra vonatkozó összes egyéb 
feltételnek megfelelnek, akkor a „… hús” tartalmat 
ennek megfelelően lefelé kell kiigazítani, valamint az 
összetevők jegyzékében a „… hús” kifejezés mellett 
meg kell említeni a zsír és/vagy kötőszövet jelenlétét 
is.

Módosítás

Az élelmiszerkategória meghatározása Megnevezés

17. Az emlős állatok1 és madárfajok emberi 
fogyasztásra alkalmasnak minősített, természetes 
alkotórészüket képező vagy hozzájuk kötődő szövetből 
álló vázizomzata, ahol a hús valamely más élelmiszer 
összetevőjét képezi. A „csontokról mechanikusan 
lefejtett hús” fogalommeghatározás körébe tartozó
termékek nem tartoznak e fogalommeghatározásba.

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

Or. en

Indokolás

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

                                               
1 A rekeszizom és a rágóizmok a vázizmok közé tartoznak, míg a szív, a nyelv, a fej izmai (a rágóizmok 
kivételével), az elülső és hátsó lábtő és a farok izmai nem tartoznak ide.
2 Angol nyelvű címkézés esetén az összetevő megjelölése a szóban forgó állatfaj szokásos elnevezésével 
helyettesíthető.
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Módosítás 559
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – 17 sor – bal oldali oszlop – meghatározás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. Az emlős állatok és madárfajok emberi 
fogyasztásra alkalmasnak minősített, 
természetes alkotórészüket képező vagy 
hozzájuk kötődő szövetből álló 
vázizomzata, ahol a hús valamely más 
élelmiszer összetevőjét képezi. A 
„csontokról mechanikusan lefejtett hús” 
fogalommeghatározás körébe tartozó 
termékek nem tartoznak e 
fogalommeghatározásba.

17. Az emlős állatok és madárfajok emberi 
fogyasztásra alkalmasnak minősített, 
természetes alkotórészüket képező vagy 
hozzájuk kötődő szövetből álló 
vázizomzata, ahol a hús valamely más 
élelmiszer összetevőjét képezi. A 
„csontokról mechanikusan lefejtett hús” 
fogalommeghatározás körébe tartozó 
termékek nem tartoznak e 
fogalommeghatározásba, kivéve, ha eleget 
tesznek a 853/2004/EK rendelet III. 
melléklete V. szakasza III. fejezetének 3. 
pontjában foglaltaknak.

Or. de

Indokolás

A higiénia és a vizuális minőség szempontjából a modern technológia segítségével a csontról 
alacsony nyomáson, mechanikusan lefejtett hús megfelel a darált húsnak. Az EU számos 
tagállamában a mechanikusan lefejtett húshoz olyan negatív konnotációk kapcsolódnak, hogy 
a minőségi termék eladhatatlan. Emiatt ezen országokban a végső fogyasztó többet fizet, a 
verseny pedig jelentős mértékben torzul.

Módosítás 560
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – 17 sor – bal oldali oszlop – táblázat – utolsó sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Madarak és 
nyulak

15 10 Madarak és 
nyulak

30 25

Or. de



AM\800455HU.doc 41/52 PE431.151v01-00

HU

Indokolás

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung 
befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe  
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.

Módosítás 561
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – 18 sor – bal oldali oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

18. A „csontokról mechanikusan lefejtett 
hús” fogalommeghatározás körébe tartozó 
termékek összes olyan fajtája, amely nem 
tesz eleget a 853/2004/EK rendelet III. 
melléklete V. szakasza III. fejezetének 3. 
pontjában foglaltaknak.

Or. de

Indokolás

A VI. Melléklet B. részében található táblázat 17. sora első oszlopának módosítása miatt 
szükséges beillesztés, a különbségtétel érdekében.
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Módosítás 562
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – 18 sor – jobb oldali oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„csontokról mechanikusan lefejtett hús”, 
valamint azon állatfajok neve(i)3, 
amelyekből származik, amelyet az 
„amelyből” szó, valamint a teljes zsír- és 
kötőszövet-tartalom részaránya követ (%-
ban kifejezve)

Or. en

Indokolás

Lásd fent. Az összetevők listájának minden esetben tartalmaznia kell a zsír- és kötőszövet 
százalékos arányát.

Módosítás 563
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – C rész – lista - 9 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Enzimek 1
__________________________________ 1A saját 
név vagy EK-szám feltüntetése nem kötelező.

Or. en

Indokolás

Adalékanyagok: Számos adalékanyagnak nagyon hosszú és/vagy műszaki elnevezése van, 
amely nem nyújt többletinformációt a fogyasztók számára, viszont jelentős helyet foglal el a
címkén. Ezért indokolt a rövidebb vagy általánosabb megnevezések használatának 
engedélyezése.
Enzimek: Az enzimek tényleges elnevezése nem hordoz információt a fogyasztók számára és 
különböző kategóriákat írhat le. Az általános „enzimek” elnevezés feltüntetése megfelelően 
tájékoztatja a fogyasztókat a termékről. Ez a megközelítés nem egyedi, mivel már évek óta 
alkalmazzák a módosított keményítők esetében.
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Módosítás 564
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – C rész – lista - 16 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cellulóz kivonat 1
__________________________________ 1A saját 
nevet vagy EK-számot nem szükséges feltüntetni.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 565
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

b) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a 
rendelkezést nem kell alkalmazni 
fűszerekre és gyógynövényekre.
ba) amelyekre vonatkozóan más 
jogszabályi rendelkezések kivételeket 
határoznak meg.
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Or. en

Indokolás

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

Az a) ponthoz: Az érintett termékeket általában nem előre csomagolt formában értékesítik a 
fogyasztóknak.  A „vagy” szónak az „és” szó helyetti használata megfelelőbb a termékek ezen 
kategóriája vonatkozásában.

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

Módosítás 566
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 1 bekezdés - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 567
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) amelyek térfogata vagy tömege 
jelentősen csökken, és amelyeket 
darabszámra adnak el, vagy amelyet 

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

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

b) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a 
rendelkezést nem kell alkalmazni 
fűszerekre és gyógynövényekre; vagy
ba) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 50 g az édességek, csokoládék és 
egyéb kakaóalapú termékek, mandulából, 
vagy diófélékből vagy egyéb olajos 
magvakból készült termékek esetében; 
vagy
bb) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 100 g a kekszek, sütemények és 
egyéb finom pékáru esetében; 
a Közösség egyedi jogszabályainak 
sérelme nélkül.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 568
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 5 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 569
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - A rész - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A jelentős mennyiség meghatározásánál 
rendszerint a következőket kell figyelembe 
venni: 

- az ajánlott napi bevitel 15%-át a szilárd 
élelmiszerek 100 grammja vagy adagja 
esetében, vagy
- az ajánlott napi bevitel 7,5%-át a 
folyadékok 100 milliliterje vagy adagja 
esetében, vagy
- 100 kcal-ánként az ajánlott napi bevitel 
5%-át (az ajánlott napi bevitel 1 MJ-jának 
12%-át), vagy 
a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos 
egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 
1925/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 6. cikkének megfelelően 
megadott eltérések értelmében előírt 
mennyiséget, vagy
- vagy egy csomagja esetében, 
amennyiben a csomagolás csak egyetlen 
adagot tartalmaz.

Or. en

Indokolás

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 



AM\800455HU.doc 47/52 PE431.151v01-00

HU

dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals.

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.

Módosítás 570
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - B rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Energia vagy 
tápanyag

Bevitel 
referenciaértéke

Energia vagy 
tápanyag

Bevitel 
referenciaértéke

Energia 8400 kJ
(2000 kcal)

Energia 2000 kcal

Fehérje 80 g
Összes zsír 70 g Összes zsír 70 g
Telített zsírsavak 20 g Telített zsírsavak 20 g
Szénhidrátok 230 g Szénhidrátok 230 g
Cukrok 90 g Cukrok 90 g
Sók 6 g Nátrium 2.4 g

Or. de

Indokolás

A fehérjét, mint az energiaellátáshoz hozzájáruló, létfontosságú tápanyagot is fel kell tüntetni.
A cukor külön történő feltüntetése nem lényeges, mert a szénhidrátokat együttesen tüntetik fel.
Az energiatartalmat csak kcal-ban kell megadni, mert ez az az adat, amelyet a fogyasztó ért és 
adott esetben felhasznál.
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Módosítás 571
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – B rész – táblázat - 6 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hozzáadott cukor
1

45 g

__________________________________ 
1Amennyiben egy élelmiszerhez finomított 
fehércukrot adtak, annak tartalmát és százalékos 
referenciaértékeit is fel kell tüntetni.

Or. en

Indokolás

A 45 g hozzáadott cukorra vonatkozó javaslatot az EFSA nyújtotta be.

Módosítás 572
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – B rész - 4 a b c és d sorok (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energia vagy 
tápanyag

Bevitel 
referenciaértéke

Energia vagy 
tápanyag

Bevitel 
referenciaérték

e

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

02.
Energia

03.
400 kJ

04.
2000 kcal)

Összes zsír 70 g 05.
Összes zsír

06.
0 g

Telített zsírsavak 20 g 07.
Telített zsírsavak

08.
0 g

09.
Monotelített 
zsírsavak

10.
4 g

11.
Többszörösen 
telített zsírsavak

12.
6 g

13. 14.
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Omega-6 zsírsavak 4 g
15.
Omega-3 zsírsavak

16.
.2 g

Szénhidrátok 230 g 17.
Szénhidrátok

18.
30 g

Cukrok 90 g 19.
Cukrok

20.
0 g

Sók 6 g 21.
Sók

22.
 g

Or. ro

Indokolás

A tápanyagok jegyzékének teljesebbnek kell lennie, mivel a zsírok bizonyos fajtái 
egészségjavító hatással rendelkeznek, és a fogyasztók ezen információ alapján választhatnak 
a termékek közül.

Módosítás 573
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - B rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Energia vagy 
tápanyag

Bevitel 
referenciaértéke

Energia vagy
tápanyag

Bevitel 
referenciaérték
e1

Energia 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energia

Összes zsír 70 g Összes zsír
Telített zsírsavak 20 g Telített zsírsavak
Szénhidrátok 230 g Szénhidrátok
Cukrok 90 g Cukrok
Sók 6 g Só

1Ezeket az értékeket a 31. cikk (3a) 
bekezdésének megfelelően kell 
meghatározni

Or. en

Indokolás

A XI. mellékletben jelenleg előírt értékek eltérnek olyan szervek ajánlásaitól mint az Egyesült 
Királyság Élelmiszerszabvány-ügyi Hivatala vagy a WHO. Az EFSA legutóbbi, az étrendi 
referenciaértékekkel kapcsolatos véleményében (2009. augusztus 5.) arra a következtetésre 
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jutott, hogy a rendelkezésre álló adatok elégtelensége miatt a cukrok vonatkozásában nem 
adható ajánlás. Ésszerű tehát tovább vizsgálni a tudományos eredményeket, mielőtt olyan 
referenciaértékeket állapítanánk meg, amelyek nem általánosan elfogadottak.

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

Módosítás 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – C a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ca. rész – a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás grafikus 
ábrázolása
Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatást grafikus 
formában is megjelenítik, az az egyéb 
grafikai ábrázolások mellett az alábbi 
módon is megjeleníthető: 

Henger modell

100 g tartalma:
kcal / cukrok / zsír / telített zsírsavak / sók

felnőtt számára ajánlott napi bevitel százalékos arányban kifejezett mennyisége

1+4 modell

1. változat
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adagonként (1 adag = 50 g)
energia / cukrok / zsír / telített zsírsavak / sók

napi bevitel százalékban kifejezett mennyiségének irányértékei

2. változat

adagonként (1 adag = 50 g)
energia / cukrok / zsír / telített zsírsavak / sók

napi bevitel százalékban kifejezett mennyiségének irányértékei

Or. de

Indokolás

E módosítás ugyanennek a képviselőnek a 33. cikk (1) bekezdéséhez benyújtott módosításával 
együtt olvasandó. A grafikus ábrázolás nagymértékben elősegítheti a tápértékjelölés 
fogyasztók általi megértését.

Módosítás 575
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
XIII a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

XIIIa. MELLÉKLET
ÉLELMISZER-KATEGÓRIÁK

A 34. cikk (1b) bekezdése szerint 

Az alábbi élelmiszer-kategóriákba tartozó 
élelmiszerek esetében az ábrázolásban 
kötelező a színkód rendszer alkalmazása.
- Készételek
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- Állati eredetű feldolgozott termékek
- Előre csomagolt könnyű ételek
- Reggelire fogyasztott gabonapelyhek
- Italok, a gyümölcslevek kivételével, 
összhangban a 2001. december 20-i 
2001/112/EK tanácsi irányelv 
meghatározásával .

Or. en


