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Módosítás 108
Giommaria Uggias

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(15) Az uniós szabályok csak 
vállalkozásokra alkalmazandók, amely 
koncepció a tevékenységek bizonyos 
folyamatosságát és bizonyos fokú 
szervezettséget jelent. Az olyan 
tevékenységek, mint élelmiszer időszakos 
kezelése, felszolgálása és értékesítése 
például jótékonysági rendezvényeken vagy 
helyi közösségi vásárokon és találkozókon 
nem tartozik a rendelet hatálya alá.

(15) Az uniós szabályokat csak 
vállalkozásokra kell alkalmazni, vagyis 
olyan egységekre, amelyek folyamatos 
jelleggel és szervezett formában 
nyereségességre törekvő gazdasági 
tevékenységeket folytatnak. Az olyan 
tevékenységeket, mint az alkalmi 
élelmiszerkezelés és -átadás, az ételek 
felszolgálása és magánszemélyek általi
értékesítése például jótékonysági 
eseményeken vagy helyi közösségi 
vásárokon és találkozókon, valamint a 
termelők általi, különböző formákban 
történő közvetlen értékesítés, nem szabad
e rendelet hatálya alá vonni.

Or. it

Módosítás 109
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(15a) Különösen a hagyományos 
élelmiszer-előállítás és az élelmiszer-
kiskereskedelem kis- és 
középvállalkozásainak – ideértve a 
közétkeztetésben működő kis- és közepes 
vállalkozásokat is – túlterhelését 
elkerülendő, a nem előrecsomagolt 
termékeket ki kell vonni a címkézési 
kötelezettség alól. 
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Or. el

Módosítás 110
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(24) Élelmiszer előállításában történő 
felhasználásuk és abban való további 
jelenlétük esetén egyes összetevők és 
egyéb anyagok vagy termékek (például a 
technológiai segédanyagok) allergiás 
reakciót vagy intoleranciát válthatnak ki a 
fogyasztóknál, és az ilyen allergia vagy 
intolerancia esetenként veszélyt jelenthet 
az érintettek egészségére. Fontos, hogy az 
esetlegesen allergiát vagy intoleranciát 
okozó élelmiszer-adalékanyagok, 
technológiai segédanyagok és egyéb ilyen 
anyagok vagy termékek jelenlétéről 
tájékoztatást nyújtsanak, hogy az 
élelmiszer-allergiában vagy -
intoleranciában szenvedő fogyasztók 
számára lehetővé tegyék a tájékozott és
biztonságos választást.

(24) Élelmiszer előállításában történő 
felhasználásuk és abban való további 
jelenlétük esetén egyes összetevők és 
egyéb anyagok vagy termékek (például a 
technológiai segédanyagok) allergiás 
reakciót vagy intoleranciát válthatnak ki 
egyes fogyasztóknál, és az ilyen allergia 
vagy intolerancia esetenként veszélyt 
jelenthet az érintettek egészségére. Fontos 
tehát, hogy az élelmiszer-adalékanyagok, 
technológiai segédanyagok és más, 
tudományosan bizonyítottan allergén 
hatású anyagok vagy termékek jelenlétéről 
információt nyújtsanak, hogy különösen az 
élelmiszer-allergiában vagy -
intoleranciában szenvedő fogyasztók 
számára lehetővé tegyék a számukra 
biztonságos élelmiszerek célzott 
kiválasztását. A nyomokban található 
ilyen anyagokat is fel kell tüntetni annak 
érdekében, hogy a súlyos allergiában 
szenvedők is biztonságosan 
választhassanak. Ehhez közös szabályokat 
kell létrehozni.

Or. sv

Módosítás 111
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés 
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A Tanács álláspontja Módosítás

(27) A fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatása érdekében, ami a 
megalapozott választáshoz szükséges, a 
kevert, alkoholtartalmú italok esetében is 
tájékoztatást kell nyújtani azok 
összetételéről.

(27) A fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatása érdekében, ami a 
megalapozott választáshoz szükséges, az
alkoholtartalmú italok esetében is 
tájékoztatást kell nyújtani azok 
összetételéről.

Or. en

Indokolás

Reinstating Parliament’s first reading position.

Módosítás 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(27a) Az Európai Parlament korábbi 
állásfoglalásával, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság véleményével1, a 
Bizottság munkájával és a 
közvéleménynek az alkoholfogyasztás –
elsősorban a fiatal és sérülékeny 
fogyasztókra gyakorolt – káros hatásai 
miatti aggodalmaival összhangban a 
Bizottságnak a tagállamokkal együtt ki 
kell dolgoznia a kifejezetten fiatalok 
számára készült olyan italok, mint az 
alkoholos frissítő italok („alcopop”) 
fogalommeghatározását. 
Alkoholtartalmuk miatt ezekre szigorúbb 
címkézési követelményeket kell 
alkalmazni, és az üzletekben egyértelműen 
el kell különíteni őket az üdítőitaloktól.
__________________
1 HL C 77., 2009.3.31., 81. o.

Or. en
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Indokolás

Amendment 21 first reading

Módosítás 113
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók az 
egyéb alkoholtartalmú italokról is
tájékoztatást kapjanak. A bor jelölésére 
már vonatkoznak külön uniós szabályok. A 
mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 
1234/2007/EK tanácsi rendelet („az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet”)12 szabályokat állapít meg annak 
biztosítása céljából, hogy a fogyasztók 
védelemben és megfelelő tájékoztatásban 
részesüljenek. Ezért indokolt, ha a borra e 
szakaszban nem vonatkozik az össztevők 
felsorolásának feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettség, illetve a tápértékjelölés. 
Ugyanígy biztosítja a fogyasztóvédelmet 
egyes alkoholtartalmú italok tekintetében 
az ízesített bor, ízesített boralapú italok és 
az ízesített boralapú koktélok13

meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok meghatározásáról szóló, 1991. 
június 10-i 1601/91/EGK tanácsi rendelet 
és a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról14, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet. Ezért ennek a mentességnek 
vonatkoznia kell az említett két rendelet 
hatálya alá tartozó italokra is.

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók az 
alkoholtartalmú italokról tájékoztatást 
kapjanak. A bor jelölésére már 
vonatkoznak külön uniós szabályok. A 
mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 
1234/2007/EK tanácsi rendelet („az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet”)12 szabályokat állapít meg annak 
biztosítása céljából, hogy a fogyasztók 
védelemben és megfelelő tájékoztatásban 
részesüljenek. Ezért indokolt, ha a borra e 
szakaszban nem vonatkozik az össztevők 
felsorolásának feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettség, illetve a tápértékjelölés. 
Ugyanígy biztosítja a fogyasztóvédelmet 
egyes alkoholtartalmú italok tekintetében 
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/EGK tanácsi rendelet13

és a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2008. január 15-i 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet14. Ezért 
ennek a mentességnek vonatkoznia kell az 
említett két rendelet hatálya alá tartozó 
italokra is.
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Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatának visszaállítása.

Módosítás 114
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(29) A borhoz, ízesített borhoz, ízesített 
boralapú italokhoz, ízesített boralapú 
koktélokhoz és a szeszes italokhoz hasonló 
italokat ugyanúgy kell kezelni, és 
biztosítani kell, hogy az élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatást illetően 
ugyanazon jogszabályi előírások 
vonatkozzanak rájuk. Ezért az összetevők 
felsorolásának kötelezettsége és a kötelező 
tápértékjelölés alóli mentességnek az 1,2 
térfogatszázalékot meghaladó 
alkoholtartalmú, gyümölcs vagy zöldség 
erjesztésével előállított italokra, a 
mézborra és a sör valamennyi típusára is 
vonatkoznia kell.

törölve

Or. en

Módosítás 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(30) A Bizottságnak azonban az e rendelet 
hatálybalépését követő öt éven belül 
jelentést kell készítenie arról, hogy egyes 
italcsoportokat mentesíteni kell-e,
különösen az energiatartalomra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettség alól, és az 
esetleges mentességek indokolásáról, 

(30) A Bizottságnak azonban az e rendelet 
hatálybalépését követő öt éven belül 
jelentést kell készítenie arról, hogy vajon 
bármiféle alkoholtartalmú italfajtát
mentesíteni kell-e különösen az 
energiatartalomra vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség alól, és az esetleges 
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figyelemmel az érintett uniós 
szakpolitikákkal való összhangra is. A 
Bizottság e rendelettel összefüggésben
szükség esetén különleges előírásokat is 
javasolhat.

mentességek indokolásáról, figyelemmel 
az érintett uniós szakpolitikákkal való 
összhangra is. A Bizottságnak e 
rendelethez kapcsolódóan – amennyiben 
erre szükség van – különleges előírásokat 
is javasolnia kell.

Or. en

Módosítás 116
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(30) A Bizottságnak azonban az e rendelet 
hatálybalépését követő öt éven belül 
jelentést kell készítenie arról, hogy egyes 
italcsoportokat mentesíteni kell-e,
különösen az energiatartalomra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettség alól, és az 
esetleges mentességek indokolásáról, 
figyelemmel az érintett uniós 
szakpolitikákkal való összhangra is. A 
Bizottság e rendelettel összefüggésben 
szükség esetén különleges előírásokat is 
javasolhat.

(30) A Bizottságnak azonban az e rendelet 
hatálybalépését követő öt éven belül 
jelentést kell készítenie arról, hogy vajon 
az alkoholtartalmú italokat mentesíteni 
kell-e különösen az energiatartalomra 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettség alól, 
és az esetleges mentességek indokolásáról, 
figyelemmel az érintett uniós 
szakpolitikákkal való összhangra is. A 
Bizottság e rendelettel összefüggésben 
szükség esetén különleges előírásokat is 
javasolhat.

Or. en

Indokolás

Nem indokolható az alkoholtartalmú italfajták eltérő kezelése sem az összetevők és a tápérték, 
sem az energiatartalom feltüntetése szempontjából. Az új rendelet hatálybalépésétől számított 
öt év elmúltával készítendő jelentésében a Bizottságnak valamennyi aspektusra ki kell térnie. 
Az esetleges eltérő kezelés bevezetésére irányuló tanácsi javaslat új, míg a Parlament által 
első olvasatban elfogadott szöveg nem tesz különbséget az alkoholtartalmú italok fajtái között.

Módosítás 117
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés 
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A Tanács álláspontja Módosítás

(31) Az élelmiszer származási országának 
vagy eredete helyének feltüntetését 
biztosítani kell minden olyan esetben, ha 
annak hiánya valószínűleg félrevezetné a 
fogyasztót az élelmiszer valódi származási 
országa vagy eredetének helye 
tekintetében. A származási országnak vagy 
az eredet helyének jelölését minden 
esetben az iparág számára egyenlő 
feltételeket biztosító, egyértelműen 
meghatározott kritériumok alapján kell 
biztosítani úgy, hogy az ne vezesse félre a 
fogyasztókat, annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztók jobban értsék az 
élelmiszer származási országára vagy 
eredete helyére vonatkozó információkat. E 
kritériumok nem vonatkoznak az 
élelmiszer-vállalkozó nevével vagy 
címével kapcsolatos jelölésekre.

(31) Az élelmiszer származási országának 
vagy eredete helyének – a 25. cikk alapján 
kötelező – feltüntetését biztosítani kell 
minden olyan esetben, ha annak hiánya 
valószínűleg félrevezetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredete helye tekintetében. A származási 
országnak vagy az eredet helyének 
jelölését minden esetben az iparág számára 
egyenlő feltételeket biztosító, 
egyértelműen meghatározott kritériumok 
alapján kell biztosítani úgy, hogy az ne 
vezesse félre a fogyasztókat, annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 
jobban értsék az élelmiszer származási 
országára vagy eredete helyére vonatkozó 
információkat. E kritériumoknak nem 
szabad vonatkozniuk az élelmiszer-ipari 
vállalkozó nevével vagy címével 
kapcsolatos jelzésekre.

Or. it
Indokolás

See Amendment 309 in Parliament’s position at first reading.

Módosítás 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(31) Az élelmiszer származási országának 
vagy eredete helyének feltüntetését 
biztosítani kell minden olyan esetben, ha 
annak hiánya valószínűleg félrevezetné a 
fogyasztót az élelmiszer valódi származási 
országa vagy eredetének helye 
tekintetében. A származási országnak vagy 
az eredet helyének jelölését minden 
esetben az iparág számára egyenlő 
feltételeket biztosító, egyértelműen 
meghatározott kritériumok alapján kell 
biztosítani úgy, hogy az ne vezesse félre a 

(31) Az élelmiszer eredete országának 
vagy helyének feltüntetését a 9. cikk (1) 
bekezdésének i) pontjával összhangban 
kötelező jelleggel biztosítani kell minden 
olyan esetben, ha annak hiánya 
valószínűleg félrevezethetné a fogyasztót 
az élelmiszer valódi származási országa 
vagy eredete helye tekintetében. A 
származási ország vagy eredet helye 
jelölését minden esetben az iparág számára 
egyenlő feltételeket biztosító, 
egyértelműen meghatározott kritériumok 
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fogyasztókat, annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztók jobban értsék az 
élelmiszer származási országára vagy 
eredete helyére vonatkozó információkat. E 
kritériumok nem vonatkoznak az 
élelmiszer-vállalkozó nevével vagy 
címével kapcsolatos jelölésekre.

alapján kell biztosítani úgy, hogy az ne 
vezesse félre a fogyasztókat, annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 
jobban értsék az élelmiszer származási 
országára vagy eredete helyére vonatkozó 
információkat. E kritériumok nem 
vonatkoznak az élelmiszer-vállalkozó 
nevével vagy címével kapcsolatos 
jelölésekre.

Or. en

Indokolás

Első olvasatbeli 309. módosítás.

Módosítás 119
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(32) Bizonyos esetekben az élelmiszer-
vállalkozók – annak érdekében, hogy 
felhívják a fogyasztók figyelmét termékük 
minőségére – jelezni kívánják a termék 
származási helyét. Az ilyen jelöléseknek 
szintén harmonizált kritériumoknak kell 
megfelelniük.

törölve

Or. it

Módosítás 120
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(33) A szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma által okozott válság óta 
az Unióban a marhahúst és a 
marhahúsból készült termékeket kötelező 

törölve
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eredetmegjelöléssel ellátni, és ennek révén 
a fogyasztókban kialakultak bizonyos 
elvárások. A Bizottság által végzett 
hatásvizsgálat megerősíti, hogy a 
fogyasztók számára a hús eredete a 
legfontosabb kérdés. Az Unióban más 
állatok – sertés, juh, kecske és baromfi –
húsának fogyasztása is rendkívül elterjedt. 
Indokolt ezért e termékek esetében is 
kötelezővé tenni az eredetmegjelölést. Az 
eredettel kapcsolatos előírások az egyes 
húsfajtáknál az állatfaj sajátosságaitól 
függően eltérőek lehetnek. Indokolt ezért 
arról rendelkezni, hogy végrehajtási 
szabályok révén kötelező előírások 
kerüljenek megállapításra, amelyek 
hústípusonként eltérőek lehetnek, 
figyelembe véve az arányosság elvét, 
valamint az élelmiszer-vállalkozásokra és 
a végrehajtó hatóságokra nehezedő 
adminisztratív terheket.
__________________
15. Az Európai Parlament és Tanács 2000. 
július 17-i 1760/2000/EK rendelete a 
szarvasmarhafélék azonosítási és 
nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, továbbá a marhahús és 
marhahústermékek címkézéséről 
(HL L 204., 2000.8.11., 1. o.).

Or. nl

Indokolás

Ügyelni kell annak biztosítására, hogy a származási ország vagy az eredet helyének kötelező 
feltüntetése a sertés-, juh-, kecske- és baromfihús esetében ne legyen minőségjelzésként 
értelmezhető. Az élelmiszernek – attól függetlenül, hogy melyik tagállamban állították elő – az 
egész Unióban magas minőségűnek kell lennie. A származási hely kötelező feltüntetése növeli 
a vállalkozások adminisztratív terheit.

Módosítás 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés 
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A Tanács álláspontja Módosítás

(33) A szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma által okozott válság óta az 
Unióban a marhahúst és a marhahúsból 
készült termékeket15 kötelező 
eredetmegjelöléssel ellátni, és ennek révén 
a fogyasztókban kialakultak bizonyos 
elvárások. A Bizottság által végzett 
hatásvizsgálat megerősíti, hogy a 
fogyasztók számára a hús eredete a 
legfontosabb kérdés. Az Unióban más 
állatok – sertés, juh, kecske és baromfi –
húsának fogyasztása is rendkívül elterjedt. 
Indokolt ezért e termékek esetében is 
kötelezővé tenni az eredetmegjelölést. Az 
eredettel kapcsolatos előírások az egyes 
húsfajtáknál az állatfaj sajátosságaitól 
függően eltérőek lehetnek. Indokolt ezért 
arról rendelkezni, hogy végrehajtási 
szabályok révén kötelező előírások 
kerüljenek megállapításra, amelyek 
hústípusonként eltérőek lehetnek, 
figyelembe véve az arányosság elvét, 
valamint az élelmiszer-vállalkozásokra és a 
végrehajtó hatóságokra nehezedő 
adminisztratív terheket.

(33) A szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma által okozott válság óta az 
Unióban a marhahúst és a marhahúsból 
készült termékeket kötelező 
eredetmegjelöléssel ellátni15, és ennek 
révén a fogyasztókban kialakultak 
bizonyos elvárások. A Bizottság által 
végzett hatásvizsgálat megerősíti, hogy a 
fogyasztók számára a hús eredete a 
legfontosabb kérdés. Az Unióban más 
állatok – sertés, juh, kecske és baromfi –
húsának fogyasztása is rendkívül elterjedt. 
Indokolt ezért e termékek esetében, illetve 
feldolgozott élelmiszerekben történő 
felhasználásuk esetén is kötelezővé tenni 
az eredetmegjelölést. Az eredettel 
kapcsolatos előírások az egyes húsfajtáknál 
az állatfaj sajátosságaitól függően eltérőek 
lehetnek. Indokolt ezért arról rendelkezni, 
hogy végrehajtási szabályok révén kötelező 
előírások kerüljenek megállapításra, 
amelyek hústípusonként eltérőek lehetnek, 
figyelembe véve az arányosság elvét, 
valamint az élelmiszer-vállalkozásokra és a 
végrehajtó hatóságokra nehezedő 
adminisztratív terheket.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a fogyasztók tisztában legyenek a hús eredetével akkor is, amikor a hús 
feldolgozott élelmiszerekben kerül felhasználásra.  Ellenkező esetben az információ igen 
félrevezető lehet a fogyasztók számára, akik azt hihetik, hogy egy feldolgozott termék 
származási helye egyben a húsé is, holott lehet, hogy ez egyáltalán nincs így.  Számos 
fogyasztót nagyfokú tudatosság jellemez az állatjóléti vonatkozások és a hosszú távú 
hússzállítás környezeti hatásai tekintetében, ezért az erre vonatkozó információkat 
rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás 122
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés 
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A Tanács álláspontja Módosítás

(33) A szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma által okozott válság óta az 
Unióban a marhahúst és a marhahúsból 
készült termékeket kötelező 
eredetmegjelöléssel ellátni, és ennek révén 
a fogyasztókban kialakultak bizonyos 
elvárások. A Bizottság által végzett 
hatásvizsgálat megerősíti, hogy a 
fogyasztók számára a hús eredete a 
legfontosabb kérdés. Az Unióban más 
állatok – sertés, juh, kecske és baromfi –
húsának fogyasztása is rendkívül elterjedt. 
Indokolt ezért e termékek esetében is 
kötelezővé tenni az eredetmegjelölést. Az 
eredettel kapcsolatos előírások az egyes 
húsfajtáknál az állatfaj sajátosságaitól 
függően eltérőek lehetnek. Indokolt ezért 
arról rendelkezni, hogy végrehajtási 
szabályok révén kötelező előírások 
kerüljenek megállapításra, amelyek 
hústípusonként eltérőek lehetnek, 
figyelembe véve az arányosság elvét, 
valamint az élelmiszer-vállalkozásokra és 
a végrehajtó hatóságokra nehezedő 
adminisztratív terheket.

(33) A szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma által okozott válság óta az 
Unióban a marhahúst és a marhahúsból 
készült termékeket kötelező 
eredetmegjelöléssel ellátni, és ennek révén 
a fogyasztókban kialakultak bizonyos 
elvárások. A Bizottság által végzett 
hatásvizsgálat megerősíti, hogy a 
fogyasztók számára a hús eredete a 
legfontosabb kérdés. Az Unióban más 
állatok – sertés, juh, kecske és baromfi –
húsának fogyasztása is rendkívül elterjedt. 
Indokolt ezért e termékek esetében is 
kötelezővé tenni az eredetmegjelölést. 
Indokolt ezért arról rendelkezni, hogy 
végrehajtási szabályok révén kötelező 
előírások kerüljenek megállapításra.

Or. it

Módosítás 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(33) A szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma által okozott válság óta az 
Unióban a marhahúst és a marhahúsból 
készült termékeket15 kötelező 
eredetmegjelöléssel ellátni, és ennek révén 
a fogyasztókban kialakultak bizonyos 
elvárások. A Bizottság által végzett 

(33) A szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma által okozott válság óta az 
Unióban a marhahúst és a marhahúsból 
készült termékeket kötelező 
eredetmegjelöléssel ellátni15, és ennek 
révén a fogyasztókban kialakultak 
bizonyos elvárások. A Bizottság által 
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hatásvizsgálat megerősíti, hogy a 
fogyasztók számára a hús eredete a 
legfontosabb kérdés. Az Unióban más 
állatok – sertés, juh, kecske és baromfi –
húsának fogyasztása is rendkívül elterjedt. 
Indokolt ezért e termékek esetében is 
kötelezővé tenni az eredetmegjelölést. Az 
eredettel kapcsolatos előírások az egyes 
húsfajtáknál az állatfaj sajátosságaitól 
függően eltérőek lehetnek. Indokolt ezért 
arról rendelkezni, hogy végrehajtási 
szabályok révén kötelező előírások 
kerüljenek megállapításra, amelyek 
hústípusonként eltérőek lehetnek, 
figyelembe véve az arányosság elvét, 
valamint az élelmiszer-vállalkozásokra és a 
végrehajtó hatóságokra nehezedő 
adminisztratív terheket.

végzett hatásvizsgálat megerősíti, hogy a 
fogyasztók számára a hús eredete a 
legfontosabb kérdés. Az Unióban más 
állatok – sertés, juh, kecske és baromfi –
húsának fogyasztása is rendkívül elterjedt. 
Indokolt ezért e termékek esetében, illetve 
feldolgozott élelmiszerekben történő 
felhasználásuk esetén is kötelezővé tenni 
az eredetmegjelölést. A hús és a baromfi 
esetében a származási országnak vagy az 
eredet helyének jelölése csak akkor lehet 
egyetlen hely, ha az állatok születése, 
nevelése és levágása ugyanabban az 
országban vagy ugyanazon a helyen 
történt. Más esetekben a születés, a 
nevelés és a levágás különböző helyeinek 
mindegyikét fel kell tüntetni. Az eredettel 
kapcsolatos előírások az egyes húsfajtáknál 
az állatfaj sajátosságaitól függően eltérőek 
lehetnek. Indokolt ezért arról rendelkezni, 
hogy végrehajtási szabályok révén kötelező 
előírások kerüljenek megállapításra, 
amelyek hústípusonként eltérőek lehetnek, 
figyelembe véve az arányosság elvét, 
valamint az élelmiszer-vállalkozásokra és a 
végrehajtó hatóságokra nehezedő 
adminisztratív terheket.

Or. en

Indokolás

EP first reading position.

Módosítás 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

33a. Szintén magasak a fogyasztói 
elvárások az élelmiszerek 
alapösszetevőinek eredetével kapcsolatos 
tájékoztatás terén, különösen amikor 
egyetlen összetevőről vagy a kész 
élelmiszer legnagyobb részét kitevő 
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összetevőkről van szó. Ezért az olyan 
összetevők esetén, amelyek a feldolgozott 
élelmiszer össztömegének 50%-át vagy 
ennél nagyobb részét alkotják, kötelezővé 
kell tenni a származási nyilatkozatot.
A származás helyének feltüntetésére 
vonatkozó specifikus követelmények 
ugyanakkor az összetevők különböző 
típusaitól – azaz jellemzőiktől és 
felhasználásuk céljától – függően eltérőek 
lehetnek. A végrehajtási intézkedések 
kidolgozásakor figyelembe kell venni az 
arányosság elvét, valamint az élelmiszer-
ipari vállalkozásokra és a jogszabályok 
alkalmazásáért felelős hatóságokra 
háruló terhet.

Or. fr

Módosítás 125
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(34) A kötelező eredetmegjelölésre 
vonatkozóan már kidolgozásra kerültek 
vertikális megközelítésen alapuló 
rendelkezések, például a méz, a gyümölcs 
és zöldség, a hal, a marhahús és a 
marhahúsból készült termékek és az 
olívaolaj esetében. Meg kell vizsgálni, 
hogy a kötelező eredetmegjelölést ki lehet-
e terjeszteni más élelmiszerekre is. 
Indokolt ezért felkérni a Bizottságot, hogy 
készítsen jelentéseket az alábbi 
élelmiszerekről: a marhahúson, 
sertéshúson, juhhúson, kecskehúson és 
baromfihúson kívüli egyéb húsfajták; tej; 
a tejtermékek összetevőjeként felhasznált 
tej; az összetevőként felhasznált hús; 
feldolgozatlan élelmiszerek; egyetlen 
összetevőből álló termékek; a valamely 
élelmiszernek több mint 50%-át kitevő 

törölve
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összetevők. Tekintve, hogy a tej egyike 
azon termékeknek, melyek eredetének 
megjelölését különösen fontosnak tartják, 
a tejre vonatkozó bizottsági jelentésnek a 
lehető leghamarabb rendelkezésre kell 
állnia. A jelentések megállapításai alapján 
a Bizottság javaslatokat nyújthat be az 
érintett uniós rendelkezések módosítására 
vagy új kezdeményezéseket tehet, adott 
esetben ágazati alapon.
__________________
20. A Bizottság 2002. június 13-i 
1019/2002/EK rendelete az olívaolajra 
vonatkozó forgalmazási előírásokról (HL 
L 155., 2002.6.14., 27. o.)

Or. nl

Indokolás

Ügyelni kell annak biztosítására, hogy a származási ország vagy az eredet helyének kötelező 
feltüntetése a sertés-, bárány-, kecske- és baromfihús esetében ne legyen minőségjelzésként 
értelmezhető. Ugyanez érvényes a tejre, valamint a tejtermékekben és a feldolgozatlan 
élelmiszerekben  felhasznált tejre is. Az élelmiszernek – attól függetlenül, hogy melyik 
tagállamban állították elő – az egész Unióban magas minőségűnek kell lennie. A származási 
hely kötelező feltüntetése növeli a vállalkozások adminisztratív terheit.

Módosítás 126
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(34) A kötelező eredetmegjelölésre 
vonatkozóan már kidolgozásra kerültek 
vertikális megközelítésen alapuló 
rendelkezések, például a méz, a gyümölcs 
és zöldség, a hal, a marhahús és a 
marhahúsból készült termékek és az 
olívaolaj esetében. Meg kell vizsgálni, 
hogy a kötelező eredetmegjelölést ki lehet-
e terjeszteni más élelmiszerekre is.
Indokolt ezért felkérni a Bizottságot, hogy 
készítsen jelentéseket az alábbi 
élelmiszerekről: a marhahúson, 

(34) A kötelező eredetmegjelölésre 
vonatkozóan már kidolgozásra kerültek 
vertikális megközelítésen alapuló 
rendelkezések, például a méz, a gyümölcs 
és zöldség, a hal, a marhahús és a 
marhahúsból készült termékek és az 
olívaolaj esetében. A kötelező 
eredetmegjelölést ki kell terjeszteni más 
élelmiszerekre is, például a marhahúson 
kívül más húsfajtákra; a tejre; a 
tejtermékek összetevőjeként felhasznált 
tejre; az összetevőként felhasznált húsra; a 



AM\861438HU.doc 17/166 PE460.950v01-00

HU

sertéshúson, juhhúson, kecskehúson és 
baromfihúson kívüli egyéb húsfajták; tej; 
a tejtermékek összetevőjeként felhasznált 
tej; az összetevőként felhasznált hús; 
feldolgozatlan élelmiszerek; egyetlen 
összetevőből álló termékek; a valamely 
élelmiszernek több mint 50%-át kitevő 
összetevők. Tekintve, hogy a tej egyike 
azon termékeknek, melyek eredetének 
megjelölését különösen fontosnak tartják, a 
tejre vonatkozó bizottsági jelentésnek a 
lehető leghamarabb rendelkezésre kell 
állnia. A jelentések megállapításai alapján 
a Bizottság javaslatokat nyújthat be az 
érintett uniós rendelkezések módosítására 
vagy új kezdeményezéseket tehet, adott 
esetben ágazati alapon.

feldolgozatlan élelmiszerekre; és az 
egyetlen összetevőből álló termékekre.
Tekintve, hogy a tej egyike azon 
termékeknek, melyek eredetének 
megjelölését különösen fontosnak tartják, a 
tejre vonatkozó bizottsági jelentésnek a 
lehető leghamarabb rendelkezésre kell 
állnia. A jelentések megállapításai alapján 
a Bizottság javaslatokat nyújthat be az 
érintett uniós rendelkezések módosítására 
vagy új kezdeményezéseket tehet, adott 
esetben ágazati alapon.

Or. it

Módosítás 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(34) A kötelező eredetmegjelölésre 
vonatkozóan már kidolgozásra kerültek 
vertikális megközelítésen alapuló 
rendelkezések, például a méz16, a gyümölcs 
és zöldség17, a hal18, a marhahús és a 
marhahúsból készült termékek19 és az 
olívaolaj20 esetében. Meg kell vizsgálni, 
hogy a kötelező eredetmegjelölést ki lehet-
e terjeszteni más élelmiszerekre is. 
Indokolt ezért felkérni a Bizottságot, hogy 
készítsen jelentéseket az alábbi 
élelmiszerekről: a marhahúson, 
sertéshúson, juhhúson, kecskehúson és 
baromfihúson kívüli egyéb húsfajták; tej, a 
tejtermékek összetevőjeként felhasznált tej; 
az összetevőként felhasznált hús; a 
valamely élelmiszernek több mint 50%-át 
kitevő összetevők. Tekintve, hogy a tej 

(34) A kötelező eredetmegjelölésre 
vonatkozóan már kidolgozásra kerültek 
vertikális megközelítésen alapuló 
rendelkezések, például a méz17, a gyümölcs 
és zöldség17, a hal18, a marhahús és a 
marhahúsból készült termékek19 és az 
olívaolaj20 esetében. Meg kell vizsgálni, 
hogy a kötelező eredetmegjelölést ki lehet-
e terjeszteni más élelmiszerekre is. 
Indokolt ezért felkérni a Bizottságot, hogy 
készítsen jelentéseket az alábbi 
élelmiszerekről: a marhahúson, 
sertéshúson, juhhúson, kecskehúson és 
baromfihúson kívüli egyéb húsfajták; tej, a 
tejtermékek összetevőjeként felhasznált tej; 
az összetevőként felhasznált hús és a 
feldolgozatlan élelmiszerek. Tekintve, 
hogy a tej egyike azon termékeknek, 
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egyike azon termékeknek, melyek 
eredetének megjelölését különösen 
fontosnak tartják, a tejre vonatkozó 
bizottsági jelentésnek a lehető leghamarabb 
rendelkezésre kell állnia. A jelentések 
megállapításai alapján a Bizottság 
javaslatokat nyújthat be az érintett uniós 
rendelkezések módosítására vagy új 
kezdeményezéseket tehet, adott esetben 
ágazati alapon.

melyek eredetének megjelölését különösen 
fontosnak tartják, a tejre vonatkozó 
bizottsági jelentésnek a lehető leghamarabb 
rendelkezésre kell állnia. A jelentések 
megállapításai alapján a Bizottság 
javaslatokat nyújthat be az érintett uniós 
rendelkezések módosítására vagy új 
kezdeményezéseket tehet, adott esetben 
ágazati alapon.

Or. fr

Módosítás 128
Giommaria Uggias

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(34) A kötelező eredetmegjelölésre 
vonatkozóan már kidolgozásra kerültek 
vertikális megközelítésen alapuló 
rendelkezések, például a méz, a gyümölcs 
és zöldség, a hal, a marhahús és a 
marhahúsból készült termékek és az 
olívaolaj esetében. Meg kell vizsgálni, 
hogy a kötelező eredetmegjelölést ki lehet-
e terjeszteni más élelmiszerekre is. 
Indokolt ezért felkérni a Bizottságot, hogy 
készítsen jelentéseket az alábbi 
élelmiszerekről: a marhahúson, 
sertéshúson, juhhúson, kecskehúson és 
baromfihúson kívüli egyéb húsfajták; tej; a 
tejtermékek összetevőjeként felhasznált tej; 
az összetevőként felhasznált hús; 
feldolgozatlan élelmiszerek; egyetlen 
összetevőből álló termékek; a valamely 
élelmiszernek több mint 50%-át kitevő 
összetevők. Tekintve, hogy a tej egyike 
azon termékeknek, melyek eredetének 
megjelölését különösen fontosnak tartják, a 
tejre vonatkozó bizottsági jelentésnek a 
lehető leghamarabb rendelkezésre kell 
állnia. A jelentések megállapításai alapján 

(34) A kötelező eredetmegjelölésre 
vonatkozóan már kidolgozásra kerültek 
vertikális megközelítésen alapuló 
rendelkezések, például a méz, a gyümölcs 
és zöldség, a hal, a marhahús és a 
marhahúsból készült termékek és az 
olívaolaj esetében. Meg kell vizsgálni, 
hogy a kötelező eredetmegjelölést ki lehet-
e terjeszteni más élelmiszerekre is. Ennek 
megfelelően – a fogyasztók érdekét tartva 
szem előtt – az eredetre vonatkozó 
rendelkezések kötelező jelleggel 
alkalmazandók az alábbi élelmiszerek 
esetében: a marhahúson, sertéshúson, 
juhhúson, kecskehúson és baromfihúson 
kívüli egyéb húsfajták; tej; a tejtermékek 
összetevőjeként felhasznált tej; az 
összetevőként felhasznált hús; 
feldolgozatlan élelmiszerek; egyetlen 
összetevőből álló termékek; a valamely 
élelmiszernek több mint 50%-át kitevő 
összetevők. Tekintve, hogy a tej egyike 
azon termékeknek, melyek eredetének 
megjelölését különösen fontosnak tartják, a 
tejre vonatkozó bizottsági jelentésnek a 
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a Bizottság javaslatokat nyújthat be az 
érintett uniós rendelkezések módosítására 
vagy új kezdeményezéseket tehet, adott 
esetben ágazati alapon.

lehető leghamarabb rendelkezésre kell 
állnia. A jelentések megállapításai alapján 
a Bizottság javaslatokat nyújthat be az 
érintett uniós rendelkezések módosítására 
vagy új kezdeményezéseket tehet, adott 
esetben ágazati alapon.

Or. it

Módosítás 129
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(35) Az Unió nem preferenciális 
származási szabályait a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. 
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet1, valamint annak a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló 
2913/92/EGK tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó rendelkezések 
megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 
2454/93/EGK bizottsági rendeletben2

szereplő végrehajtási rendelkezések 
állapítják meg. Az élelmiszerek származási 
országának meghatározása ezeken a 
élelmiszer-vállalkozások és hatóságok 
által jól ismert szabályokon fog alapulni, 
ami megkönnyíti azok végrehajtását.

törölve

__________________
1HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
2. HL C 253., 1993.10.11., 1. o.

Or. it
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Módosítás 130
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(42) A tápértékjelölésnek egyszerűnek és 
közérthetőnek kell lennie, annak 
érdekében, hogy az átlagos fogyasztóhoz 
szóljon, és betöltse azt a tájékoztató 
szerepet, amelynek érdekében bevezették, 
figyelembe véve a táplálkozásra vonatkozó 
ismeretek jelenlegi szintjét. A 
tápértékjelölés részben a csomagolás 
elején, részben pedig a csomagolás 
hátoldalán való feltüntetése 
összezavarhatja a fogyasztókat. A 
tápértékjelölést ezért teljes egészében 
ugyanannak a látómezőnek kell 
tartalmaznia. Ezenfelül az információk 
egy része önkéntes alapon megismételhető 
például a csomagolás elején is. Annak 
szabad megválasztása, hogy mely 
információk ismételhetők meg, 
összezavarhatja a fogyasztókat. Ezért 
tisztázni kell, hogy mely információk 
ismételhetők meg annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók a 
tápértékjelölés lényeges információit az 
élelmiszerek megvásárlásakor azonnal 
láthassák.

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

Or. en

Módosítás 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(42) A tápértékjelölésnek egyszerűnek és 
közérthetőnek kell lennie, annak 

(42) A tápértékjelölésnek egyszerűnek és 
közérthetőnek kell lennie, annak 
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érdekében, hogy az átlagos fogyasztóhoz 
szóljon, és betöltse azt a tájékoztató 
szerepet, amelynek érdekében bevezették, 
figyelembe véve a táplálkozásra vonatkozó 
ismeretek jelenlegi szintjét. A 
tápértékjelölés részben a csomagolás 
elején, részben pedig a csomagolás 
hátoldalán való feltüntetése 
összezavarhatja a fogyasztókat. A 
tápértékjelölést ezért teljes egészében 
ugyanannak a látómezőnek kell 
tartalmaznia. Ezenfelül az információk 
egy része önkéntes alapon megismételhető 
például a csomagolás elején is. Annak 
szabad megválasztása, hogy mely 
információk ismételhetők meg, 
összezavarhatja a fogyasztókat. Ezért 
tisztázni kell, hogy mely információk 
ismételhetők meg annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók a 
tápértékjelölés lényeges információit az 
élelmiszerek megvásárlásakor azonnal 
láthassák.

érdekében, hogy az átlagos fogyasztóhoz 
szóljon, és betöltse azt a tájékoztató 
szerepet, amelynek érdekében bevezették, 
figyelembe véve a táplálkozásra vonatkozó 
ismeretek jelenlegi szintjét. A tápanyag-
összetétellel kapcsolatos legfontosabb 
információkat a csomagolás elején, a teljes 
tápérték-információt pedig a csomagolás 
hátoldalán kell feltüntetni. Így 
garantálható, hogy a fogyasztók a 
tápértékjelölés lényeges információit az 
élelmiszerek megvásárlásakor azonnal 
láthassák.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fogyasztók a hasonló termékeket könnyen összehasonlíthassák és 
tájékozott, egészségtudatosabb döntést hozhassanak, a legfontosabb információkat világosan 
fel kell tüntetni a termék elején.

Módosítás 132
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(43) Az élelmiszer-vállalkozók arra való 
ösztönzése érdekében, hogy a 
tápértékjelölésben szereplő információkat 
önkéntes alapon olyan élelmiszerek –
például alkoholtartalmú italok és nem 
előrecsomagolt élelmiszerek – esetében is 
feltüntessék, amelyek mentesülhetnek a 
kötelező tápértékjelölés alól, biztosítani 

(43) Az élelmiszer-vállalkozók arra való 
ösztönzése érdekében, hogy a 
tápértékjelölésben szereplő információkat 
önkéntes alapon olyan élelmiszerek –
például nem előrecsomagolt élelmiszerek –
esetében is feltüntessék, amelyek 
mentesülhetnek a kötelező tápértékjelölés 
alól, biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy 
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kell azt a lehetőséget, hogy a 
tápértékjelölésben szereplő összetevők 
közül csak korlátozott számú összetevőt 
tüntessenek fel. Indokolt azonban 
egyértelműen meghatározni, hogy mely 
információk tüntethetők fel önkéntes 
alapon, elkerülendő, hogy a fogyasztót az 
élelmiszer-vállalkozó tetszőleges 
választása félrevezesse.

a tápértékjelölésben szereplő összetevők 
közül csak korlátozott számú összetevőt 
tüntessenek fel. Indokolt azonban 
egyértelműen meghatározni, hogy mely 
információk tüntethetők fel önkéntes 
alapon, elkerülendő, hogy a fogyasztót az 
élelmiszer-vállalkozó tetszőleges 
választása félrevezesse.

Or. en

Módosítás 133
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(44) A közelmúltban egyes tagállamokban 
és élelmiszer-ágazati szervezeteknél a 
tápértékjelölésnek a 100 g/100 ml/adag-tól 
eltérő kifejezési, illetve más megjelenítési 
formái is megjelentek, például grafikus 
formák vagy szimbólumok használata 
révén. E további kifejezési és megjelenítési 
formák segíthetik a fogyasztókat a 
tápértékjelölés jobb megértésében. Az Unió 
egészére vonatkozóan azonban nincs 
elegendő adat arról, hogy az átlagos 
fogyasztó hogyan értelmezi és használja 
az információ közlésének és 
megjelenítésének alternatív formáit. Ezért 
az e rendeletben megállapított kritériumok 
alapján indokolt lehetővé tenni más 
kifejezési és megjelenítési formák 
alkalmazását is, továbbá fel kell kérni a 
Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 
további kifejezési és megjelenítési formák 
használatáról, a belső piacra gyakorolt 
hatásukról, valamint arról, hogy ajánlott-
e ezeknek a kifejezési és megjelenítési 
formáknak a további harmonizációja.

(44) A közelmúltban egyes tagállamokban 
és élelmiszer-ágazati szervezeteknél a 
tápértékjelölésnek a 100 g/100 ml/adag-tól 
eltérő kifejezési, illetve más megjelenítési 
formái is megjelentek, például grafikus 
formák vagy szimbólumok használata 
révén. E további kifejezési és megjelenítési 
formák segíthetik a fogyasztókat a 
tápértékjelölés jobb megértésében. A 
rendelkezésre álló adatok bizonyítják, 
hogy a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás könnyebb és gyorsabb 
értelmezéséhez a fogyasztók szerint a 
többféle színkódot alkalmazó 
egyszerűsített címkézési rendszer a legjobb 
és a leginkább kedvelt változat.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 33. cikk (3) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolását

Módosítás 134
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(50) Az e rendelet által konkrétan 
harmonizált témákban a tagállamoknak 
nem állhat módjában nemzeti 
rendelkezéseket elfogadni, kivéve ha arra 
az uniós jog felhatalmazást ad. Ez a 
rendelet azonban az olyan témákban, 
amelyeket konkrétan nem harmonizál, nem 
tilthatja a tagállamok számára nemzeti 
rendelkezések elfogadását.

(50) Az e rendelet által konkrétan 
harmonizált témákban a tagállamoknak 
nem állhat módjában nemzeti 
rendelkezéseket elfogadni, kivéve ha arra 
az uniós jog felhatalmazást ad. Ez a 
rendelet azonban az olyan témákban , 
amelyeket konkrétan nem harmonizál, nem 
tilthatja a tagállamok számára nemzeti 
rendelkezések elfogadását, feltéve ha a 
tagállamok megindokolják e 
rendelkezések szükségességét, valamint 
közlik azokat a meghozandó 
intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy 
azok a legkevésbé korlátozzák a 
kereskedelmet.

Or. el

Módosítás 135
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(58) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 
EUMSZ. 290. cikkével összhangban 
történő elfogadásra többek között bizonyos 
kötelező adatoknak a csomagoláson vagy a 
címkén való feltüntetésén kívüli egyéb 
módokon való rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatban, azokra a termékekre 
vonatkozóan, amelyeken nem kötelező 

(58) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 
EUMSZ 290. cikkével összhangban történő 
elfogadásra többek között bizonyos 
kötelező adatoknak a csomagoláson vagy a 
címkén való feltüntetésén kívüli egyéb 
módokon való rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatban, azokra a termékekre 
vonatkozóan, amelyeken nem kötelező 
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feltüntetni az összetevők felsorolását, az 
allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok 
és termékek újbóli megvizsgálásával 
kapcsolatban, valamint az önkéntes alapon 
feltüntethető tápanyagok listája 
tekintetében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson az előkészítő munka során, 
többek között szakértői szinten is.

feltüntetni az összetevők felsorolását, az 
allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok 
és termékek újbóli megvizsgálásával 
kapcsolatban, valamint az önkéntes alapon 
feltüntethető tápanyagok listája 
tekintetében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson az előkészítő munka során, 
többek között szakértői szinten is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során haladéktalanul, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 136
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(59) Annak biztosítása érdekében, hogy e 
rendelet végrehajtása egységes feltételek 
alapján történjen, a Bizottságot meg kell 
bízni a végrehajtási szabályok 
elfogadásával, egyebek mellett az egy 
vagy több adat szavak és számok helyett 
piktogramok vagy szimbólumok 
segítségével való megjelenítésének 
lehetséges módjaira, a nyomtatott szöveg 
és a háttér közötti kontrasztra, a 
minőségmegőrzési idő jelzésének módjára, 
a hús esetében a származási országnak 
vagy az eredet helyének megjelölésére, a 
tápértékjelölésben közölt értékek 
pontosságára vagy a tápanyag-összetétel 
adagonkénti vagy fogyasztási 
egységenkénti közlésére vonatkozóan. Az 
EUMSZ. 291. cikkével összhangban a 
Bizottság végrehajtási hatáskörének 
gyakorlására vonatkozó tagállami 

(59) Annak biztosítása érdekében, hogy e 
rendelet végrehajtása egységes feltételek 
alapján történjen, a Bizottságot 
végrehajtási hatáskörrel kell felruházni, 
egyebek mellett az egy vagy több adat 
szavak és számok helyett piktogramok 
vagy szimbólumok segítségével való 
megjelenítésének lehetséges módjaira, a 
nyomtatott szöveg és a háttér közötti 
kontrasztra, a minőségmegőrzési idő 
jelzésének módjára, a hús esetében a 
származási országnak vagy az eredet 
helyének megjelölésére, a 
tápértékjelölésben közölt értékek 
pontosságára vagy a tápanyag-összetétel 
adagonkénti vagy fogyasztási 
egységenkénti közlésére vonatkozóan. E 
hatáskört a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
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ellenőrzési mechanizmusok szabályait és 
általános elveit rendes jogalkotási eljárás 
keretében elfogadott rendeletben előre 
meg kell határozni. Az említett új rendelet 
elfogadásáig továbbra is a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozatot kell 
alkalmazni, az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás kivételével, 
amely nem alkalmazandó,

szabályainak és általános elveinek
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban kell 
gyakorolni1.

Or. en

Módosítás 137
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Ez a rendelet valamennyi élelmiszer-
vállalkozóra vonatkozik, függetlenül attól, 
hogy azok az élelmiszerlánc mely 
szakaszában működnek, amennyiben azok 
tevékenységei összefüggenek a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásával. Ezt a rendeletet a végső 
fogyasztóknak szánt összes élelmiszerre 
alkalmazni kell, beleértve a vendéglátás 
illetve a közétkeztetés által szállított 
élelmiszereket és a vendéglátás illetve a 
közétkeztetés részére szánt élelmiszereket 
is.

3. Ez a rendelet az élelmiszerlánc
valamennyi szakaszára vonatkozik, 
amennyiben a végső fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatását 
érinti. Ez a rendelet a végső fogyasztónak 
történő átadásra szánt összes 
előrecsomagolt élelmiszerre, valamint a 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplőknek szánt élelmiszerre 
alkalmazandó.

A 42. cikk sérelme nélkül, ez a rendelet 
nem alkalmazandó azokra az 
élelmiszerekre, amelyek közvetlenül az 
értékesítés helyén kerülnek csomagolásra 
a végső fogyasztónak azonnali 
fogyasztásra történő átadás előtt.
A szállítási vállalkozások által nyújtott 
étkeztetési szolgáltatások csak akkor 
tartoznak e rendelet hatálya alá, ha 
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útvonaluk kiindulási és végpontja is az 
Unió területén van.

Or. en

Módosítás 138
Renate Sommer

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(ea) „Kisipari üzemben előállított 
élelmiszer”: olyan feldolgozott élelmiszer, 
amelynek előállítása hagyományos 
módszerek alapján és az előállításnak 
legalább egy szakaszában kézi 
munkavégzéssel vagy kéziszerszámok 
igénybevételével és a hozzájuk kapcsolódó 
egyedi eljárásokkal történt. A 
meghatározásnak való megfelelés 
érdekében az előállításban alkalmazottak 
legalább 50%-ának a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározottak szerinti 
megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie.

Or. en

Módosítás 139
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

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

g) „eredet helye”: az a hely, ország vagy 
régió, ahol a termékek vagy 
mezőgazdasági összetevők teljes egészében 
létrejöttek a 2913/92/EGK rendelet 23. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban;
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Or. it

Indokolás
Lásd a Parlament első olvasatban kialakított álláspontjában szereplő 50. módosítást.

Módosítás 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

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

(g) „eredet helye”: az a hely, ország vagy 
régió, ahol a termékek vagy 
mezőgazdasági összetevők teljes egészében 
létrejöttek a 2913/92/EGK rendelet 23. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban;

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés elejét veszi annak, hogy a terméket olyan országból származóként 
értékesítsék, amelyben „az utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt feldolgozáson estek át” 
(például dresszinggel látták el).

Módosítás 141
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – k pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

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

(k) „látómező”: a csomagolás összes olyan 
felülete, amely egy nézőpontból olvasható;

Or. es

Indokolás

Összhang megteremtése az EP által első olvasatban javasolt (52.) módosítással. A 
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megfogalmazás a mondat második felének elhagyása után is elegendően pontos.

Módosítás 142
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – o pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

o) „elsődleges összetevő”: valamely 
élelmiszer olyan összetevője vagy 
összetevői, amelyek az adott élelmiszer 
több mint 50 %-át teszik ki, vagy amelyet a 
fogyasztó rendszerint az adott élelmiszer 
nevével azonosít, és amely esetében 
legtöbbször mennyiségi jelölés szükséges;

törölve

Or. it

Indokolás
Lásd a Parlament első olvasatban kialakított álláspontjában szereplő 56., 57. és 58. 
módosítást.

Módosítás 143
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – o pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

o) „elsődleges összetevő”: valamely 
élelmiszer olyan összetevője vagy 
összetevői, amelyek az adott élelmiszer 
több mint 50 %-át teszik ki, vagy amelyet a 
fogyasztó rendszerint az adott élelmiszer 
nevével azonosít, és amely esetében 
legtöbbször mennyiségi jelölés szükséges;

törölve

Or. nl

Indokolás

Az elsődleges, jelentős, illetve jellegzetes élelmiszer-összetevők fogalmának 
megkülönböztetése nemcsak felesleges és zavaró, hanem szembe is megy a szabályozás 



AM\861438HU.doc 29/166 PE460.950v01-00

HU

egyszerűsítésére való törekvéssel. A Parlament első olvasat során elfogadott álláspontja.

Módosítás 144
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – o pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

o) „elsődleges összetevő”: valamely 
élelmiszer olyan összetevője vagy 
összetevői, amelyek az adott élelmiszer 
több mint 50 %-át teszik ki, vagy amelyet a 
fogyasztó rendszerint az adott élelmiszer 
nevével azonosít, és amely esetében 
legtöbbször mennyiségi jelölés szükséges;

törölve

Or. es

Indokolás

Az elsődleges összetevő meghatározása nem szükséges. A cél az egyszerűsítés, tehát nem 
szabad olyan új szakkifejezéseket és fogalmakat alkotnunk, amelyek nem szolgálják 
nyilvánvalóan a fogyasztó érdekeit.

Módosítás 145
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – q a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(qa)  „élelmiszer-utánzat”: olyan 
élelmiszer, amely más élelmiszer 
benyomását kelti, és amelyben az egyik 
rendszerint használt összetevőt részben 
vagy teljesen egy másik összetevővel 
helyettesítették.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatának visszaállítása.
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Módosítás 146
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A belső piac zökkenőmentes működésének megkönnyítése, valamint a csomagolási hulladék 
mennyiségének csökkentése érdekében helyénvaló, hogy átmeneti időszakot állapítsanak meg 
az új címkézési követelmények bevezetésekor. Erről a Parlament az első olvasat során 
állapodott meg.

Módosítás 147
Theodoros Skylakakis

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

A Tanács álláspontja Módosítás

ii) eltarthatóság, tárolás és biztonságos 
használat;

ii) eltarthatóság, tárolás, adott esetben a 
termék megnyitás utáni tárolására 
vonatkozó előírások és biztonságos 
használat;

Or.el
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Módosítás 148
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

2. Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatás szükségességének 
mérlegelésekor figyelembe kell venni a 
fogyasztók többségénél megjelenő, 
bizonyos, általuk jelentős értékűnek ítélt 
információk iránti, széles körű igényeket, 
vagy a fogyasztók számára jelentett, 
általánosan elfogadott esetleges előnyöket, 
hogy megalapozott módon 
választhassanak.

2. Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatás szükségességének 
mérlegelésekor figyelembe kell venni a 
fogyasztók többségénél megjelenő, 
bizonyos, általuk jelentős értékűnek ítélt 
információk iránti, széles körű igényeket, 
vagy a fogyasztók számára jelentett, 
általánosan elfogadott esetleges előnyöket, 
hogy megalapozott módon 
választhassanak. Ugyancsak értékelni 
szükséges a további információk 
szolgáltatásából eredő járulékos költségek 
nagyságát.

Or.el

Módosítás 149
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 pont – b a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(ba) oly módon, hogy a név vagy a 
csomagoláson szereplő képi ábrázolások a 
fogyasztó számára egy bizonyos termék 
vagy összetevő jelenlétét sugallják, noha 
valójában élelmiszer-utánzatról, vagy egy 
adott termékben rendszerint felhasznált 
összetevő helyettesítéséről van szó. Ilyen 
esetekben a termék csomagolásán, feltűnő 
helyen az „utánzat” vagy „(a helyettesített 
anyag neve) helyett (a helyettesítő anyag 
neve) felhasználásával előállítva” 
kiegészítő megjelölést kell alkalmazni.
Azt a terméket, amely utánzat vagy 
helyettesítő összetevőt tartalmaz, az 
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értékesítés helyén lehetőség szerint el kell 
különíteni a többi élelmiszertől;

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatának visszaállítása.

Módosítás 150
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 pont – b b pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(bb) azáltal, hogy hústermékek esetén azt 
a benyomást keltik, hogy természetes 
módon kifejlődött húsdarabról van szó, 
valójában azonban a terméket több darab 
húsból állították össze. Ilyen esetekben a 
termék csomagolásának elülső felületén a 
„többféle húsrészt tartalmazó készítmény” 
megjelölést kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatának visszaállítása.

Módosítás 151
Kartika Tamara Liotard

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(bc) for milk: a tej „frissként” való 
megjelölése révén, ha a tej 
fogyaszthatósági határideje a töltés 
napjánál több mint hét nappal későbbi 
időpont.
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Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatának visszaállítása.

Módosítás 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(ba) oly módon, hogy a név vagy a 
csomagoláson szereplő képi ábrázolások a 
fogyasztó számára egy bizonyos termék 
vagy összetevő jelenlétét sugallják, noha 
valójában élelmiszer-utánzatról, vagy egy 
adott termékben rendszerint felhasznált 
összetevő helyettesítéséről van szó. Ilyen 
esetekben a termék csomagolásán, feltűnő 
helyen az „utánzat” vagy „(a helyettesített 
anyag neve) helyett (a helyettesítő anyag 
neve) felhasználásával előállítva” 
kiegészítő megjelölést kell alkalmazni;

Or.en

Indokolás

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(bb) a tej esetében: a tej „friss"-ként való 
megjelölése révén, ha a tej 
fogyaszthatósági határideje a töltés 
napjánál több mint hét nappal későbbi 
időpont.
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Or.en

Indokolás

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 154
Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

d) oly módon, hogy a leírás vagy a képi 
ábrázolások a fogyasztó számára egy 
bizonyos élelmiszer vagy összetevő 
jelenlétét sugallják, noha valójában az 
élelmiszer egyik természetes alkotóelemét 
vagy szokásosan felhasznált összetevőjét 
más alkotóelemmel, illetve összetevővel 
helyettesítették.

d) oly módon, hogy a név, a megjelenés, a 
leírás vagy a képi ábrázolások a fogyasztó 
számára egy bizonyos élelmiszer vagy 
összetevő jelenlétét sugallják, noha 
valójában az élelmiszer egyik természetes 
alkotóelemét vagy szokásosan felhasznált 
összetevőjét más alkotóelemmel, illetve 
összetevővel helyettesítették;

Or.it

Módosítás 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) Az élelmiszer-vállalkozóknak az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
biztosítaniuk kell, hogy a végső 
fogyasztónak vagy vendéglátásnak illetve 
közétkeztetésnek szánt, nem 
előrecsomagolt élelmiszerekkel kapcsolatos 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek továbbítsák, hogy 
szükség esetén lehetővé váljon az 
élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatás ismertetése a végső 
fogyasztóval.

(6) Az élelmiszeripari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem 
előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információt az élelmiszert továbbadás vagy 
további feldolgozás céljából átvevő
gazdasági szereplőnek rendelkezésére 
bocsássák, hogy az utóbbi igény esetén 
képes legyen az élelmiszerekkel 
kapcsolatos kötelező információkkal a 
végső fogyasztót ellátni.
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Or.en

Indokolás

Első olvasatbeli 88. módosítás.

Módosítás 156
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

Mikrovállalkozásokra vonatkozó 
mentességek
A mikrovállalkozások által kisipari módon 
előállított élelmiszertermékek 
mentesülnek a 9. cikk (1) bekezdésének l) 
pontjában foglalt követelmény alól. E 
termékek mentesülhetnek a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában foglalt 
tájékoztatási követelmények alól is, 
amennyiben az előállítás helyén kerülnek 
forgalomba, és az eladószemélyzet kérésre 
biztosítani tudja az információkat. 
Vagylagosan az információt a polcokon 
elhelyezett címkék útján is meg lehet adni.

Or.nl

Indokolás

A kivételekben csak a kisipari termékeket előállító mikrovállalkozások részesülhetnek. Az első 
olvasat során ez volt az Európai Parlament álláspontja is.

Módosítás 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 pont – e pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

e) az élelmiszer nettó mennyisége; e) az élelmiszer nettó mennyisége a 
csomagolás időpontjában;
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Or.en

Indokolás
Lásd a Parlament által az első olvasatban javasolt  95. módosítást!

Módosítás 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 pont – h pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

h) a 8. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszer-vállalkozás neve vagy cégneve 
és címe;

h) az Unión belül székhellyel rendelkező 
előállító vagy csomagoló, harmadik 
országokból származó termékek esetén 
pedig az eladó/az importőr, vagy adott 
esetben az élelmiszert a saját nevén vagy 
cégnevén forgalmazó élelmiszer-ipari 
vállalkozás neve vagy cégneve vagy 
védjegye és címe;

Or.en

Módosítás 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

i) a származási ország vagy az eredet 
helye, amennyiben azt a 25. cikk előírja;

i) a származási országot vagy az eredet 
helyét meg kell adni az alábbiak esetében:

– hús;
– baromfi;
– tejtermékek;
– friss gyümölcs és zöldség;
– egyéb, egyetlen összetevőt tartalmazó 
termékek; és a feldolgozott élelmiszerek 
összetevőjeként felhasznált hús, baromfi 
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és hal.
A hús és a baromfi esetében a származási 
ország vagy az eredet helye csak akkor 
lehet ugyanaz, ha az állatok születése, 
nevelése és levágása ugyanabban az 
országban vagy ugyanazon a helyen 
történt. Más esetekben a születés, a 
nevelés és a levágás különböző helyeinek 
mindegyikét fel kell tüntetni.
Amennyiben vannak olyan okok, amelyek 
miatt nem volna célravezető a származási 
ország címkén történő feltüntetése , 
helyette az alábbi állítást lehet 
szerepeltetni:
„meg nem határozott eredetű”.
Minden más élelmiszer vonatkozásában a 
származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra 
utalna, hogy az élelmiszer származási 
országa vagy eredetének helye más; ilyen 
esetekben a jelölést a 35. cikk (3) és (4) 
bekezdésében, valamint a 35. cikk (5) 
bekezdésében megállapított szabályokkal 
összhangban kell meghatározni;

Or.en

Módosítás 160
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – k pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

k) az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb 
alkoholtartalmú italok esetében a tényleges 
alkoholtartalom térfogatszázalékban;

k) az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb 
alkoholtartalmú italok tekintetében a 
tényleges alkoholtartalom 
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térfogatszázalékban, az energia- és a 
cukortartalom;

Or.en

Indokolás

Az első olvasatbeli 312. módosítás visszaállítása.

Módosítás 161
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A Bizottság a fogyasztók egyes 
élelmiszerfajtákkal, vagy –csoportokkal 
kapcsolatos tájékoztatása, valamint a 
legújabb technológiai ismeretek és 
tudományos eredmények figyelembevétele, 
a fogyasztók egészségének védelme vagy 
az élelmiszer biztonságos felhasználása 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján, a 49. cikkel összhangban, 
valamint az 50., 51. és 52. cikkben foglalt 
feltételekre is figyelemmel módosíthatja a 
III. mellékletet.

(2) A Bizottság a fogyasztók egyes 
élelmiszerkategóriákkal kapcsolatos 
tájékoztatása, valamint a legújabb 
technológiai ismeretek és tudományos 
eredmények figyelembevétele, a 
fogyasztók egészségének védelme vagy az 
élelmiszer biztonságos felhasználása 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján, a 49. cikkel összhangban 
módosíthatja a III. mellékletet.

Amennyiben rendkívüli sürgősségi okok 
azt szükségessé teszik, az 52. cikkben 
említett eljárás alkalmazandó az e cikknek 
megfelelően elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra.

Or.en

Módosítás 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés 



AM\861438HU.doc 39/166 PE460.950v01-00

HU

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén tüntetik fel, akkor azokat olyan 
betűméretben kell a csomagolásra vagy a 
címkére nyomtatni, amelynél a III A. 
melléklet szerint meghatározott x-
magasság legalább 1,2 mm. A kötelező 
adatokat oly módon kell feltüntetni, hogy 
jelentős kontraszt legyen a nyomtatott 
szöveg és a háttér között.

(2) Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén tüntetik fel, akkor azokat olyan 
betűméretben kell a csomagolásra vagy a 
címkére nyomtatni, amelynél a IV. 
melléklet szerint meghatározott x-
magasság legalább 1 mm. Figyelembe kell 
venni az egyéb jellemzőket is, így a 
betűtípust, a betűk és a háttér közötti 
kontrasztot, a vonalvastagságot és a 
betűközt.

Or.en

Indokolás

A szöveg kompromisszumot jelenthet az EP és a Tanács között az olvashatóság 
vonatkozásában. Az EP első olvasatban elfogadott 334. módosítása (mely nem szabott meg 
kötelező betűmagasságot, hanem „iránymutatásokat” fogalmazott meg az olvashatósággal 
kapcsolatban: betűtípus, a betű és a háttér közötti kontraszt, vonalvastagság és betűdőlés). A 
Tanács szövege 1,2 mm minimális kötelező betűmagasságra tesz javaslatot. Az olvashatóság 
több olyan tényezőtől függ egyszerre, mint az elrendezés, a szín és a kontraszt, a betűköz, a 
betűtípus, vagyis nem csupán a betűnagyság befolyásolja.

Módosítás 163
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 

(2) Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
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akkor azokat olyan betűméretben kell a 
csomagolásra vagy a címkére nyomtatni, 
amelynél a III A. melléklet szerint 
meghatározott x-magasság legalább 1,2 
mm. A kötelező adatokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy jelentős kontraszt legyen 
a nyomtatott szöveg és a háttér között.

címkén tüntetik fel, ezt oly módon kell 
tenni, hogy biztosítva legyen egyértelmű 
olvashatóságuk.

(Ha ez a módosítás elfogadásra kerül, 
akkor a 13. cikk (3) bekezdése és a IV. 
melléklet törlendő.)

Or.it

Indokolás
Lásd a Parlament első olvasatban kialakított álláspontjában szereplő 334. módosítást!

Módosítás 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén tüntetik fel, akkor azokat olyan 
betűméretben kell a csomagolásra vagy a 
címkére nyomtatni, amelynél a III A. 
melléklet szerint meghatározott x-
magasság legalább 1,2 mm. A kötelező 
adatokat oly módon kell feltüntetni, hogy 
jelentős kontraszt legyen a nyomtatott 
szöveg és a háttér között.

(2) Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén tüntetik fel, akkor azokat olyan 
betűméretben kell a csomagolásra vagy a 
címkére nyomtatni, amelynél a IV. 
melléklet szerint meghatározott x-
magasság legalább 1 mm. Figyelembe kell 
venni az egyéb jellemzőket is, így a 
betűtípust, a betűk és a háttér közötti 
kontrasztot, a vonalvastagságot és a 
betűközt.

Or.en
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Módosítás 165
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén tüntetik fel, akkor azokat olyan 
betűméretben kell a csomagolásra vagy a 
címkére nyomtatni, amelynél a III A. 
melléklet szerint meghatározott x-
magasság legalább 1,2 mm. A kötelező
adatokat oly módon kell feltüntetni, hogy 
jelentős kontraszt legyen a nyomtatott 
szöveg és a háttér között.

(2) Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén tüntetik fel, akkor azokat olyan 
betűméretben kell a csomagolásra vagy a 
címkére nyomtatni, amelynél a IV. 
melléklet szerint meghatározott x-
magasság legalább 0,9 mm. A kötelező 
adatokat oly módon kell feltüntetni, hogy 
jelentős kontraszt legyen a nyomtatott 
szöveg és a háttér között.

Or.en

Módosítás 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén tüntetik fel, akkor azokat olyan 
betűméretben kell a csomagolásra vagy a 
címkére nyomtatni, amelynél a III A. 
melléklet szerint meghatározott x-
magasság legalább 1,2 mm. A kötelező 

(2) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
egyedi uniós jogszabályok sérelme nélkül a 
9. cikk (1) bekezdésének a)-l) pontjában 
említett követelmények tekintetében, a 9. 
cikk (1) bekezdésében felsorolt kötelező 
adatokat a külső csomagolásra vagy a 
címkére kell nyomtatni oly módon, hogy 
biztosítva legyen egyértelmű 
olvashatóságuk. Figyelembe kell venni az 
olyan kritériumokat, mint például a 
betűméret, a betűtípus, a betűk és a háttér 
közötti kontraszt, a karakterköz és a 
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adatokat oly módon kell feltüntetni, hogy 
jelentős kontraszt legyen a nyomtatott 
szöveg és a háttér között.

betűköz.

Or.en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatának visszaállítása.

Módosítás 167
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

2. Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén tüntetik fel, akkor azokat olyan 
betűméretben kell a csomagolásra vagy a 
címkére nyomtatni, amelynél a III A. 
melléklet szerint meghatározott x-
magasság legalább 1,2 mm. A kötelező 
adatokat oly módon kell feltüntetni, hogy 
jelentős kontraszt legyen a nyomtatott
szöveg és a háttér között.

2. Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén tüntetik fel, akkor azokat olyan 
betűméretben kell a csomagolásra vagy a 
címkére nyomtatni, amelynél a IV. 
melléklet szerint meghatározott x-
magasság legalább 1 mm. Figyelembe kell 
venni az egyéb jellemzőket is, így a 
betűtípust, a betűk és a háttér közötti 
kontrasztot, a vonalvastagságot és a 
betűközt.

Or.en

Indokolás

Az olvashatóság több olyan tényezőtől függ egyszerre, mint az elrendezés, a szín és a 
kontraszt, a betűköz, a betűtípus, vagyis nem csupán a betűnagyság befolyásolja. Szeretnénk, 
ha az Európai Parlament továbbra is a „holisztikus” megközelítést támogatná (lásd a (2) 
bekezdést!)..
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Módosítás 168
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

2. Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén tüntetik fel, akkor azokat olyan 
betűméretben kell a csomagolásra vagy a 
címkére nyomtatni, amelynél a III A. 
melléklet szerint meghatározott x-
magasság legalább 1,2 mm. A kötelező 
adatokat oly módon kell feltüntetni, hogy 
jelentős kontraszt legyen a nyomtatott 
szöveg és a háttér között.

2. Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén tüntetik fel, akkor azokat olyan 
betűméretben kell a csomagolásra vagy a 
címkére nyomtatni, amelynél a IV. 
melléklet szerint meghatározott x-
magasság legalább 1 mm. Figyelembe kell 
venni az egyéb jellemzőket is, így a 
betűtípust, a betűk és a háttér közötti 
kontrasztot, a vonalvastagságot és a 
betűközt.

Or.en

Módosítás 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

2. Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén tüntetik fel, akkor azokat olyan 
betűméretben kell a csomagolásra vagy a 
címkére nyomtatni, amelynél a III A. 
melléklet szerint meghatározott x-

2. Bizonyos élelmiszerekre, a 9. cikk (1) 
bekezdésének a)–k) pontjában említett 
követelmények vonatkozásában 
alkalmazandó külön uniós rendelkezések 
sérelme nélkül, ha a 9. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt kötelező adatokat a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén tüntetik fel, akkor azokat olyan 
betűméretben kell a csomagolásra vagy a 
címkére nyomtatni, amelynél a IV. 
melléklet szerint meghatározott x-
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magasság legalább 1,2 mm. A kötelező 
adatokat oly módon kell feltüntetni, hogy 
jelentős kontraszt legyen a nyomtatott 
szöveg és a háttér között.

magasság legalább 1 mm. A kötelező 
adatokat oly módon kell feltüntetni, hogy 
jelentős kontraszt legyen a nyomtatott 
szöveg és a háttér között.

Or.fr

Módosítás 170
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

2a. E cikk (2) bekezdése nem 
alkalmazandó az étrend-kiegészítőkre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 2002. június 10-i 
2022/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott étrend-
kiegészítők esetében.

Or.en

Módosítás 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

2a. Az (1) bekezdésben említett, minimális 
betűméretre vonatkozó követelmények 
nem alkalmazandók az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekről szóló, 2006. december 22-i 
2006/141/EK bizottsági irányelv, sem a 
csecsemők és a kisgyermekek számára 
készült feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 
2006. december 5-i 2006/125/EK 
bizottsági irányelv hatálya alá tartozó 
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anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekre, továbbá a csecsemőknek és 
kisgyermekeknek szánt bébiételekre.

Or.fr

Indokolás

A korábbi 111. módosítás. E termékek (pl. kisméretű bébiételüvegek) esetében nem lehetséges 
minimális kötelező betűnagyságot meghatározni anélkül, hogy ne kellene növelni a kész 
csomagolás méretét is.  Amennyiben növeljük az adagok térfogatát vagy mennyiségét, ezzel 
annak kockázata is nő, hogy a terméket nem fogják higiénikus körülmények között fogyasztani 
vagy tárolni, illetve esetleg olyan hosszú ideig tárolják, hogy veszélybe kerül ennek a 
sérülékeny célcsoportnak az egészsége.

Módosítás 172
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett betűméret 
x-magassága legalább 0,9 mm abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy 
tárolóedény legnagyobb felülete kisebb 
mint 60 cm2.

törölve

Or.it

Indokolás

Összhangban a 13. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítással.

Módosítás 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett betűméret 
x-magassága legalább 0,9 mm abban az 

(3) A (2) bekezdésben említett legkisebb
betűméret x-magassága nem alkalmazandó
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esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kisebb mint 60 cm2.

abban az esetben, ha a csomagolás vagy 
tárolóedény legnagyobb nyomtatható
felülete kisebb mint 80 cm2.

Or. en

Indokolás

A szöveg ésszerű kompromisszum az EP és a Tanács között az olvashatóság vonatkozásában. 
Az EP első olvasatban elfogadott 334. módosítása (mely nem szabott meg kötelező 
betűméretet). A Tanács szövege 1,2 mm minimális kötelező betűméretre tesz javaslatot, amely 
a 60 cm2-t el nem érő kis csomagolások esetében 0,9 mm-re csökken. A 80 cm2 legnagyobb 
nyomtatható felületű kis csomagolások esetében tett kivétel összhangban van az EP által az 
első olvasat során elfogadott 125. módosítással, amely egyes kötelező csomagolási jellemzők 
alól kivételt engedélyezett a legfeljebb 80 cm²-nyi nyomtatható felülettel rendelkező 
csomagolások esetében..

Módosítás 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett betűméret 
x-magassága legalább 0,9 mm abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kisebb mint 60 cm2.

(3) A (2) bekezdésben említett legkisebb
betűméret x-magassága nem alkalmazandó
abban az esetben, ha a csomagolás vagy 
tárolóedény legnagyobb nyomtatható
felülete kisebb mint 80 cm2.

Or. en

Módosítás 175
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett betűméret 
x-magassága legalább 0,9 mm abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 

(3) A (2) bekezdésben említett legkisebb
betűméret x-magassága nem alkalmazandó
abban az esetben, ha a csomagolás vagy 



AM\861438HU.doc 47/166 PE460.950v01-00

HU

legnagyobb felülete kisebb mint 60 cm2. tárolóedény legnagyobb nyomtatható
felülete kisebb mint 80 cm2.

Or. en

Indokolás

A (3) bekezdés módosítására azért volt szükség, hogy lehetővé váljék a 80 cm2-nél kisebb 
nyomtatható felülettel rendelkező kis csomagolások esetében kivételt tenni (a mérték 
összhangban van az EP első olvasatban kialakított álláspontjával).

Módosítás 176
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett betűméret 
x-magassága legalább 0,9 mm abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kisebb mint 60 cm2.

(3) A (2) bekezdésben említett betűméret x-
magassága nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb nyomtatható felülete kisebb 
mint 80 cm2.

Or. en

Módosítás 177
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett betűméret 
x-magassága legalább 0,9 mm abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kisebb mint 60 cm2.

(3) A (2) bekezdésben említett betűméret x-
magassága nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kisebb mint 60 cm2.

Or. en

Indokolás

A betűméretre vonatkozó rendelkezéseknek a gyakorlatban is alkalmazhatónak kell lenniük és 
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nem vezethetnek – a környezetvédelmi célkitűzések kárára – a csomagolás méretének 
növekedéséhez. A csomagolás méretéhez alkalmazkodó, fokozatosan növekvő minimális 
betűnagysággal elérhető, hogy az információ – amellett, hogy elhelyezhető a kisebb 
csomagolásokon – olvasható legyen.

Módosítás 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett betűméret 
x-magassága legalább 0,9 mm abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kisebb mint 60 cm2.

(3) Az (2) bekezdésben említett betűméret 
x-magassága legalább 0,9 mm abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kisebb mint 60 cm2.

A (2) bekezdésben említett betűméret x-
magassága nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy 
tárolóedény legnagyobb felülete kisebb 
mint 25 cm2.

Or. en

Indokolás

A betűméretre vonatkozó rendelkezéseknek a gyakorlatban is alkalmazhatónak kell lenniük és 
nem vezethetnek – a környezetvédelmi célkitűzések kárára – a csomagolás méretének 
növekedéséhez. A csomagolás méretéhez alkalmazkodó, fokozatosan növekvő minimális 
betűnagysággal elérhető, hogy az információ – amellett, hogy elhelyezhető a kisebb 
csomagolásokon – olvasható legyen.

Módosítás 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett betűméret 
x-magassága legalább 0,9 mm abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kisebb mint 60 cm2.

(3) A (2) bekezdésben említett betűméret x-
magassága nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb nyomtatható felülete kisebb 
mint 80 cm2.
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Or. fr

Indokolás

Ha meg kell határozni a minimális betűnagyságot, akkor az 1 mm-es méret választása azt 
jelentené, hogy a címkéken alkalmazott betűk nem lennének túl nagyok; így a gazdasági 
szereplők sem szenvednének kárt és a fogyasztókat sem fosztanánk meg semmiféle hozzáadott 
értéktől. Az 1 mm-es betűnagyságú szöveg kellőképpen olvasható. Smaller packaging must not 
be penalised.

Módosítás 180
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett betűméret 
x-magassága legalább 0,9 mm abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kisebb mint 60 cm2.

(3) Az (2) bekezdésben említett betűméret 
x-magassága legalább 0,9 mm abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kisebb mint 80 cm2.

Or. en

Módosítás 181
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) E cikk (2) bekezdése nem 
alkalmazandó az étrend-kiegészítőkre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 2002. június 10-i 
2022/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott étrend-
kiegészítők esetében, feltéve ha a 
csomagoláson található tájékoztatás 
világosan olvasható.

Or. en
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Módosítás 182
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A Bizottság az e cikk (2) bekezdésének 
egységes végrehajtása érdekében a 46. 
cikk (2) bekezdésében említett 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban részletes szabályokat 
fogadhat el a nyomtatott szöveg és a háttér 
közötti kontrasztról.

törölve

Or. it

Módosítás 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A Bizottság az e cikk (2) bekezdésének 
egységes végrehajtása érdekében a 46. 
cikk (2) bekezdésében említett 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban részletes szabályokat 
fogadhat el a nyomtatott szöveg és a háttér 
közötti kontrasztról.

törölve

Or. en

Módosítás 184
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

E rendelet céljainak elérése érdekében a E rendelet céljainak elérése érdekében a 
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Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal, a 49. cikkel összhangban, 
valamint az 50. és 51. cikkben foglalt 
feltételekre is figyelemmel az e cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumokon túl további kritériumokat
fogadhat el az olvashatóságra vonatkozóan.

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal, a többi érdekelt féllel együtt, a 
49. cikkel összhangban, valamint az 50. és 
51. cikkben foglalt feltételekre is 
figyelemmel az e cikk (2) bekezdésében 
meghatározott kritériumok tekintetében
további iránymutatásokat fogad el az 
olvashatóságra vonatkozóan.

Or. it

Módosítás 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

E rendelet céljainak elérése érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal, a 49. cikkel összhangban, 
valamint az 50. és 51. cikkben foglalt 
feltételekre is figyelemmel az e cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
kritériumokon túl további kritériumokat 
fogadhat el az olvashatóságra vonatkozóan.

E rendelet céljainak elérése érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal, a többi érdekelt féllel, köztük a 
fogyasztói szervezetekkel együtt, a 49. 
cikkel összhangban, valamint az 50. és 51. 
cikkben foglalt feltételekre is figyelemmel 
kritériumokat fogad el az olvashatóságra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 186
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Az első albekezdésben említett okból a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján, a 49. cikkel összhangban, 
valamint az 50. és 51. cikkben 
megállapított feltételekre is figyelemmel 
kiterjesztheti az e cikk (6) bekezdésében 

törölve
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említett követelményeket egyes 
meghatározott élelmiszerfajták- vagy 
csoportok kiegészítő kötelező adataira is.

Or. it

Módosítás 187
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) A 9. cikk (1) bekezdésének a), e), f) és 
k) pontjában felsorolt adatokat ugyanazon 
látómezőben kell feltüntetni.

(6) A 9. cikk (1) bekezdésének a), e), f) és 
k) pontjában, valamint a 29. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt adatokat ugyanazon 
vizuális mezőben kell megjeleníteni.

Or. en

Módosítás 188
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Az élelmiszer forgalmazása szerinti 
tagállam saját területén 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 az 
adott tagállam hivatalos nyelvei közül egy 
vagy több nyelven fel kell tüntetni az adott 
tagállamban.

Or. en

Módosítás 189
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés 
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A Tanács álláspontja Módosítás

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

Or. it

Indokolás
See Amendment 124 in Parliament’s position at first reading.

Módosítás 190
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

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

Or. en

Módosítás 191
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Olyan csomagolás vagy tárolóedény 
esetében, amelynek legnagyobb felülete 10
cm2-nél kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 

(2) Olyan csomagolás vagy tárolóedény 
esetében, amelynek legnagyobb 
nyomtatható felülete 80 cm2-nél kisebb, 
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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 rendelkezésre 
kell bocsátani.

kizárólag a 9. cikk (1) bekezdésének a), c), 
e) és f) pontjában felsorolt adatok 
megadása kötelező a csomagoláson vagy a 
címkén. További adatok megadása a 
csomagoláson önkéntes alapon 
lehetséges. A 9. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett adatokat más 
eszközökkel kell megadni, vagy a 
fogyasztó kérésére rendelkezésre kell 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

A legnagyobb nyomtatható felület a csomagolásnak az az egybefüggő legnagyobb területe, 
amelyre műszakilag nyomtatás lehetséges. Címkék esetében a legnagyobb nyomtatható felület 
az egyes csomagolásokhoz rendelkezésre álló legnagyobb címkét jelenti. Amennyiben az 
egybefüggő legnagyobb nyomtatható felület 80 cm2-nyi vagy ennél kisebb és nem lehetséges 
elhelyezni rajta az ajánlott betűméretű (x-magasságú) szöveget, nagyobb fontosságot kell 
tulajdonítani olyan kérdéseknek, mint a szöveg színe és a kontraszt, könnyen olvasható 
betűtípus (Sans Serif) választása, adott esetben félkövér és dőlt betűkkel nyomtatott szöveg, a 
szöveg elrendezése, az üzenet rövidsége és könnyen érthetősége.

Módosítás 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság …-ig36 jelentést készít a 18. 
cikknek és a 29. cikk (1) bekezdésének az e 
bekezdésben említett termékekre való 
alkalmazásáról és arról, hogy egyes 
italcsoportokat mentesíteni kell-e 
különösen az energiatartalomra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettség alól, és az 
esetleges mentességek indokolását is 
belefoglalja a jelentésbe, figyelemmel az 
érintett uniós szakpolitikákkal való 
összhangra is.

A Bizottság …-ig36 jelentést készít a 18. 
cikknek és a 29. cikk (1) bekezdésének az e 
bekezdésben említett termékekre való 
alkalmazásáról és arról, hogy vajon az 
alkoholtartalmú italok bármely csoportját 
mentesíteni kell-e különösen az 
energiatartalomra vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség alól, és az esetleges 
mentességek indokolását is belefoglalja a 
jelentésbe, figyelemmel az érintett uniós 
szakpolitikákkal való összhangra is.

__________________ __________________
36 HL kérem illessze be az időpontot: a 
rendelet hatálybalépésétől számított öt év.

36 *OJ: Kérem, illessze be az időpontot: két
évvel e rendelet alkalmazásának
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időpontját követően.

Or. en

Módosítás 193
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság …-ig36 jelentést készít a 18. 
cikknek és a 29. cikk (1) bekezdésének az e 
bekezdésben említett termékekre való 
alkalmazásáról és arról, hogy egyes 
italcsoportokat mentesíteni kell-e 
különösen az energiatartalomra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettség alól, és az 
esetleges mentességek indokolását is 
belefoglalja a jelentésbe, figyelemmel az 
érintett uniós szakpolitikákkal való 
összhangra is.

A Bizottság …-ig36 jelentést készít a 18. 
cikknek és a 29. cikk (1) bekezdésének az e 
bekezdésben említett termékekre való 
alkalmazásáról és arról, hogy vajon az 
alkoholtartalmú italokat mentesíteni kell-e 
különösen az energiatartalomra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettség alól, és az 
esetleges mentességek indokolását is 
belefoglalja a jelentésbe, figyelemmel az 
érintett uniós szakpolitikákkal való 
összhangra is.

Or. en

Indokolás

Nem indokolható az alkoholtartalmú italfajták eltérő kezelése sem az összetevők és a tápérték, 
sem az energiatartalom feltüntetése szempontjából. Az új rendelet hatálybalépésétől számított 
öt év elmúltával készítendő jelentésében a Bizottságnak valamennyi aspektusra ki kell térnie. 
Az esetleges eltérő kezelés bevezetésére irányuló tanácsi javaslat új, míg a Parlament által 
első olvasatban elfogadott szöveg nem tesz különbséget az alkoholtartalmú italok fajtái között.

Módosítás 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság …-ig36 jelentést készít a 18. 
cikknek és a 29. cikk (1) bekezdésének az 
e bekezdésben említett termékekre való 

A Bizottság …-ig36 jelentést készít arról, 
hogy vajon az alkoholtartalmú italok 
bármely csoportját mentesíteni kell-e 



PE460.950v01-00 56/166 AM\861438HU.doc

HU

alkalmazásáról és arról, hogy egyes 
italcsoportokat mentesíteni kell-e 
különösen az energiatartalomra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettség alól, és az 
esetleges mentességek indokolását is 
belefoglalja a jelentésbe, figyelemmel az 
érintett uniós szakpolitikákkal való 
összhangra is.

különösen az energiatartalomra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettség alól, és az 
esetleges mentességek indokolását is 
belefoglalja a jelentésbe, figyelemmel az 
érintett uniós szakpolitikákkal való 
összhangra is.

__________________ __________________
36 HL kérem illessze be az időpontot: a 
rendelet hatálybalépésétől számított öt év.

36 *OJ: Kérem, illessze be az időpontot: a 
rendelet hatálybalépésétől számított két év.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja kompromisszum kialakítása a Tanács és a Parlament között. A címkézési 
kötelezettség alkoholtartalmú italokra történő kiterjesztéséről szóló jelentés elkészülhet 
anélkül is, hogy meg kellene várni a más termékekre voantkozó speciális követelmények 
alkalmazását.

Módosítás 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság e jelentést kiegészítheti egy 
olyan jogalkotási javaslattal, amely 
meghatározza az e termékekre vonatkozó, 
az össztevők felsorolásának feltüntetésére 
vagy a kötelező tápértékjelölésre 
vonatkozó szabályokat.

A Bizottság e jelentést adott esetben 
kiegészíti egy olyan jogalkotási javaslattal, 
amely meghatározza az e termékekre 
vonatkozó, az össztevők felsorolásának 
feltüntetésére vagy a kötelező 
tápértékjelölésre vonatkozó szabályokat.

Or. en

Módosítás 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Tanács álláspontja Módosítás

1a. Nanoanyagokat tartalmazó 
élelmiszerek esetében, ezt a „nano” szó 
használatával egyértelműen fel kell 
tüntetni az összetevők listáján.

Or. en

Indokolás

Első olvasatbeli 130. módosítás.

Módosítás 197
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy meghatározott élelmiszer fajták vagy 
-csoportok esetében a fogyasztók számára 
milyen jelentőséggel bír az össztevők 
felsorolása, a Bizottság kivételes 
esetekben, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján, a 49. cikkel összhangban és 
az 50. és 51. cikkben foglalt feltételek 
betartása mellett kiegészítheti e cikk (1) 
bekezdését, feltéve hogy az elhagyás nem 
eredményezi a végső fogyasztók, illetve a 
vendéglátás, illetve a közétkeztetés nem 
megfelelő tájékoztatását.

(2) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy meghatározott élelmiszer-fajták vagy 
-csoportok esetében a fogyasztók számára 
milyen jelentőséggel bír az össztevők 
felsorolása, a Bizottság kivételes 
esetekben, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján, a 49. cikkel összhangban 
kiegészítheti e cikk (1) bekezdését, feltéve 
hogy az elhagyás nem eredményezi a 
végső fogyasztók, illetve a vendéglátás, 
illetve a közétkeztetés nem megfelelő 
tájékoztatását.

Or. en

Módosítás 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 
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A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben egy adott élelmiszernek több 
összetevője vagy technológiai 
segédanyaga is egy bizonyos, a II. 
melléklet listájában szereplő anyagból 
vagy termékből származik, a jelölésen ezt 
minden érintett összetevő vagy 
technológiai segédanyag tekintetében 
egyértelműen fel kell tüntetni.

törölve

Or. en

Indokolás

A 21. cikk (1) bekezdésének 3. albekezdése – a terméktípusok figyelembevétele – nehézségeket 
okozhat, mivel a Tanács javaslata az összetevők igen hosszú felsorolását eredményezheti, 
amelyben egyes allergének többször is előfordulhatnak, különösen ha a termék ugyanazon 
allergénből származó adalékanyagokat és összetevőket tartalmaz.

Módosítás 199
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben egy adott élelmiszernek több 
összetevője vagy technológiai 
segédanyaga is egy bizonyos, a II. 
melléklet listájában szereplő anyagból 
vagy termékből származik, a jelölésen ezt 
minden érintett összetevő vagy 
technológiai segédanyag tekintetében 
egyértelműen fel kell tüntetni.

törölve

Or. en

Indokolás

Régóta ismeretes, hogy a fogyasztók számára hasznos, ha pontos információkkal rendelkeznek 
az élelmiszerek allergén összetveőiről. Ugyanakkor az, hogy a termék minden egyes 
összetevője esetében fel kell sorolni az allergén anyagokat – akkor is, ha a szóban forgó 
allergén anyag már szerepel a listán –, a meglévő követelmények kiterjesztését jelenti. Ez az 
előírás további terhet jelent az EU iparának, anélkül hogy növelné az allergiás fogyasztók 
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védettségét.

Módosítás 200
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben egy adott élelmiszernek több 
összetevője vagy technológiai 
segédanyaga is egy bizonyos, a II. 
melléklet listájában szereplő anyagból 
vagy termékből származik, a jelölésen ezt 
minden érintett összetevő vagy 
technológiai segédanyag tekintetében 
egyértelműen fel kell tüntetni.

törölve

Or. en

Indokolás

Elejét kell venni az allergéneket többszörösen felsoroló hosszú listáknak, különösen ha a 
termék ugyanazon allergén anyagból származó adalékanyagokat és összetevőket tartalmaz. 
Biztosítani kell, hogy az allergén anyagokra vonatkozó címkézési előírások összhangban 
legyenek az allergén anyagokra vonatkozó meglévő szabályozással.

Módosítás 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben egy adott élelmiszernek több 
összetevője vagy technológiai 
segédanyaga is egy bizonyos, a II. 
melléklet listájában szereplő anyagból 
vagy termékből származik, a jelölésen ezt 
minden érintett összetevő vagy 
technológiai segédanyag tekintetében 
egyértelműen fel kell tüntetni.

törölve

Or. en
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Módosítás 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Nem kell azonban feltüntetni a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
adatokat azokban az esetekben, amikor az 
élelmiszer neve egyértelmű utalást 
tartalmaz az érintett anyagra vagy termékre 
vonatkozóan.

Nem kell azonban feltüntetni a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
adatokat a következő esetekben:

(a) az élelmiszer egyértelmű utalást 
tartalmaz a szóban forgó anyagra vagy 
termékre;

b) a II. mellékletben felsorolt összetevő, 
amelyből az anyag származik, már 
szerepel az összetevők listáján.

Or. en

Indokolás

A 21. cikk (1) bekezdésének 3. albekezdése – a terméktípusok figyelembevétele – nehézségeket 
okozhat, mivel a Tanács javaslata az összetevők igen hosszú felsorolását eredményezheti, 
amelyben egyes allergének többször is előfordulhatnak, különösen ha a termék ugyanazon 
allergénből származó adalékanyagokat és összetevőket tartalmaz.

Módosítás 203
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Nem kell azonban feltüntetni a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
adatokat azokban az esetekben, amikor az 
élelmiszer neve egyértelmű utalást 
tartalmaz az érintett anyagra vagy termékre 
vonatkozóan.

Nem kell azonban feltüntetni a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
adatokat a következő esetekben:
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(a) az élelmiszer egyértelmű utalást 
tartalmaz a szóban forgó anyagra vagy 
termékre;

(b) a II. mellékletben felsorolt összetevő, 
amelyből az anyag származik, már 
szerepel az összetevők listáján.

Or. en

Módosítás 204
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Nem kell azonban feltüntetni a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
adatokat azokban az esetekben, amikor az 
élelmiszer neve egyértelmű utalást 
tartalmaz az érintett anyagra vagy termékre 
vonatkozóan.

Nem kell azonban feltüntetni a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
adatokat a következő esetekben:

(a) az élelmiszer megnevezése egyértelmű 
utalást tartalmaz a szóban forgó anyagra 
vagy termékre;

(b) a II. mellékletben felsorolt összetevő, 
amelyből az anyag származik, már 
szerepel az összetevők listáján.

Or. en

Indokolás

Elejét kell venni az allergéneket többszörösen felsoroló hosszú listáknak, különösen ha a 
termék ugyanazon allergén anyagból származó adalékanyagokat és összetevőket tartalmaz. 
Biztosítani kell, hogy az allergén anyagokra vonatkozó címkézési előírások összhangban 
legyenek az allergén anyagokra vonatkozó meglévő szabályozással.

Módosítás 205
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 
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A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A Bizottság a fogyasztók jobb 
tájékoztatása, valamint a legújabb 
tudományos eredmények és technológiai 
ismeretek figyelembevétele céljából 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, 
a 49. cikkel összhangban, valamint az 50., 
51. és 52. cikkben foglalt feltételekre is 
figyelemmel szisztematikusan átvizsgálja 
és szükség esetén naprakésszé teszi a II. 
mellékletben szereplő listát.

(2) A Bizottság a fogyasztók jobb 
tájékoztatása, valamint a legújabb 
tudományos eredmények és technológiai 
ismeretek figyelembevétele céljából 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, 
a 49. cikkel összhangban szisztematikusan 
átvizsgálja és szükség esetén aktualizálja a 
II. mellékletben szereplő jegyzéket.

Amennyiben rendkívüli sürgősségi okok 
azt szükségessé teszik, az 52. cikkben 
említett eljárás alkalmazandó az e cikknek 
megfelelően elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra.

Or. en

Módosítás 206
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

ba) félfolyékony vagy viszkózus termékek 
esetében tömegegységben és/vagy 
térfogategységben

Or. en

Módosítás 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 
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A Tanács álláspontja Módosítás

ba) félfolyékony vagy viszkózus termékek 
esetében tömegegységben és/vagy 
térfogategységben.

Or. en

Indokolás

A jelenleg hatályos tömegre és mérésre vonatkozó jogszabályok értelmében a tagállamok 
határozhatják meg, hogy a félfolyékony vagy viszkózus termékek esetében a nettó mennyiséget 
térfogat és/vagy tömeg szerint kell kifejezni. Fontos, hogy a félfolyékony vagy viszkózus 
termékek nettó mennyiségének térfogat és/vagy tömeg szerinti kifejezése terén a jelenlegi 
rugalmasság fennmaradjon.

Módosítás 208
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(ba)  félfolyékony vagy viszkózus termékek 
esetében tömegegységben és/vagy 
térfogategységben

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a félfolyékony vagy viszkózus termékek nettó mennyiségének térfogat és/vagy 
tömeg szerinti kifejezésének meghatározása terén a tagállamok jelenlegi rugalmassága 
fennmaradjon.

Módosítás 209
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
számára érthetőbbé váljanak az 

(2) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
számára érthetőbbé váljanak az 
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élelmiszerekre vonatkozóan a jelölésen 
feltüntetett információk, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, 
a 49. cikkel összhangban, valamint az 50. 
és 51. cikkben foglalt feltételek betartása 
mellett egyes élelmiszerek vonatkozásában 
a nettó mennyiségnek az e cikk (1) 
bekezdésében előírtaktól eltérő formában 
való közlését is előírhatja.

élelmiszerekre vonatkozóan a jelölésen 
feltüntetett információk, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, 
a 49. cikkel összhangban, egyes
meghatározott élelmiszerek 
vonatkozásában a nettó mennyiségnek az e 
cikk (1) bekezdésében előírtaktól eltérő 
formában való közlését is előírhatja.

Or. en

Módosítás 210
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A megfelelő időpontot a X. melléklettel 
összhangban kell kifejezni. A Bizottság a 
minőségmegőrzési idő feltüntetésének a X. 
melléklet 1c. pontja szerinti egységes
feltüntetésének biztosítása érdekében a 46. 
cikk (2) bekezdésében említett
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően végrehajtási szabályokat 
fogadhat el erre vonatkozóan.

(3) A Bizottság a minőségmegőrzési idő a 
X. melléklet 1c. pontja szerinti feltüntetési 
módjának egységes alkalmazása
biztosítása érdekében a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak 
megfelelően erre vonatkozó végrehajtási 
szabályokat megállapító végrehajtási 
aktusokat fogadhat el.

Or. en

Módosítás 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés  

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Kötelező feltüntetni a származási 
országot vagy az eredet helyét:

(2) Kötelező feltüntetni a származási 
országot vagy az eredet helyét:

a) abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása 

a) abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása 
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félrevezethetné a fogyasztókat az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerrel kapcsolatos tájékoztatás 
vagy a címke egésze egyébként arra utalna, 
hogy az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye más;

félrevezethetné a fogyasztókat az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerrel kapcsolatos tájékoztatás 
vagy a címke egésze egyébként arra utalna, 
hogy az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye más;

b) a XI. mellékletben felsorolt Kombinált 
Nómenklatúra („KN”) kódok alá tartozó 
hús esetében. Ezt a pontot a (6) 
bekezdésben említett végrehajtási 
szabályok elfogadására is figyelemmel kell 
alkalmazni.

b) a XI. mellékletben felsorolt Kombinált 
Nómenklatúra („KN”) kódok alá tartozó 
hús esetében. Ezt a pontot a (6) 
bekezdésben említett végrehajtási 
szabályok elfogadására is figyelemmel kell 
alkalmazni.

ba)  tejtermékek vonatkozásában;
bb) friss gyümölcs és zöldség 
vonatkozásában;
bc)egyéb, egyetlen összetevőt tartalmazó 
termékek vonatkozásában, valamint
bd) valamint hús, baromfi és hal, 
amennyiben egy feldolgozott élelmiszer 
összetevőjeként kerül felhasználásra.
Amennyiben vannak olyan okok, amelyek 
miatt nem volna célravezető a származási 
ország címkén történő feltüntetése , 
helyette az alábbi állítást lehet 
szerepeltetni: „meg nem határozott 
eredetű”.

Or. en

Módosítás 212
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
25 a cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Kötelező feltüntetni a származási 
országot vagy az eredet helyét:

(2) Kötelező feltüntetni a származási 
országot vagy az eredet helyét az alábbiak 
vonatkozásában:

Or. it
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Módosítás 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
25 a cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Kötelező feltüntetni a származási 
országot vagy az eredet helyét:

(2) Kötelező feltüntetni az eredet országát 
vagy helyét:

Or. en

Indokolás

Ez együtt jár az „eredet helye” kifejezés definíciójának az EP első olvasatában egyeztetettek 
szerinti módosításával, és megakadályozza, hogy a termékeket olyan országból származóként 
értékesítsék, ahol „azok utoljára estek át jelentős, gazdaságilag indokolt feldolgozáson” (pl. 
egy termék dresszinggel való kiegészítése)

Módosítás 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

– Amennyiben vannak olyan okok, 
amelyek miatt nem volna célravezető 
feldolgozott élelmiszerek esetében a hús, a 
szárnyas és a hal származási országának 
vagy eredete helyének címkén történő 
feltüntetése, helyette az alábbi állítást 
lehet szerepeltetni: „meg nem határozott 
eredetű”.

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy gyártó több különböző beszállítót alkalmaz, előfordulhat, hogy nem 
lehetséges a származási országnak vagy az eredet helyének a címkén való feltüntetése.
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Módosítás 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 216
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – albekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

A hús és a baromfi esetében a származási 
országnak vagy az eredet helyének jelölése 
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 
ugyanabban az országban vagy 
ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés, a nevelés és a 
levágás különböző helyeinek mindegyikét 
fel kell tüntetni.
Amennyiben vannak olyan okok, amelyek 
miatt nem volna célravezető a származási 
ország címkén történő feltüntetése, 
helyette az alábbi nyilatkozat 
szerepeltethető: „meg nem határozott 
eredetű”.
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Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatának visszaállítása.

Módosítás 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben bizonyos okok miatt nem 
célravezető a származási országnak vagy 
az eredet helyének a címkén történő 
feltüntetése, e helyett az alábbi nyilatkozat 
szerepeltethető: „meg nem határozott 
eredetű”.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 218
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása 
félrevezethetné a fogyasztókat az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerrel kapcsolatos 
tájékoztatás vagy a címke egésze 
egyébként arra utalna, hogy az élelmiszer 
származási országa vagy eredetének helye 
más;

a) – hús;

– baromfi;
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tej és tejtermékek;
– egyéb, egyetlen összetevőt tartalmazó 
termékek;
– hús, baromfi és hal, amennyiben 
feldolgozott élelmiszerek összetevőjeként 
kerül felhasználásra.
A hús és a baromfi esetében a származási 
országnak vagy az eredet helyének jelölése 
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 
ugyanabban az országban vagy 
ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés, a nevelés és a 
levágás különböző helyeinek mindegyikét 
fel kell tüntetni.
Minden más élelmiszer vonatkozásában 
fel kell tüntetni a származási országot 
vagy az eredet helyét abban az esetben, ha 
ezek feltüntetésének elmulasztása jelentős 
mértékben félrevezethetné a fogyasztót az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen, 
ha az élelmiszerhez csatolt információ 
vagy a címke egésze egyébként arra 
utalna, hogy az élelmiszer származási 
országa vagy eredetének helye más; ilyen 
esetekben ezeket az adatokat a 49. cikkben 
megállapított szabályokkal összhangban, 
az 50. és az 51. cikk szerinti feltételek 
mellett kell feltüntetni.

Or. it

Indokolás
Lásd a Parlament első olvasatban kialakított álláspontjában szereplő 101. és 328. 
módosításokat.

Módosítás 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) abban az esetben, ha ezek a) abban az esetben, ha ezek 
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feltüntetésének elmulasztása 
félrevezethetné a fogyasztókat az 
élelmiszer valódi származási országa vagy 
eredetének helye tekintetében, különösen,
ha az élelmiszerrel kapcsolatos tájékoztatás 
vagy a címke egésze egyébként arra utalna, 
hogy az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye más;

feltüntetésének elmulasztása 
félrevezethetné a fogyasztókat az 
élelmiszer valódi származása tekintetében, 
különösen, ha az élelmiszerrel kapcsolatos 
tájékoztatás vagy a címke egésze 
egyébként arra utalna, hogy az élelmiszer 
származási országa vagy eredetének helye 
más;

Or. en

Indokolás

Ez együtt jár az „eredet helye” kifejezés definíciójának az EP első olvasatában egyeztetettek 
szerinti módosításával, és megakadályozza, hogy a termékeket olyan országból származóként 
értékesítsék, ahol „azok utoljára estek át jelentős, gazdaságilag indokolt feldolgozáson” (pl. 
egy termék dresszinggel való kiegészítése)

Módosítás 220
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a XI. mellékletben felsorolt Kombinált 
Nómenklatúra („KN”) kódok alá tartozó 
hús esetében. Ezt a pontot a (6) 
bekezdésben említett végrehajtási 
szabályok elfogadására is figyelemmel 
kell alkalmazni.

törölve

Or. it

Módosítás 221
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a XI. mellékletben felsorolt Kombinált 
Nómenklatúra („KN”) kódok alá tartozó 

törölve
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hús esetében. Ezt a pontot a (6) 
bekezdésben említett végrehajtási 
szabályok elfogadására is figyelemmel 
kell alkalmazni.

Or. nl

Indokolás

Ha kötelezővé tennénk a sertésből, juhból, kecskéből és baromfiból származó hús származási 
helyének vagy országának feltüntetését, ezzel szükségtelen adminisztratív terheket rónánk a 
piaci szereplőkre. Meg kell tartani a jelenlegi címkézési szabályokat, melyek értelmében a 
származást csak akkor kötelező jelölni, ha a jelölés elmulasztása súlyosan félrevezető volna a 
fogyasztók számára az élelmiszer valódi származása tekintetében.

Módosítás 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a XI. mellékletben felsorolt Kombinált 
Nómenklatúra („KN”) kódok alá tartozó 
hús esetében. Ezt a pontot a (6) 
bekezdésben említett végrehajtási 
szabályok elfogadására is figyelemmel 
kell alkalmazni.

(b) valamennyi hús és baromfi 
tekintetében;

Or. en

Indokolás

A fogyasztókat nem csak a hús bizonyos kategóriái, hanem annak minden fajtája esetében 
foglalkoztatja az állatok jóléte és a környezeti vonatkozások.

Módosítás 223
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a XI. mellékletben felsorolt Kombinált 
Nómenklatúra („KN”) kódok alá tartozó 

b) – hús;
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hús esetében. Ezt a pontot a (6) 
bekezdésben említett végrehajtási 
szabályok elfogadására is figyelemmel 
kell alkalmazni.

– baromfi;
– tejtermékek;
– friss gyümölcs és zöldség;
– egyéb, egyetlen összetevőt tartalmazó 
termékek; valamint
– hús, baromfi és hal, amennyiben 
feldolgozott élelmiszerek összetevőjeként 
kerül felhasználásra.
A hús és a baromfi esetében a származási 
országnak vagy az eredet helyének jelölése 
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 
ugyanabban az országban vagy 
ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés, a nevelés és a 
levágás különböző helyeinek mindegyikét 
fel kell tüntetni.
Amennyiben vannak olyan okok, amelyek 
miatt nem volna célravezető a származási 
ország címkén történő feltüntetése, 
helyette az alábbi állítást lehet 
szerepeltetni: „meg nem határozott 
eredetű”.

Or. en

Indokolás

Első olvasat – 101.+328. módosítás

Módosítás 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a XI. mellékletben felsorolt Kombinált 
Nómenklatúra („KN”) kódok alá tartozó 

b) a XI. mellékletben felsorolt Kombinált 
Nómenklatúra („KN”) kódok alá tartozó 
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hús esetében. Ezt a pontot a (6) 
bekezdésben említett végrehajtási 
szabályok elfogadására is figyelemmel 
kell alkalmazni.

hús esetében.

Or. fr

Módosítás 225
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a XI. mellékletben felsorolt Kombinált 
Nómenklatúra („KN”) kódok alá tartozó 
hús esetében. Ezt a pontot a (6) 
bekezdésben említett végrehajtási 
szabályok elfogadására is figyelemmel 
kell alkalmazni.

b) valamennyi hús és baromfi 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a XI. mellékletben felsorolt Kombinált 
Nómenklatúra („KN”) kódok alá tartozó 
hús esetében. Ezt a pontot a (6) 
bekezdésben említett végrehajtási
szabályok elfogadására is figyelemmel kell 
alkalmazni.

b) a XI. mellékletben felsorolt Kombinált 
Nómenklatúra („KN”) kódok alá tartozó 
hús esetében. Ezt a pontot az (5) 
bekezdésben említett végrehajtási 
szabályok elfogadására is figyelemmel kell 
alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

ba) hús, baromfi és hal, amennyiben egy 
feldolgozott élelmiszer összetevőjeként 
kerül felhasználásra.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a fogyasztók tisztában legyenek a hús eredetével, akkor is, amikor a hús 
feldolgozott élelmiszerekben kerül felhasználásra.  Ellenkező esetben az információ igen 
félrevezető lehet a fogyasztók számára, akik azt hihetik, hogy egy feldolgozott termék 
származási helye egyben a húsé is, holott lehet, hogy ez egyáltalán nincs így.  Számos 
fogyasztót nagyfokú tudatosság jellemez az állatjóléti vonatkozások és a hosszú távú 
hússzállítás környezeti hatásai tekintetében, ezért az erre vonatkozó információkat 
rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

ba) a valamely élelmiszernek több mint 
50 %-át kitevő összetevők.
A b) és c) pontok alkalmazása a (6) 
bekezdésben említett végrehajtási 
szabályok elfogadásának függvénye.

Or. fr

Indokolás

A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának biztosítása érdekében kötelezővé kell tenni az olyan 
összetevő eredetének jelölését, amely egy élelmiszertermék össztömegének 50%-át, vagy annál 
nagyobb részét teszi ki. Ez igen sok termékre, így az egyetlen összetevőből álló termékekre is 
vonatkozna;
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Módosítás 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

ba) tejtermékek vonatkozásában;

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

bb) friss gyümölcs és zöldség 
vonatkozásában;

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 pont – b c pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

bc) egyéb, egyetlen összetevőt tartalmazó 
termékek vonatkozásában;

Or. en
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Indokolás

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b d pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

bd) hús, baromfi és hal, amennyiben egy 
feldolgozott élelmiszer összetevőjeként 
kerül felhasználásra.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 233
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

ba) tejtermékek vonatkozásában;

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatának visszaállítása.
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Módosítás 234
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

bb) friss gyümölcs és zöldség 
vonatkozásában;

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatának visszaállítása.

Módosítás 235
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b c pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

bc) egyéb, egyetlen összetevőt tartalmazó 
termékek, valamint

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatának visszaállítása.

Módosítás 236
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b d pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

bd) valamint hús, baromfi és hal, 
amennyiben egy feldolgozott élelmiszer
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összetevőjeként kerül felhasználásra.

Or. en

Módosítás 237
James Nicholson

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

ba) amennyiben ez az előírás nem 
veszélyezteti szükségtelenül az 
élelmiszerek termelésének, piaci 
értékesítésének és kivitelének jelenlegi 
gyakorlatát; különösen a tagállamok 
közti, határokon átnyúló kereskedelem 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 238
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Ha az élelmiszer származási országát 
vagy eredetének helyét feltüntetik, és az 
nem egyezik meg elsődleges összetevője 
vagy összetevői származási országával 
vagy eredetének helyével,

törölve

a) akkor az érintett elsődleges összetevő 
származási országát vagy eredetének 
helyét szintén meg kell adni; vagy b)
b) akkor az elsődleges összetevő 
származási országát vagy eredetének 
helyét az élelmiszer származási országától 
vagy eredetének helyétől eltérőként kell 
feltüntetni.
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Ezt a bekezdést a (6) bekezdésben említett 
végrehajtási szabályok elfogadására is 
figyelemmel kell alkalmazni.

Or. it

Módosítás 239
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Ha az élelmiszer származási országát 
vagy eredetének helyét feltüntetik, és az 
nem egyezik meg elsődleges összetevője 
vagy összetevői származási országával 
vagy eredetének helyével,

törölve

a) akkor az érintett elsődleges összetevő 
származási országát vagy eredetének 
helyét szintén meg kell adni; vagy
b) akkor az elsődleges összetevő 
származási országát vagy eredetének 
helyét az élelmiszer származási országától 
vagy eredetének helyétől eltérőként kell 
feltüntetni.
Ezt a bekezdést a (6) bekezdésben említett 
végrehajtási szabályok elfogadására is 
figyelemmel kell alkalmazni.

Or. nl

Indokolás

Egyes esetekben nem mindig lehetséges a származási ország feltüntetése, mivel a termék 
tápanyagtartalma egyszerre különböző országokból érkezhet, és naponta változhat. A 
jelenlegi szabályok értelmében a származást csak akkor kötelező jelölni, ha a jelölés 
elmulasztása súlyosan félrevezető volna a fogyasztók számára az élelmiszer valódi 
származása tekintetében.



PE460.950v01-00 80/166 AM\861438HU.doc

HU

Módosítás 240
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Ha az élelmiszer származási országát 
vagy eredetének helyét feltüntetik, és az 
nem egyezik meg elsődleges összetevője 
vagy összetevői származási országával 
vagy eredetének helyével,

törölve

a) akkor az érintett elsődleges összetevő 
származási országát vagy eredetének 
helyét szintén meg kell adni; vagy
b) akkor az elsődleges összetevő 
származási országát vagy eredetének 
helyét az élelmiszer származási országától 
vagy eredetének helyétől eltérőként kell 
feltüntetni.
Ezt a bekezdést a (6) bekezdésben említett 
végrehajtási szabályok elfogadására is 
figyelemmel kell alkalmazni.

Or. es

Módosítás 241
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ha az élelmiszer származási országát vagy 
eredetének helyét feltüntetik, és az nem 
egyezik meg elsődleges összetevője vagy 
összetevői származási országával vagy 
eredetének helyével,

törölve

a) akkor az érintett elsődleges összetevő 
származási országát vagy eredetének 
helyét szintén meg kell adni; or
b) akkor az elsődleges összetevő 
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származási országát vagy eredetének 
helyét az élelmiszer származási országától 
vagy eredetének helyétől eltérőként kell 
feltüntetni.

Or. en

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (172. módosítás). Nem bizonyított, 
hogy szükséges az eredetcímkézési követelményeknek az elsődleges összetevőkre való 
kiterjesztése, ennek bevezetése számos megoldhatatlan problémát okozna az élelmiszeripari 
vállalatok számára.

Módosítás 242
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ha az élelmiszer származási országát vagy 
eredetének helyét feltüntetik, és az nem 
egyezik meg elsődleges összetevője vagy 
összetevői származási országával vagy 
eredetének helyével,

törölve

a) akkor az érintett elsődleges összetevő 
származási országát vagy eredetének 
helyét szintén meg kell adni; vagy
b) akkor az elsődleges összetevő 
származási országát vagy eredetének 
helyét az élelmiszer származási országától 
vagy eredetének helyétől eltérőként kell 
feltüntetni.

Or. en

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott 172. módosítás. Nem bizonyított, hogy 
szükség volna az eredetcímkézési követelményeknek az elsődleges összetevőkre való 
alkalmazására, ez megoldhatatlan problémát okozna az élelmiszeripari vállalatok számára, 
és hátrányosan befolyásolná az egyszerűsítést, az egyértelműséget és a következetességet.



PE460.950v01-00 82/166 AM\861438HU.doc

HU

Módosítás 243
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ha az élelmiszer származási országát vagy 
eredetének helyét feltüntetik, és az nem 
egyezik meg elsődleges összetevője vagy 
összetevői származási országával vagy 
eredetének helyével,

törölve

a) akkor az érintett elsődleges összetevő 
származási országát vagy eredetének 
helyét szintén meg kell adni; vagy
b) akkor az elsődleges összetevő 
származási országát vagy eredetének 
helyét az élelmiszer származási országától 
vagy eredetének helyétől eltérőként kell 
feltüntetni.

Or. en

Módosítás 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ha az élelmiszer származási országát vagy
eredetének helyét feltüntetik, és az nem 
egyezik meg elsődleges összetevője vagy 
összetevői származási országával vagy
eredetének helyével,

Ha az élelmiszer eredetének országát vagy 
helyét feltüntetik, és az nem egyezik meg 
elsődleges összetevője eredetének
országával vagy helyével:

Or. en

Indokolás

Ez együtt jár az „eredet helye” kifejezés definíciójának az EP első olvasatában egyeztetettek 
szerinti módosításával, és megakadályozza, hogy a termékeket olyan országból származóként 
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értékesítsék, ahol „azok utoljára estek át jelentős, gazdaságilag indokolt feldolgozáson” (pl. 
egy termék dresszinggel való kiegészítése).

Módosítás 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) akkor az érintett elsődleges összetevő
származási országát vagy eredetének
helyét szintén meg kell adni; vagy

a) akkor az érintett elsődleges összetevő
eredetének országát vagy helyét szintén 
meg kell adni; vagy

Or. en

Indokolás

Ez együtt jár az „eredet helye” kifejezés definíciójának az EP első olvasata során kialakított 
megállapodás szerinti módosításával, és megakadályozza, hogy a termékeket olyan országból 
származóként értékesítsék, ahol „azok ahol utoljára estek át jelentős, gazdaságilag indokolt 
feldolgozáson” (pl. egy termék körítéssel való kiegészítése)

Módosítás 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

aa) az élelmiszer-ipari vállalkozó nevének 
és címének a címkén való feltüntetése 
nem képezhet a szóban forgó élelmiszer 
származási országára vagy eredete helyére 
utaló jelölést;

Or. fr

Módosítás 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 
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A Tanács álláspontja Módosítás

b) akkor az elsődleges összetevő
származási országát vagy eredetének
helyét az élelmiszer származási országától 
vagy eredetének helyétől eltérőként kell 
feltüntetni.

b) akkor az elsődleges összetevő
eredetének országát vagy helyét az 
élelmiszer eredetének országától vagy 
helyétől eltérőként kell feltüntetni.

Or. en

Indokolás

Ez együtt jár az „eredet helye” kifejezés definíciójának az EP első olvasatában egyeztetettek 
szerinti módosításával, és megakadályozza, hogy a termékeket olyan országból származóként 
értékesítsék, ahol „azok utoljára estek át jelentős, gazdaságilag indokolt feldolgozáson” (pl. 
egy termék dresszinggel való kiegészítése).

Módosítás 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ezt a bekezdést a (6) bekezdésben említett 
végrehajtási szabályok elfogadására is 
figyelemmel kell alkalmazni.

Ezt a bekezdést az (5) bekezdésben említett 
végrehajtási szabályok elfogadására is 
figyelemmel kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 249
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A Bizottság a (2) bekezdés b) pontja 
alkalmazásának kezdetét követő öt 
évenbelül jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az abban a 
pontban említett termékek származási 
országa vagy eredetének helye kötelező 

törölve
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megjelölésének értékelése céljából.

Or. it

Módosítás 250
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A Bizottság a (2) bekezdés b) pontja 
alkalmazásának kezdetét követő öt 
évenbelül jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az abban a 
pontban említett termékek származási 
országa vagy eredetének helye kötelező 
megjelölésének értékelése céljából.

törölve

Or. nl

Indokolás

Meg kell tartani a jelenlegi címkézési szabályokat, melyek értelmében a származást csak 
akkor kötelező jelölni, ha a jelölés elmulasztása súlyosan félrevezető volna a fogyasztók 
számára az élelmiszer valódi származása tekintetében.

Módosítás 251
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A Bizottság…-ig39 jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
alábbi termékek származási országának 
vagy eredetük helyének kötelező 
megjelöléséről:

törölve

a) a marhahústól és a (2) bekezdés b) 
pontjában említettektől eltérő 
hústermékek;
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b) tej;
c) a tejtermékek összetevőjeként 
felhasznált tej;
d) az összetevőként felhasznált hús;
e) feldolgozatlan élelmiszerek;
f) egyetlen összetevőből álló termékek;
g) a valamely élelmiszernek több mint 
50%-át kitevő összetevők.
E jelentéseknek figyelembe kell vennie a 
fogyasztók tájékoztatás iránti igényét, az 
első albekezdésben említett kötelező 
megjelölésmegvalósíthatóságát és az ezen 
intézkedések bevezetéséből eredő 
költségek és előnyök elemzését, ideértve a 
belső piacra és a nemzetközi 
kereskedelemre gyakorolt hatást is.
A Bizottság e jelentéseihez a vonatkozó 
uniós rendelkezések módosítására 
vonatkozó javaslatokat is csatolhat.
__________________
39. * HL kérem illessze be az időpontot: a 
rendelet hatálybalépésétől számított 
három év.

Or. it

Módosítás 252
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A Bizottság…-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
alábbi termékek származási országának 
vagy eredetük helyének kötelező 
megjelöléséről:

törölve

a) a marhahústól és a (2) bekezdés b) 
pontjában említettektől eltérő 
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hústermékek;
b) tej;
c) a tejtermékek összetevőjeként 
felhasznált tej;
d) az összetevőként felhasznált hús;
e) feldolgozatlan élelmiszerek;
f) egyetlen összetevőből álló termékek;
g) a valamely élelmiszernek több mint 
50 %-át kitevő összetevők.
E jelentéseknek figyelembe kell vennie a 
fogyasztók tájékoztatás iránti igényét, az 
első albekezdésben említett kötelező 
megjelölésmegvalósíthatóságát és az ezen 
intézkedések bevezetéséből eredő 
költségek és előnyök elemzését, ideértve a 
belső piacra és a nemzetközi 
kereskedelemre gyakorolt hatást is.
A Bizottság e jelentéseihez a vonatkozó 
uniós rendelkezések módosítására 
vonatkozó javaslatokat is csatolhat.
__________________
39. * HL a rendelet hatálybalépésétől 
számított három év.

Or. nl

Indokolás

Ügyelni kell annak biztosítására, hogy a származási ország vagy az eredet helyének kötelező 
feltüntetése a sertés-, bárány-, kecske- és baromfihús esetében ne legyen minőségjelzésként 
értelmezhető. Ugyanez vonatkozik a tejtermékekben található tejre és az egyéb említett 
termékekre. Az élelmiszernek – függetlenül attól, hogy melyik tagállamban állították elő – az 
egész Unióban magas minőségűnek kell lennie. A származási hely kötelező feltüntetése növeli 
a vállalkozások adminisztratív terheit.

Módosítás 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés 
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A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A Bizottság…-ig39 jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
alábbi termékek származási országának 
vagy eredetük helyének kötelező 
megjelöléséről:

törölve

a) a marhahústól és a (2) bekezdés b) 
pontjában említettektől eltérő 
hústermékek;
b) tej;
c) a tejtermékek összetevőjeként 
felhasznált tej;
d) az összetevőként felhasznált hús;
e) feldolgozatlan élelmiszerek;
f) egyetlen összetevőből álló termékek;
g) a valamely élelmiszernek több mint 
50 %-át kitevő összetevők.
E jelentéseknek figyelembe kell vennie a 
fogyasztók tájékoztatás iránti igényét, az 
első albekezdésben említett kötelező 
megjelölésmegvalósíthatóságát és az ezen 
intézkedések bevezetéséből eredő 
költségek és előnyök elemzését, ideértve a 
belső piacra és a nemzetközi 
kereskedelemre gyakorolt hatást is.
A Bizottság e jelentéseihez a vonatkozó 
uniós rendelkezések módosítására 
vonatkozó javaslatokat is csatolhat.
__________________
39. * HL kérem illessze be az időpontot: a 
rendelet hatálybalépésétől számított 
három év.

Or. en
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Módosítás 254
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság…-ig39 jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
alábbi termékek származási országának 
vagy eredetük helyének kötelező 
megjelöléséről:

törölve

a) a marhahústól és a (2) bekezdés b) 
pontjában említettektől eltérő 
hústermékek;
b) tej;
c) a tejtermékek összetevőjeként 
felhasznált tej;
d) az összetevőként felhasznált hús;
e) feldolgozatlan élelmiszerek;
f) egyetlen összetevőből álló termékek;
g) a valamely élelmiszernek több mint 
50 %-át kitevő összetevők.
__________________
39. * HL kérem illessze be az időpontot: a 
rendelet hatálybalépésétől számított 
három év.

Or. en

Módosítás 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság…-ig39 jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
alábbi termékek származási országának 

A Bizottság…-ig39 jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
alábbi termékek vonatkozásában az eredet
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vagy eredetük helyének kötelező 
megjelöléséről:

országának vagy helyének kötelező 
megjelöléséről:

__________________
39. * HL kérem illessze be az időpontot: a 
rendelet hatálybalépésétől számított 
három év.

Or. en

Indokolás

Ez együtt jár az „eredet helye” kifejezés definíciójának az EP első olvasatában egyeztetettek 
szerinti módosításával, és megakadályozza, hogy a termékeket olyan országból származóként 
értékesítsék, ahol „azok utoljára estek át jelentős, gazdaságilag indokolt feldolgozáson” (pl. 
egy termék dresszinggel való kiegészítése).

Módosítás 256
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(h) Whisky

Or. en

Indokolás

Az EU-ban értékesített whiskyt rendszerint a származási országgal címkézik fel, a fogyasztók 
pedig számottevő jelentőséget tulajdonítanak ennek az információnak.  Ugyanakkor néhány 
whiskyn nem szerepel a származást feltüntető megjelölés, hanem egyéb címkézési eszközöket 
használnak, hogy azt sugallják, hogy az egyik nagyobb whiskytermelő országból származnak, 
holott ez nincs így.  Ezért helyénvaló, hogy a whisky felkerüljön azon élelmiszerek listájára, 
amelyek esetében a Bizottság értékelés útján dönti el, hogy be kell-e vezetni a származási 
ország kötelező jelölését.

Módosítás 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – f pont 
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A Tanács álláspontja Módosítás

f) egyetlen összetevőből álló termékek; törölve

Or. fr

Módosítás 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

g) a valamely élelmiszernek több mint 
50 %-át kitevő összetevők.

törölve

Or. fr

Módosítás 259
Giancarlo Scottà

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

E jelentéseknek figyelembe kell vennie a 
fogyasztók tájékoztatás iránti igényét, az 
első albekezdésben említett kötelező
megjelölésmegvalósíthatóságát és az ezen 
intézkedések bevezetéséből eredő 
költségek és előnyök elemzését, ideértve a 
belső piacra és a nemzetközi 
kereskedelemre gyakorolt hatást is.

E jelentéseknek figyelembe kell vennie a 
fogyasztók tájékoztatás iránti igényét, az 
első albekezdésben említett kötelező
megjelölés megvalósíthatóságát – melyről 
eseti alapon kell majd dönteni a megfelelő 
földrajzi szinten, figyelembe véve az 
érintett termék jellegzetességeit – és az 
ezen intézkedések bevezetéséből eredő 
költségek és előnyök elemzését, ideértve a 
belső piacra gyakorolt jogi hatást és a 
nemzetközi kereskedelemre gyakorolt 
hatást is.

Or. en



PE460.950v01-00 92/166 AM\861438HU.doc

HU

Módosítás 260
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

E jelentéseknek figyelembe kell vennie a 
fogyasztók tájékoztatás iránti igényét, az 
első albekezdésben említett kötelező
megjelölésmegvalósíthatóságát és az ezen 
intézkedések bevezetéséből eredő 
költségek és előnyök elemzését, ideértve a 
belső piacra és a nemzetközi 
kereskedelemre gyakorolt hatást is.

E jelentéseknek figyelembe kell vennie a 
fogyasztók tájékoztatás iránti igényét, az 
első albekezdésben említett kötelező
megjelölés megvalósíthatóságát – melyről 
eseti alapon kell majd dönteni a megfelelő 
földrajzi szinten, figyelembe véve az 
érintett termékek jellegzetességeit – és az 
ezen intézkedések bevezetéséből eredő 
költségek és előnyök elemzését, ideértve a 
belső piacra gyakorolt jogi hatást és a 
nemzetközi kereskedelemre gyakorolt 
hatást is.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló javaslatnak figyelembe kell vennie az 
AGRI Bizottság által az Európai Parlamentben jelenleg tárgyalt minőségpolitikai csomagot.  
A minőségpolitikai csomag jogalapot teremt a termelés helyének jelölésére, a forgalmazási 
előírások összefüggésében. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló javaslatnak 
mérlegelnie kell a származási ország és az eredet helye lehetséges keretének megállapítását, 
de nem tartalmazhatja az összetevők feltüntetését, valamint egymáshoz kell igazítania a jogi 
rendelkezések szövegét.

Módosítás 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

3a. az élelmiszer-ipari vállalkozó címkén 
feltüntetett neve és címe nem képez a 
szóban forgó élelmiszeripari termék 
származási országára vagy eredete helyére 
utaló jelölést.
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Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács közös álláspontja 31. preambulumbekezdésének utolsó 
mondatában foglaltakkal való összhang megteremtése.

Módosítás 262
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

5a. az élelmiszer-ipari vállalkozó címkén 
feltüntetett neve és címe nem képez a 
szóban forgó élelmiszeripari termék 
származási országára vagy eredete helyére 
utaló jelölést.

Or. en

Módosítás 263
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

6. A Bizottság …-ig40 a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás 
keretében elfogadja az e cikk (2) 
bekezdésének b) pontja és a (3) 
bekezdésének alkalmazására vonatkozó 
végrehajtási szabályokat.

törölve

__________________
40. * HL kérem illessze be az időpontot: a 
rendelet hatálybalépésétől számított két év.

Or. it
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Módosítás 264
Marianne Thyssen

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) A Bizottság …-ig a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás 
keretében elfogadja az e cikk (2) 
bekezdésének b) pontja és a (3) 
bekezdésének alkalmazására vonatkozó 
végrehajtási szabályokat.

törölve

__________________
40. * HL a rendelet hatálybalépésétől 
számított két év.

Or. nl

Indokolás

Ha kötelezővé tennénk a sertésből, juhból, kecskéből és baromfiból származó hús származási 
helyének vagy országának feltüntetését, ezzel szükségtelen adminisztratív terheket rónánk a 
piaci szereplőkre. Meg kell tartani a jelenlegi szabályokat, melyek értelmében a származást 
csak akkor kötelező jelölni, ha a jelölés elmulasztása súlyosan félrevezető volna a fogyasztók 
számára az élelmiszer valódi származása tekintetében. Ugyanez vonatkozik az 5. cikk (5) 
bekezdésében említett termékekre is.

Módosítás 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) A Bizottság …-ig a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás keretében 
elfogadja az e cikk (2) bekezdésének b) 
pontja és a (3) bekezdésének alkalmazására 
vonatkozó végrehajtási szabályokat.

(6) A Bizottság …-ig a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás keretében 
elfogadja az e cikk (2) bekezdésének b) és 
c) pontja és a (3) bekezdésének 
alkalmazására vonatkozó végrehajtási 
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szabályokat.
__________________ __________________
40HL: kérem illessze be a dátumot, ami az
e rendelet hatálybalépésének időpontjától
számított kétt év.

40HL: kérem, illessze be e rendelet
hatálybalépésétől számított két évnek 
megfelelő dátumot.

Or. fr

Módosítás 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés áthelyezése a 4a bekezdés helyére 

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) A Bizottság …-ig40 a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás keretében 
elfogadja az e cikk (2) bekezdésének b) 
pontja és a (3) bekezdésének alkalmazására 
vonatkozó végrehajtási szabályokat.

(4a) A Bizottság …-ig40 a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás keretében 
elfogadja az e cikk (2) bekezdésének b) 
pontja és a (3) bekezdésének alkalmazására 
vonatkozó végrehajtási szabályokat.

__________________ __________________
40HL: kérem illessze be az időpontot: a 
rendelet hatálybalépésétől számított három 
év.

40HL: kérem illessze be az időpontot: a 
rendelet hatálybalépésétől számított három 
év.

Or. en

Módosítás 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
25 a cikk (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

25a. az élelmiszer-ipari vállalkozó címkén 
feltüntetett neve és címe nem képez a 
szóban forgó élelmiszeripari termék 
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származási országára vagy eredete helyére 
utaló jelölést.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy a 25. cikkben egyértelművé tegye a származással kapcsolatos 
címkézés kérdését, amit a tanácsi szöveg 31. preambulumbekezdésének utolsó mondata már 
tartalmaz.

Módosítás 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
25 a cikk (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

az élelmiszer-ipari vállalkozó címkén 
feltüntetett neve és címe nem képez a 
szóban forgó élelmiszeripari termék 
származási országára vagy eredete helyére 
utaló jelölést.

Or. en

Módosítás 269
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A Bizottság a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően részletes 
szabályokat fogadhat el az e cikk (1) 
bekezdésének egyes meghatározott 
élelmiszerek tekintetében történő 
végrehajtására vonatkozóan.

(2) A Bizottság a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak 
megfelelően az e cikk (1) bekezdésének 
egyes meghatározott élelmiszerek 
tekintetében történő végrehajtására
vonatkozó részletes szabályokat 
megállapító végrehajtási aktusokat 
fogadhat el.
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Or. en

Módosítás 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a zsír- és telítettzsír-tartalom, a 
szénhidráttartalom, a cukortartalom, a 
fehérjetartalom, valamint a sótartalom.

b) a zsír- és telítettzsír-tartalom, transzzsír-
tartalom, a szénhidráttartalom, a 
cukortartalom, a fehérjetartalom, valamint 
a sótartalom.

Or. en

Módosítás 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

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

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a zsír- és telítettzsír-tartalom, a 
szénhidráttartalom, a cukortartalom, a 
fehérjetartalom, valamint a sótartalom.

b) zsír-, telített zsírsav-, cukor-, és 
sótartalom;

Or. en

Indokolás

A fogyasztók számára ezek a tápanyagok és energia a legfontosabbak, ezért ezeket a 
csomagolás elején kell feltüntetni.

Módosítás 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a zsír- és telítettzsír-tartalom, a b) a zsírtartalom, a szintetikus transzzsír-
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szénhidráttartalom, a cukortartalom, a 
fehérjetartalom, valamint a sótartalom.

tartalom, a telítettzsír-tartalom, a 
szénhidráttartalom, a cukortartalom, a 
fehérjetartalom, valamint a sótartalom.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban előterjesztett 144. módosítás egyes részei

Módosítás 273
Frédérique Ries

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

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a zsír- és telítettzsír-tartalom, a 
szénhidráttartalom, a cukortartalom, a 
fehérjetartalom, valamint a sótartalom.

b) a zsír- és telítettzsír-tartalom, a 
szénhidráttartalom, a cukortartalom, a 
fehérjetartalom, a szintetikus 
transzzsírsav-tartalom, valamint a 
sótartalom.

Or. en

Indokolás

Bár az átalakítási törekvések az elmúlt évek során jelentősen csökkentették az élelmiszerek 
ipari iparilag előállított transzzsírsav-tartalmát, a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint a 
szintetikus transzzsírsav túlzott mértékű bevitele a szervezetbe egészségkárosító hatású, és 
hozzájárul a szívkoszorúér-betegségek kockázatának növeléséhez. Másrészt a tehenek 
bendőjében keletkező és ezért a húsban és a tejben természetes módon jelenlévő természetes 
transzzsírsav címkén való feltüntetése közegészségügyi szempontból nem indokolt.

Módosítás 274
Andres Perello Rodriguez

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

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a zsír- és telítettzsír-tartalom, a 
szénhidráttartalom, a cukortartalom, a 
fehérjetartalom, valamint a sótartalom.

b) a zsír- és telítettzsír-tartalom, transzzsír-
tartalom, a szénhidráttartalom, a 
cukortartalom, a fehérjetartalom, valamint 
a sótartalom.
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Or. es

Indokolás

Lásd az első olvasat során előterjesztett 144. módosítást.

Módosítás 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

A Tanács álláspontja Módosítás

b) a zsír- és telítettzsír-tartalom, a 
szénhidráttartalom, a cukortartalom, a 
fehérjetartalom, valamint a sótartalom.

b) a zsír- és telítettzsír-tartalom, a 
szénhidráttartalom, a cukortartalom,
természetes antioxidáns-tartalom (ti. az 
eredeti nyersanyagban megtalálható 
antioxidánsok) a fehérjetartalom, valamint 
a sótartalom.

Or. it

Módosítás 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

ba) fehérje-, szénhidrát- és 
transzzsírtartalom.

Or. en

Indokolás

Ezek a tápanyagok fontosak a fogyasztók számára, ezért kötelezővé kell tenni a csomagolás 
hátoldalán való feltüntetésüket.

Módosítás 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – a pont 
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A Tanács álláspontja Módosítás

a) transzzsírok; törölve

Or. en

Módosítás 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) transzzsírok; törölve

Or. en

Indokolás

Rendkívüli módon félrevezető a transzzsírok önkéntes feltüntetése; a csomagolás hátoldalán 
való feltüntetésüket kötelezővé kell tenni.

Módosítás 279
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) transzzsírok; törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 29. cikk (1) bekezdés – 1 albekezdés – b. pontját
és az első olvasat során elfogadott 146. módosítást.

Módosítás 280
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 



AM\861438HU.doc 101/166 PE460.950v01-00

HU

A Tanács álláspontja Módosítás

(da) koleszterin;

Or. en

Indokolás

A Tanács és az Európai Parlament között első olvasatban elért kompromisszum a tápanyagok 
önkéntes alapon történő, teljesebb körű feltüntetése érdekében.

Módosítás 281
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(fa) nátrium;

Or. en

Indokolás

A Tanács és az Európai Parlament között első olvasatban elért kompromisszum a tápanyagok 
önkéntes alapon történő, teljesebb körű feltüntetése érdekében.

Módosítás 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(fa) nátrium;

Or. fr

Indokolás

A nátrium természetes módon jelen van néhány olyan élelmiszerben és összetevőben, amely 
nem tartalmaz sót (pl. a joghurtban és a tejben). Lehetővé kell tenni a fogyasztók számára, 
hogy egy adott élelmiszeripari termék nátriumtartalmáról tájékozódjanak.  Így a vállalkozók
magyarázattal és kötelező tájékoztatással szolgálhatnának a sóval kapcsolatban.
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Módosítás 283
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelező 
tápértékjelölésnek az előrecsomagolt 
élelmiszerek jelölésén való feltüntetésekor 
az energiatartalomra és a zsír- és 
telítettzsírsav-tartalomra, a 
cukortartalomra, valamint a sótartalomra 
vonatkozó információkat meg lehet 
ismételni a jelölésen.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelező 
tápértékjelölésnek az előrecsomagolt 
élelmiszerek jelölésén való feltüntetésekor 
az energiatartalomra és a zsír- és 
telítettzsírsav-tartalomra, a 
cukortartalomra, valamint a sótartalomra 
vonatkozó információkat az egyszerűsített 
címkézési rendszer segítségével kell 
megismételni, összhangban a 33. cikk (3) 
bekezdésével.

Or. en

Indokolás

Lásd a 33. cikk (3) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolását

Módosítás 284
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelező 
tápértékjelölésnek az előrecsomagolt 
élelmiszerek jelölésén való feltüntetésekor 
az energiatartalomra és a zsír- és
telítettzsírsav-tartalomra, a
cukortartalomra, valamint a sótartalomra 
vonatkozó információkat meg lehet
ismételni a jelölésen.

(3) A 29. cikk (1) bekezdése szerinti 
kötelező tápértékjelölésnek az 
előrecsomagolt élelmiszerek jelölésén való 
feltüntetésekor az energiatartalomra
vonatkozó információkat a fő látómezőben 
meg kell ismételni. Ezenkívül a zsír- és
telítettzsírsav-tartalmat, a cukortartalmat, 
valamint a sótartalmat ugyanott szintén 
ismét fel lehet tüntetni.

Or. en
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Indokolás

Az energiával kapcsolatos információ a legfontosabb információ a fogyasztók számára, ezért
a tápanyag-összetétellel kapcsolatos kötelező táblázaton túl azt ismételten fel kell tüntetni a 
csomagolás elején. Ezenkívül lehetővé kell tenni, hogy ennek megfelelően önkéntes alapon 
ismét fel lehessen tüntetni a legfontosabb tápanyagokat (zsír, telítettzsír, cukrok, só).

Módosítás 285
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A 35. cikk (1) bekezdésétől eltérően 
abban az esetben, ha a 16. cikk (4) 
bekezdésében említett termékek jelölése 
tartalmazza a tápértékjelölést, lehetőség 
van arra, hogy e tájékoztatás az
energiatartalomra korlátozódjon.

(4) A 35. cikk (1) bekezdésétől eltérően 
abban az esetben, ha a 16. cikk (4) 
bekezdésében említett termékek jelölése 
tartalmazza a tápértékjelölést, lehetőség 
van arra, hogy e tájékoztatás az energia- és 
cukortartalomra korlátozódjon.

Or. en

Módosítás 286
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján – a 49. cikkel 
összhangban és az 50. és 51. cikkben 
foglalt feltételek betartásával– átszámítási 
együtthatókat fogadhat el a XIII. melléklet 
A. részének 1. pontjában említett 
vitaminok és ásványi anyagok tekintetében, 
lehetővé téve ezen vitaminok és ásványi 
anyagok élelmiszerekben található 
mennyiségének pontosabb kiszámítását.
Ezeket az átváltási együtthatókat a XIV. 
mellékletbe kell beilleszteni.

(2) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján – a 49. cikkel 
összhangban – átszámítási együtthatókat 
fogadhat el a XIII. melléklet A. részének 1. 
pontjában említett vitaminok és ásványi 
anyagok tekintetében, lehetővé téve ezen 
vitaminok és ásványi anyagok 
élelmiszerekben található mennyiségének 
pontosabb kiszámítását. Ezeket az átváltási 
együtthatókat a XIV. mellékletbe kell 
beilleszteni.

Or. en



PE460.950v01-00 104/166 AM\861438HU.doc

HU

Módosítás 287
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

E bekezdés egységes alkalmazása 
érdekében a Bizottság a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően részletes 
szabályokat fogadhat el a megadott értékek 
pontosságára vonatkozóan, például a 
megadott értékek és a hatósági
ellenőrzések során meghatározott értékek 
közötti különbségeket illetően.

E bekezdés egységes alkalmazása 
érdekében a Bizottság a 46. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak 
megfelelően olyan végrehajtási aktusokat 
fogadhat el, amelyek részletes szabályokat
állapítanak meg a megadott értékek 
pontosságára vonatkozóan, például a 
megadott értékek és a hatósági 
ellenőrzések során meghatározott értékek 
közötti különbségeket illetően.

Or. en

Módosítás 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A energiatartalmat és a 29. cikk (1)–(5) 
bekezdésében említett tápanyagok 
mennyiségét 100 g-ra vagy 100 ml-re 
vonatkozóan kell kifejezni.

(2) A „csomagolás hátulján olvasható 
kötelező tápértéknyilatkozat” tartalmazza 
a kcal-ban kifejezett energiatartalmat, és a 
29. cikk (1) bekezdésében említett összes 
kötelezően feltüntetendő tápanyagot, 
valamint adott esetben a 29. cikk 
(2) bekezdésében említett önkéntes alapon 
feltüntethető tápanyagokat.
Ezt adott esetben a XV. mellékletben előírt 
feltüntetési sorrendben kell megadni mind 
100 g/ml-re, mind egy adagra 
vonatkoztatva.
Ezt táblázatos formában, sorba igazított 
számokkal kell megadni.
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Or. en

Indokolás

Első olvasat – 313. módosítás

Módosítás 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Az e cikk (2) bekezdésében említett 
kifejezési formákon kívül az 
energiatartalmat és a 29. cikk (1), (3), (4) 
és (5) bekezdésében említett tápanyagok 
mennyiségét adott esetben a XIII. 
melléklet B. részében említett beviteli 
referenciaértékek százalékában is meg
lehet adni, 100 g-ra vagy 100 ml-re 
kifejezve

(4) Az e cikk (2) bekezdésében említett 
kifejezési formákon kívül az 
energiatartalmat és a zsír-, telítettzsír-, 
cukor- és sótartalmat a XIII. melléklet B. 
részében említett beviteli referenciaértékek 
százalékában is meg kell adni, 100 g-ra 
vagy 100 ml-re kifejezve.

Or. en

Indokolás

A fogyasztónak referenciára van szüksége egy adott tápanyag napi bevitelének 
meghatározásához. Például az, hogy az élelmiszer 100 grammja 7 g sót tartalmaz, semmit 
nem mond a fogyasztónak a javasolt átlagos napi bevitellel kapcsolatban.

Módosítás 290
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A tápértékjelölés adagonkénti vagy 
fogyasztási egységenkénti adatközlés 
egységességének, valamint a fogyasztók 
számára egységes összehasonlítási alapnak 
a biztosítása érdekében a Bizottság – a 
fogyasztók tényleges fogyasztási 
magatartásának és az étrendre vonatkozó 
ajánlásoknak a figyelembevételével – a 46. 

(4) A tápértékjelölés adagonkénti vagy 
fogyasztási egységenkénti adatközlés 
egységességének, valamint a fogyasztók 
számára egységes összehasonlítási alapnak 
a biztosítása érdekében a Bizottság – a 
fogyasztók tényleges fogyasztási 
magatartásának és az étrendre vonatkozó 
ajánlásoknak a figyelembevételével – a 46. 
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cikk (2) bekezdésében említett
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően szabályokat fogadhat el egyes
különös élelmiszer-csoportok tekintetében 
a tápértékjelölés adagonkénti vagy 
fogyasztási egységenkénti adatközlésre 
vonatkozóan.

cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati
eljárásnak megfelelően végrehajtási 
aktusok útján szabályokat fogad el egyes
adott élelmiszer-csoportok tekintetében a 
tápértékjelölés adagonkénti vagy 
fogyasztási egységenkénti adatközlésre 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A 29. cikk (1) és (2) bekezdésében
említett adatokat ugyanazon látómezőben
kell feltüntetni. Ezeket az adatokat együtt, 
érthető formában, és adott esetben a XV. 
mellékletben előírt feltüntetési sorrendben 
kell megadni.

(1) A 29. cikk (1) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett adatokat a csomagolás 
elején kell feltüntetni, és azoknak a 29.
cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározottak szerint tartalmazniuk 
kell a kcal-ban kifejezett energiatartalmat, 
és a 29. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett kötelezően 
feltüntetendő tápanyagokat grammban 
kifejezve. Ezeket az adatokat együtt, 
érthető formában, és adott esetben a XV. 
mellékletben előírt feltüntetési sorrendben 
kell megadni.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók számára ezek a tápanyagok a legfontosabbak, ezért ezeket a csomagolás elején 
kell feltüntetni.

Módosítás 292
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés 
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A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A 29. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett adatokat ugyanazon látómezőben 
kell feltüntetni. Ezeket az adatokat együtt, 
érthető formában, és adott esetben a XV. 
mellékletben előírt feltüntetési sorrendben 
kell megadni.

(1) A 29. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében 
említett adatokat ugyanazon látómezőben 
kell feltüntetni. Ezeket az adatokat együtt, 
érthető formában, és adott esetben a XV. 
mellékletben előírt feltüntetési sorrendben 
kell megadni.

Or. en

Módosítás 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A 29. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett adatokat – amennyiben a 
rendelkezésre álló hely ezt lehetővé teszi –
táblázatos formátumban és egymás alá
igazított számokkal kell megadni. 
Amennyiben a rendelkezésre álló hely 
miatt ez nem lehetséges, az információkat 
folyamatosan egymás után sorba írva kell 
megadni.

(2) A 29. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett adatokat a csomagolás hátoldalán 
táblázatos formátumban – amennyiben a 
rendelkezésre álló hely ezt lehetővé teszi –
és sorba igazított számokkal kell megadni.
Amennyiben a rendelkezésre álló hely 
miatt ez nem lehetséges, az információkat 
folyamatosan egymás után sorba írva, és 
adott esetben a XV. mellékletben előírt 
feltüntetési sorrendben kell megadni.

Or. en

Módosítás 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) A 100 g-ra vagy 100 ml-re vagy egy 
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adagra vetített, kilokalóriában kifejezett 
energiatartalmat a csomagolás elejének 
jobb alsó sarkában 3 mm-es betűmérettel 
és bekeretezve kell feltüntetni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás ésszerű kompromisszum az EP és a Tanács álláspontja között. Az EP előírja 
az energiatartalom kötelező feltüntetését (100gr/ml formában és választhatóan egy adagra 
vonatkozóan) a csomagolás elejének jobb alsó sarkában. A Tanács ezzel szemben csak öt, a 
csomag hátulján már 100g/ml formában feltüntetett tápanyagnak a csomag elején való 
önkéntes „megismétlését” írta elő, ami a 100g/ml-nél nagyobb méretű csomagolásban 
értékesített termékek (pl. üdítő italok vagy gabonapelyhek) esetében félrevezető lehet. Ezért az 
adagonkénti energiatartalom jelölése indokoltabbnak tűnik.

Módosítás 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) A 100 g-ra vagy 100 ml-re vagy egy 
adagra vetített, kilokalóriában kifejezett 
energiatartalmat a csomagolás elejének 
jobb alsó sarkában 3 mm-es betűmérettel 
és bekeretezve kell feltüntetni.

Or. en

Módosítás 296
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) Az egy adagra vetített, kilokalóriában 
kifejezett energiatartalmat jól látható 
formátumban és bekeretezve meg kell 
ismételni a fő látómezőben.
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Or. en

Indokolás

Az energiával kapcsolatos információ nagyon fontos a fogyasztók számára, ezért a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező táblázaton túl azt ismételten fel kell tüntetni a csomagolás 
elején. Míg a tápanyag-összetétellel kapcsolatos táblázatban közölt információk (100 
grammra vagy 100 ml-re vonatkozóan megadva) a különböző termékek absztrakt 
összehasonlíthatóságát biztosítják, az energiatartalomra vonatkozó egyedi, kiegészítő 
információ (egy adagra kifejezve) az adag konkrét kalóriatartalmáról tájékoztatja a 
fogyasztót.

Módosítás 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) Az energiatartalomra és a zsír- és 
telítettzsírsav-tartalomra, valamint a 
cukor- és a sótartalomra vonatkozó 
információt meg kell ismételni a 
csomagolás elején, 100g/ml-ben kifejezve, 
ezenfelül egy adagra vetítve is meg lehet 
adni.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatban kialakított álláspontjának visszaállítása.

Módosítás 298
Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) A 100 g-ra vagy 100 ml-re vagy egy 
adagra vetített, kilokalóriában kifejezett 
energiatartalmat a csomagolás elejének 
jobb alsó sarkában 3 mm-es betűmérettel 
és bekeretezve kell feltüntetni.

Or. en
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Indokolás

Az energiatartalom a fogyasztók számára kulcsfontosságú információ, amikor az élelmiszer 
kiválasztása során az egészséges testsúly fenntartása a döntő szempont. 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 a napi étrendjükben elfoglalt helyét.

Módosítás 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) Az egy adagra vetített, kilokalóriában 
kifejezett energiatartalmat jól látható 
formátumban meg kell ismételni a fő 
látómezőben.

Or. en

Indokolás

Az energiatartalom a fogyasztók számára kulcsfontosságú információ, amikor az élelmiszer 
kiválasztása során az egészséges testsúly fenntartása a döntő szempont. 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 a napi étrendjükben elfoglalt helyét.

Módosítás 300
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) A 100 g-ra vagy 100 ml-re vagy egy 
adagra vetített, kilokalóriában kifejezett 
energiatartalmat a csomagolás elejének 
jobb alsó sarkában 3 mm-es betűmérettel 



AM\861438HU.doc 111/166 PE460.950v01-00

HU

és bekeretezve kell feltüntetni.

Or. en

Módosítás 301
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) A 100 g-ra vagy 100 ml-re vetített, 
kilokalóriában kifejezett energiatartalmat 
a csomagolás elejének jobb alsó sarkában 
3 mm-es betűmérettel és bekeretezve kell 
feltüntetni. A 100 grammnál vagy 100ml-
nél kisebb nettó mennyiséget tartalmazó 
adagok esetében az energiatartalmat egy 
adagra vetített kilokalóriában is meg lehet 
adni.

Or. de

Módosítás 302
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az 29. cikk (3) bekezdésében említett
adatokat fel lehet tüntetni együttesen:

(3)  Az energiatartalomra vonatkozó 
információt meg kell ismételni a 
csomagolás elején 100grammra vagy 100 
ml-re vetítve, és adott esetben egy adagra 
vonatkoztatva is, amennyiben egy 
előcsomagolt élelmiszeripari termék 
csomagolásán megtalálható a 29. cikk (1) 
bekezdésében említett, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező 
tájékoztatás.
Szintén megismételhető a 100 grammra 
vagy 100 ml-re – adott esetben egy adagra 
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– vetített zsír- és telített zsírsav-, illetve a 
cukor- és sótartalom.

Or. fr

Indokolás

Az energiatartalom csak 100 gr-ra vagy 100 ml-re vetített feltüntetése a csomagoláson 
félrevezető lehet az olyan esetekben, amikor a termékeket – például az alkoholt nem 
tartalmazó italokat vagy gabonapelyheket – kisebb méretű csomagolásban értékesítik. 
Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az energiatartalomra vonatkozó tájékoztatás esetében 
a 100 grammra vagy 100 ml-re vetítve megadott információt ki lehessen egészíteni az egy 
adagra vetítve megadott információval. A módosítás ésszerű kompromisszum lehet a 
Parlament első olvasatban kialakított álláspontja és a Tanács álláspontja között.

Módosítás 303
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az 29. cikk (3) bekezdésében említett 
adatokat fel lehet tüntetni együttesen:

(3) Az 29. cikk (3) bekezdésében említett 
adatokat együttesen meg kell ismételni a 
csomagolás elején, és az „alacsony”, 
„közepes” és „magas” jelölésekkel kell 
kifejezni, egyben a zöld, sárga és piros 
színeket használva.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatbeli 314. módosítás visszaállítása.

Módosítás 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az 29. cikk (3) bekezdésében említett 
adatokat fel lehet tüntetni együttesen:

(3) A 29. cikk (1) bekezdése szerinti 
kötelező tápértékjelölésnek az 
előrecsomagolt élelmiszerek jelölésén való 
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feltüntetésekor az energiatartalomra 
vonatkozó információkat meg kell 
ismételni a csomagolás elején 100g/ml 
formátumban vagy egy adagra vetítve.
Ezenkívül a zsír- és telítettzsírsav-
tartalmat, a cukortartalmat, valamint a 
sótartalmat ugyanott szintén fel lehet 
tüntetni 100g/ml formátumban vagy egy 
adagra vetítve. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás ésszerű kompromisszumnak tűnik az EP első olvasatban kialakított 
álláspontja és a Tanács álláspontja között, mely csupán a csomag hátulján már 100g/ml 
formában és adagonként/fogyasztási egységenként megadott öt tápanyagnak a csomag elején 
való önkéntes „megismétlését” írta elő.

Módosítás 305
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ez csak az alábbi élelmiszer-kategóriákra 
lesz kötelező:
– Készételek;
– Állati eredetű feldolgozott termékek;
– Előre csomagolt könnyű ételek és 
szendvicsek;
– Reggelire fogyasztott gabonapelyhek;
– Üdítők, a tejes turmixok és a 
gyümölcslevek kivételével, összhangban a 
gyümölcslevekről és egyes hasonló, 
emberi fogyasztásra szánt termékekről 
szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK 
tanácsi irányelv meghatározásával1;
– Egyéb feldolgozott, kész élelmiszerek.
A fent említett kategóriákon kívül eső 
élelmiszerek esetében az a) és b) pont 
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alkalmazása önkéntes.
Az alacsony (zöld), közepes (sárga), illetve 
magas (piros) szint referenciaértékeit 
100g/ml-re vonatkoztatva kell 
meghatározni és a 49. cikkel összhangban 
és az 50. és a 51. cikk szerinti feltételek 
mellett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén kell elfogadni az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság véleménye 
alapján.
__________________
1 HL L 10., 2002.12.1., 58. o.

Or. en

Módosítás 306
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az e cikk (1) bekezdésében említettől 
eltérő látómezőben, valamint

törölve

Or. en

Módosítás 307
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az e cikk (1) bekezdésében említettől 
eltérő látómezőben, valamint

a) az e cikk (1) bekezdésében említettől 
eltérő látómezőben, mely esetben az 
energiatartalmat a csomagolás elején jelölt 
egyéb adatoktól elkülönítve is fel lehet 
tüntetni;

Or. de
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Indokolás

E módosítást az előadó 72. cikkhez kapcsolódó módosításával összefüggésben kell vizsgálni, 
és egyszerűen annak egyértelművé tételére törekszik, hogy az öt legfontosabb tételt 
megismétlésük esetén szintén fel lehessen tüntetni elkülönítve is (pl. az energiatartalom a 
csomagolás elején, a tápanyagok pedig egyéb helyen). Máskülönben az energiatartalom 
háromszor szerepelne: a táblázatban, kötelező módon a csomagolás elején (az előadó által 
javasolt 70, módosítás), és a választhatóan megismételt jelölés részeként.

Módosítás 308
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) az e cikk (2) bekezdésében 
meghatározottól eltérő formátumban is.

törölve

Or. en

Módosítás 309
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

b) az e cikk (2) bekezdésében 
meghatározottól eltérő formátumban is.

b) az e cikk (2) bekezdésében 
meghatározottól eltérő formátumban, ami a 
figyelem sikeresebb felkeltése céljából 
grafikon is lehet, vagy

Or. de

Indokolás

E módosítást az előadó 72. cikkhez kapcsolódó módosításával összefüggésben kell vizsgálni. 
A tápértékek grafikonos formában történő jelölése számos esetben megkönnyíti a fogyasztók 
számára az adatok megértését. Ezt választhatóvá kellene tenni az öt legfontosabb tételnek a 
táblázatban való feltüntetésen túli megismétlése esetén.
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Módosítás 310
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

ba) kizárólag az egy adagra vagy 
fogyasztási egységre vetített formában, a 
XIII. melléklet B részében megállapított 
beviteli referenciaértékek százalékos 
megadásával, mely esetben az 
energiatartalmat az egyéb adagoktól 
elkülönítve is fel lehet tüntetni.

Or. de

Indokolás

E módosítást az előadó 72. cikkhez kapcsolódó módosításával összefüggésben kell vizsgálni. 
Az összehasonlíthatóság érdekében fontos, hogy az értékek 100g/100ml formában legyenek 
feltüntetve. Adott esetben azonban ésszerűbb és kivitelezhetőbb, ha az öt legfontosabb, 
tápértékre vonatkozó adat csak egy adagra vetítve szerepel.

Módosítás 311
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

E bekezdés egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében a Bizottság a 46. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően 
szabályokat fogadhat el arra vonatkozóan, 
hogy az energiatartalom és a 29. cikk (1)–
(5) bekezdésében említett tápanyagok 
mennyisége mikor minősül 
elhanyagolhatónak.

E bekezdés egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében a Bizottság a 46. cikk 
(2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően, végrehajtási 
aktusok révén szabályokat fogadhat el az 
energiatartalomra és a 29. cikk (1) és (2) 
bekezdésében említett tápanyagokra 
vonatkozóan, melyek mennyisége 
elhanyagolhatónak tekinthető.

Or. en
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Módosítás 312
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk 

A Tanács álláspontja Módosítás

...44 törölve
__________________
44. * HL kérem illessze be az időpontot: a 
rendelet hatálybalépésétől számított nyolc 
év.

Or. it

Módosítás 313
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az energiatartalmat és a 29. cikk (1)–
(5) bekezdésében említett tápanyagok 
mennyiségét a 31. cikk (2) és (4) 
bekezdésében, valamint a 32. cikkben 
említett kifejezési formákon, továbbá a 33. 
cikk (2) bekezdésében említett 
megjelenítési formákon kívül más 
kifejezési formákkal is meg lehet adni, 
illetve a szavakon és számokon kívül 
grafikus formákat és szimbólumokat is fel 
lehet használni azok megjelenítéséhez, 
feltéve hogy a következő követelmények 
teljesülnek:

(1) Az energiatartalmat és a 29. cikk (1), 
(2) és (5) bekezdésében említett 
tápanyagok mennyiségét a 31. cikk (2) és 
(4) bekezdésében, valamint a 32. cikkben 
említett kifejezési formákon, továbbá a 33. 
cikk (2) és (3) bekezdésében említett 
megjelenítési formákon kívül más 
kifejezési formákkal is meg lehet adni, 
illetve a szavakon és számokon kívül 
grafikus formákat és szimbólumokat is fel 
lehet használni azok megjelenítéséhez, 
feltéve hogy a következő követelmények 
teljesülnek:

Or. en
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Módosítás 313
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az energiatartalmat és a 29. cikk (1)–
(5) bekezdésében említett tápanyagok 
mennyiségét a 31. cikk (2) és (4) 
bekezdésében, valamint a 32. cikkben 
említett kifejezési formákon, továbbá a 33. 
cikk (2) bekezdésében említett 
megjelenítési formákon kívül más 
kifejezési formákkal is meg lehet adni, 
illetve a szavakon és számokon kívül 
grafikus formákat és szimbólumokat is fel 
lehet használni azok megjelenítéséhez, 
feltéve hogy a következő követelmények 
teljesülnek:

(1) Az energiatartalmat és a 29. cikk (1), 
(2) és (5) bekezdésében említett 
tápanyagok mennyiségét a 31. cikk (2) és
(4) bekezdésében, valamint a 32. cikkben 
említett kifejezési formákon, továbbá a 33. 
cikk (2) és (3) bekezdésében említett 
megjelenítési formákon kívül más 
kifejezési formákkal is meg lehet adni, 
illetve a szavakon és számokon kívül 
grafikus formákat és szimbólumokat is fel 
lehet használni azok megjelenítéséhez, 
feltéve hogy a következő követelmények 
teljesülnek:

Or. en

Amendment 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) a Bizottság 1924/2006/EK rendelete 
4. cikkének (1) bekezdésével ellentétben a 
jelen rendelet céljából használhatóak 
értelmező jellegű kifejezési formák az 
energiatartalomra, a zsírok, a telített 
zsírsavak, a cukrok és a só mennyiségére 
vonatkozó információ kifejezésére és 
megjelenítésére;  

Or. en

Indokolás

Ennek célja, hogy engedélyezzék a fogyasztók számára nagyon is hasznosnak bizonyult 
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önkéntes tagállami rendszerek további használatát.

Módosítás 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
Willmott, Carl Schlyter 

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

a) they do not mislead the consumer as 
referred to in Article 7;

a) megbízható, független fogyasztói 
kutatáson alapszanak, és nem 
megtévesztők a fogyasztók számára, 
ahogyan azt a 7. cikk is előírja;

Or. en

Módosítás 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – a a pont – (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

aa)  kifejlesztésük az érintettek 
valamennyi csoportjával folytatott 
kiterjedt konzultáció eredménye;

Or. en

Módosítás 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

c) bizonyítékkal van alátámasztva, hogy az 
átlagfogyasztó megérti az ilyen kifejezési 

c) független bizonyítékkal van 
alátámasztva, hogy a fogyasztó megérti az 
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és megjelenítési formákat; valamint ilyen kifejezési és megjelenítési formákat;
valamint

Or. en

Módosítás 318
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

da) objektívek és 
megkülönböztetésmentesek;

Or. es

Módosítás 319
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

db) alkalmazásuk nem gátolhatja az áruk 
szabad mozgását;

Or. es

Módosítás 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) Amennyiben az V. mellékletben 
felsorolt élelmiszerek esetében azért 
kötelező a tápanyag-összetétellel 
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kapcsolatos tájékoztatás, mert a tápanyag-
összetételre vagy az egészségre vonatkozó 
állításokat tettek, úgy a tájékoztatást vagy 
annak bármely részét nem kell a fő 
látómezőben szerepeltetni.

Or. en

Indokolás

Az V. mellékletben felsorolt élelmiszerek mentesülnek a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás követelménye alól, jelentéktelen tápanyagmennyiséget tartalmaznak. 
Mindazonáltal az 1924/2006/EK rendelet 7. cikke szerint bármilyen étel esetében, még ha fel 
is van sorolva az V. mellékletben, kötelező a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás, 
ha tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állításokat tesznek. A kisméretű 
csomagolások esetében a tájékoztatás egészének vagy részeinek fő látómezőben való 
elhelyezése nem kivitelezhető. Ezért ha tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó 
állításokat tesznek, az V. mellékletben felsorolt élelmiszerek mentesülnek ez alól a 
kötelezettség alól.

Módosítás 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard 

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

A további kifejezesi és megjelenítési 
formák használata ellenőrzésének 
megkönnyítése érdekében a tagállamok 
előírhatják, hogy az általuk a területükön 
lévő piacon forgalmazott élelmiszereken 
ilyen formákat alkalmazó élelmiszer-
vállalkozások tájékoztassák a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot az ilyen egyéb 
kifejezési és megjelenítési formák 
használatáról, és hogy a hatóság számára 
igazolják az (1) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt követelményeknek való 
megfelelést. Ilyen esetekben szintén
előírható, hogy az élelmiszer-
vállalkozások tájékoztassák a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot a további kifejezési 
és megjelenítési formák használatának 
megszüntetéséről.

A további kifejezési és megjelenítési 
formák használata és hatása
ellenőrzésének megkönnyítése érdekében a
tagállamoknak elő kell írniuk, hogy az 
általuk a területükön lévő piacon 
forgalmazott élelmiszereken ilyen formákat 
alkalmazó élelmiszer-vállalkozások 
tájékoztassák a hatáskörrel rendelkező 
hatóságot az ilyen egyéb kifejezési és 
megjelenítési formák használatáról, és 
hogy a hatóság számára igazolják az (1) 
bekezdés a)–d) pontjában foglalt 
követelményeknek való megfelelést. Ilyen 
esetekben szintén előírandó, hogy az 
élelmiszer-vállalkozások tájékoztassák a 
hatáskörrel rendelkező hatóságot a további 
kifejezési és megjelenítési formák 
használatának megszüntetéséről.
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Or. en

Módosítás 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – 44 lábjegyzet 

A Tanács álláspontja Módosítás

____________________________ ____________________________

44. * HL kérem illessze be az időpontot: a
rendelet hatálybalépésétől számított nyolc 
év.

44. *HL: Kérem, illessze be az időpontot: e
rendelet alkalmazásának időpontjától
számított három év.

Or. en

Módosítás 323
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 6 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) E cikk egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében a Bizottság a 46. cikk
(2) bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően részletes 
szabályokat fogad el az e cikk (1), a (3) és 
a (4) bekezdésének végrehajtására 
vonatkozóan.

(6) E cikk egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében a Bizottság a 46. cikk
(2) bekezdésében említett vizsgálati
eljárásnak megfelelően részletes 
szabályokat előíró végrehajtási aktusokat
fogad el az e cikk (1), a (3) és a (4) 
bekezdésének végrehajtására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) A „vegetariánus” kifejezés nem 
alkalmazható olyan élelmiszerekre, 
amelyek élettelen, leölt vagy fogyasztás 
közben elpusztult állatokból készül 
termékek, vagy ilyen termékek 
felhasználásával készültek. A „vega” 
kifejezés nem alkalmazható olyan 
élelmiszerekre, amelyek állati termékek, 
vagy amelyeket állatokból vagy állati 
termékekből vagy állatok vagy állati 
termékek segítségével készítettek 
(beleértve az élő állatokból készült 
termékeket is).

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 325
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) Engedélyezni kell továbbá 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. en

Indokolás

Hasznosabb a tápértékre vonatkozó információkat a gyermekek szempontjából releváns 
referenciaértékekkel együtt feltüntetni a részükre készült vagy számukra vonzó termékeken.    
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Módosítás 326
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A tagállamok a 38. cikk sérelme nélkül 
az e rendelet által egyedileg nem 
harmonizált kérdésekre vonatkozóan 
elfogadhatnak nemzeti intézkedéseket, 
feltéve hogy azok nem tiltják, 
akadályozzák vagy korlátozzák az e 
rendelet előírásainak megfelelő áruk 
szabad mozgását.

(2) ezen cikk (3) bekezdésének 
megfelelően a tagállamoknak 
tartózkodniuk kell az ebben a rendeletben 
leírtaknál részletesebb tápértékjelölésre 
vonatkozó követelmények rögzítésétől;

Or. en

Indokolás

A Tanács engedélyezné, hogy a tagállamok további kötelező tápértékjelölésre vonatkozó 
követelményeket fogadjanak el. Ezek az előírások a további nemzeti szabályozások 
túlburjánzásához vezethetnének, ami súlyosan megzavarná a belső piacot, és túlságosan 
megnehezítené a vállalkozások számára a végrehajtást. Ennek érdekében egy új (2) bekezdést 
illesztettek be a 37. cikkbe az élelmiszerek tápértékjelölésről szóló 90/496/EGK irányelv 7. 
cikkének (3) bekezdése szerinti jelenlegi szabályozásnak megfelelően.

Módosítás 327
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja 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 Bizottságnak történő 
bejelentésekor bizonyítékot szolgáltatnak 
arról, hogy a fogyasztók többsége 

(2) Az (1) bekezdés értelmében a 
tagállamok bevezethetnek az élelmiszer 
származási országával vagy eredete 
helyével kapcsolatos kötelező jelölésre 
vonatkozó intézkedéseket.
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különösen értékesnek tartja az ilyen 
információ feltüntetését.

Or. it

Módosítás 328
Giommaria Uggias

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja 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 Bizottságnak történő 
bejelentésekor bizonyítékot szolgáltatnak 
arról, hogy a fogyasztók többsége 
különösen értékesnek tartja az ilyen
információ feltüntetését.

(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 tagállamoknak a szóban 
forgó intézkedések Bizottságnak történő 
bejelentésekor bizonyítaniuk kell, hogy az
információ értékességét jogszabályilag 
elismerik.

Or. it

Módosítás 329
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Amennyiben az élelmiszereket 
előcsomagolás nélkül kínálják megvételre 
a végső fogyasztóknak vagy 
vendéglátásnak illetve közétkeztetésnek, 
vagy ha az élelmiszereket az értékesítés 
helyén csomagolják a fogyasztó kérésére, 
vagy előrecsomagolják közvetlen 

(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 
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értékesítés céljából, céljából, abban az esetben:

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 intézkedéseket 
fogadnak el, amelyek előírják ezen adatok 
egy részének, mindegyikének vagy azok 
egyes elemeinek a megadását.
Ezen bekezdés előírásai nem vonatkoznak 
a filmszínházak által nyújtott étkeztetési 
szolgáltatásokra (kivéve, ha a szolgáltatást 
kkv-k nyújtják), ha az élelmiszert az 
értékesítés helyén csomagolják olyan 
szabványos csomagolásba, amelynek 
kapacitása előre meg van határozva, ezért 
a benne értékesített élelmiszer vagy ital 
végleges mennyisége is meghatározott és 
mérhető.

Or. en

Módosítás 330
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

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

a) a tagállamok kérhetik a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott
adatok megadását;

Or. es

Módosítás 331
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés 
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A Tanács álláspontja 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 bevezet továbbá egy 
hivatalos értesítési eljárást valamennyi 
érdekelt fél számára.

Or. en

Indokolás

A Parlament első olvasata során létrejött megállapodás értelmében az új rendelet egyik 
legfontosabb indoka az egységes piac erősítése és az áruk szabad mozgásának segítése.  
Elismerik, hogy a tápértékjelölésre vonatkozó nemzeti törvények széttagolhatják az egységes 
piacot, ezért csak átlátható, alapos vizsgálati folyamatot követően szabad elfogadni őket, azaz 
ugyanúgy, ahogyan az a nemzeti jogalkotási javaslatok esetében történik az egységes piacon.

Módosítás 332
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásról szóló új jogszabály 
elfogadását szükségesnek tartó tagállam a 
tervezett intézkedéseket csak három 
hónappal az (1) bekezdésben említett 
értesítés után hozhatja meg, amennyiben a 
Bizottságtól nem érkezett kedvezőtlen 
vélemény.

(3) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásról szóló új jogszabály 
elfogadását szükségesnek tartó tagállam a 
tervezett intézkedéseket csak három 
hónappal az (1) bekezdésben említett 
értesítés után hozhatja meg.

Or. it
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Módosítás 333
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Ha a Bizottság véleménye kedvezőtlen, 
az e cikk (3) bekezdésében említett időszak 
letelte előtt a 46. cikk (2) bekezdésében 
megállapított szabályozási bizottsági 
eljárást kezdeményezi annak eldöntése 
érdekében, hogy a tervezett intézkedések –
szükség esetén a megfelelő
módosításokkal – végrehajthatók-e.

(4) Ha a Bizottság véleménye kedvezőtlen, 
az e cikk (3) bekezdésében említett időszak 
letelte előtt a 46. cikk (2) bekezdésében 
megállapított szabályozási bizottsági 
eljárást kezdeményezi annak eldöntése 
érdekében, hogy szükség esetén megfelelő
módosításokat javasoljon.

Or. it

Módosítás 334
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Ha a Bizottság véleménye kedvezőtlen, 
az e cikk (3) bekezdésében említett időszak 
letelte előtt a 46. cikk (2) bekezdésében 
megállapított szabályozási bizottsági 
eljárást kezdeményezi annak eldöntése 
érdekében, hogy a tervezett intézkedések –
szükség esetén a megfelelő módosításokkal 
– végrehajthatók-e.

(4) Ha a Bizottság véleménye kedvezőtlen, 
az e cikk (3) bekezdésében említett időszak 
letelte előtt a 46. cikk (2) bekezdésében 
megállapított vizsgálati bizottsági eljárást 
kezdeményezi annak eldöntése érdekében, 
hogy a tervezett intézkedések – szükség 
esetén a megfelelő módosításokkal –
végrehajthatók-e.

Or. en

Módosítás 335
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 5 bekezdés 
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A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A műszaki szabványok és szabályok 
terén történő információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokról szóló47, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv nem alkalmazandó azokra az 
intézkedésekre, amelyek az e cikkben 
meghatározott értesítési eljárás hatálya 
alá tartoznak.

törölve

__________________
47. HL C 204., 1998.7.21., 37. o.

Or. en

Indokolás

A Parlament első olvasata során létrejött megállapodás értelmében az új rendelet egyik 
legfontosabb indoka az egységes piac erősítése és az áruk szabad mozgásának segítése.  
Elismerik, hogy a tápértékjelölésre vonatkozó nemzeti törvények széttagolhatják az egységes 
piacot, ezért csak átlátható, alapos vizsgálati folyamatot követően szabad elfogadni őket, azaz 
ugyanúgy, ahogyan az a nemzeti jogalkotási javaslatok esetében történik az egységes piacon.

Módosítás 336
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

A műszaki és tudományos fejlődésnek 
vagy a fogyasztók egészségének és 
tájékoztatás iránti igényeinek 
figyelembevétele érdekében, továbbá a 10. 
cikk (2) bekezdésének és a 21. cikk (2) 
bekezdésének a II. és III. melléklet 
módosításával kapcsolatos rendelkezéseire 
is figyelemmel, a Bizottság
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, 
a 49. cikkel összhangban és az 50. és 51. 
cikkben megállapított feltételek betartása 
mellett módosíthatja e rendelet 

A műszaki és tudományos fejlődésnek 
vagy a fogyasztók egészségének és 
tájékoztatás iránti igényeinek 
figyelembevétele érdekében, továbbá a 10. 
cikk (2) bekezdésének és a 21. cikk (2) 
bekezdésének a II. és III. melléklet 
módosításával kapcsolatos rendelkezéseire 
is figyelemmel, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, 
a 49. cikkel összhangban módosíthatja e 
rendelet mellékleteit.
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mellékleteit.

Or. en

Módosítás 337
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) E cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül, amikor a 46. cikkben említett
szabályozási bizottsági eljárás keretében 
az e rendelet által rá ruházott hatáskörök 
gyakorlásakor intézkedéseket, illetve a 49–
52. cikk alapján felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el, a Bizottság:

(1) E cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül, amikor a 46. cikk (2) bekezdésében
említett vizsgálati bizottsági eljárásnak 
megfelelően végrehajtási aktusok, illetve a
49. cikk alapján felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok eszközeivel az e rendelet által 
ráruházott hatáskörök gyakorlásakor 
intézkedéseket fogad el, a Bizottság:

Or. en

Módosítás 338
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság 
segíti.

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet 
58. cikkének (1) bekezdésével létrehozott 
Élelmiszerlánc és Állategészségügyi 
Állandó Bizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet szerinti 
bizottságnak tekintendő.

Or. en
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Módosítás 339
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 
1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell 
alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének 
rendelkezéseire.

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 340
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében meghatározott időtartam 
három hónap.

törölve

Or. en

Módosítás 341
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A Bizottság a ...-t51 követő ötéves 
időszakra felhatalmazást kap a 10. cikk 
(2) bekezdésében, a 12. cikk (3) 
bekezdésében, a 13. cikk (5) 
bekezdésében, a 19. cikk (2) 
bekezdésében, a 21. cikk (2) 
bekezdésében, a 23. cikk (2) 
bekezdésében, a 29. cikk (4) 

1. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának 
feltételeit ez a cikk határozza meg.
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bekezdésében, a 30. cikk (2) 
bekezdésében, a 35. cikk (4) bekezdésében 
és a 44. cikkben említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb hat hónappal az 
ötéves időtartam letelte előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
vonja vissza a felhatalmazást az 50. 
cikknek megfelelően, akkor az 
automatikusan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

1a. A a 10. cikk (2) bekezdésében, a 12. 
cikk (3) bekezdésében, a 13. cikk (5) 
bekezdésében, a 19. cikk (2) 
bekezdésében, a 21. cikk (2) 
bekezdésében, a 23. cikk (2) 
bekezdésében, a 29. cikk (6) 
bekezdésében, a 30. cikk (2) 
bekezdésében, a 35. cikk (4) bekezdésében 
és a 44. cikkben említett felhatalmazás a 
...-t követő ötéves időszakra érvényes. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az öt 
éves időszak vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbinak megfelelő időtartamra, kivéve, 
ha az Európai Parlament vagy a Tanács 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt kifogást emel a 
meghosszabbítás ellen.
1b. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 10. cikk (2) 
bekezdésében, a 12. cikk (3) 
bekezdésében, a 13. cikk (5) 
bekezdésében, a 19. cikk (2) 
bekezdésében, a 21. cikk (2) 
bekezdésében, a 23. cikk (2) 
bekezdésében, a 29. cikk (6) 
bekezdésében, a 30. cikk (2) 
bekezdésében, a 35. cikk (4) bekezdésében 
és a 44. cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
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későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényét.

Or. en

Módosítás 342
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit az 50. és az 51. cikk határozza 
meg.

(3) A 10. cikk (4), a 12. cikk (3), a 13. cikk 
(5), a 19. cikk (2), a 21. cikk (2), a 23. cikk 
(2), a 29. cikk (6), a 30. cikk (2), a 35. cikk 
(4) bekezdésének és a 44. cikknek 
megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor léphet 
hatályba, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács a nevezett jogi aktusról szóló 
értesítésüktől számított két hónapos 
határidőn belül nem közli, hogy ellenzi 
azt, illetve akkor, ha a nevezett határidő 
lejárta előtt mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem kívánja azt ellenezni. A nevezett 
határidő az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 343
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 4 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Amennyiben az emberi egészséget törölve
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veszélyeztető, súlyos új kockázat 
felmerülése esetén a rendkívüli sürgősség 
megkívánja, a 10. cikk (2) bekezdése és a 
21. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra az 
52. cikkben megállapított eljárást kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 344
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk 

A Tanács álláspontja Módosítás

A felhatalmazás visszavonása törölve
1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 10. cikk (2) 
bekezdésében, a 12. cikk (3) 
bekezdésében, a 13. cikk (5) 
bekezdésében, a 19. cikk (2) 
bekezdésében, a 21. cikk (2) 
bekezdésében, a 23. cikk (2) 
bekezdésében, a 29. cikk (6) 
bekezdésében, a 30. cikk (2) 
bekezdésében, a 35. cikk (4) bekezdésében 
és a 44. cikkben említett felhatalmazást.
2. A felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében belső eljárást indító intézmény 
a végleges határozat meghozatala előtt, 
ésszerű határidőn belül törekszik 
tájékoztatni arról a másik intézményt és a 
Bizottságot, megjelölve, hogy mely 
felhatalmazások visszavonásáról és 
milyen lehetséges indokok alapján kíván 
határozni.
3. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az említett határozatban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
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határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Or. en

Módosítás 345
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk 

A Tanács álláspontja Módosítás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elleni kifogások

törölve

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
az értesítés napját követő két hónapon 
belül kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.
2. Ha az (1) bekezdésben említett 
időtartam leteltéig sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne 
megállapított időpontban hatályba lép.
Ha az Európai Parlament és a Tanács 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem kíván kifogást emelni, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az 
az időtartam letelte előtt hatályba léphet.
3. Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács az (1) bekezdésben említett 
időtartamon belül kifogást emel valamely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
az nem lép hatályba. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő 
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intézmény a kifogást megindokolja.

Or. en

Módosítás 346
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az e cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
haladéktalanul hatályba lépnek és 
alkalmazandók, amennyiben nem emelnek 
ellenük kifogást a (3) bekezdésnek 
megfelelően.

(1) Az e cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
haladéktalanul hatályba lépnek és 
alkalmazandók, amennyiben nem emelnek 
ellenük kifogást a (2) bekezdésnek 
megfelelően. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusról az Európai Parlament és a 
Tanács számára küldött értesítésben 
közölni kell a sürgősségi eljárás 
alkalmazásának indokait.

Or. en

Módosítás 347
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Az e cikk alapján elfogadott
felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak
küldött értesítésben közölni kell a 
sürgősségi eljárás alkalmazásának 
indokait.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
a 49. cikk (5) bekezdésében említett 
eljárás szerint kifogást emelhet a
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben. Ilyen esetben, a kifogásról szóló 
döntésről az Európai Parlament vagy a 
Tanács által küldött értesítést követően a 
Bizottság haladéktalanul visszavonja a 
jogi aktust.

Or. en
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Módosítás 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Az …** 54előtt forgalomba hozott vagy 
jelöléssel ellátott azon élelmiszerek, 
amelyek nem felelnek meg a rendelet 9. 
cikke (1) bekezdésének l) pontjában 
foglalt előírásainak, mindaddig 
forgalmazhatók, amíg a készlet tart.

törölve

__________________
54. * HL kérem illessze be az időpontot: 
amely az e rendelet hatálybalépése után öt 
évvel következő hónap első napja.

Or. en

Indokolás

Elegendő a hároméves átmeneti időszak. Nincs ok arra, hogy a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó követelmény bevezetéséhez hosszabb átmeneti időszakot 
biztosítsunk, mint az élelmiszerekre vonatkozó egyéb információk esetében.

Módosítás 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

2. Az …55 és az …56 * közötti időszakban, 
amennyiben a tápértékjelölés önkéntes 
alapon történik, annak meg kell felelnie a 
29–34. cikknek.

törölve

__________________
55. HL: kérem illessze be az időpontot: 
amely az e rendelet hatálybalépése után 
három  évvel következő hónap első napja.
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56. HL: kérem illessze be az időpontot: 
amely az e rendelet hatálybalépése után öt 
évvel következő hónap első napja.

Or. en

Indokolás

Erre már nincs szükség.

Módosítás 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

Ezt a rendeletet a … * kell alkalmazni, 
kivéve a 9. cikk (1) bekezdésének l) 
pontját, amelyet az … ** kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet …*-tól/től kell alkalmazni.

________________________ ________________________

* HL: kérem illessze be az időpontot: a 
rendelet hatálybalépése után három évvel 
következő hónap első napja.

* HL: kérem illessze be az időpontot: a 
rendelet hatálybalépése után három 
évvel következő hónap első napja.

** HL: kérem illessze be az időpontot: 
amely az e rendelet hatálybalépése után öt 
évvel következő hónap első napja.

Or. en

Indokolás
Három év elegendő hoszúságú idő, a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó követelmény tekintetében nincs szükség hosszabb időszak előírására.

Módosítás 351
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

1. „tápértéknyilatkozat” vagy
„tápértékjelölés”: az alábbiakra vonatkozó 
információ:

1. „tápértéknyilatkozat” vagy
„tápértékjelölés”: az alábbiakra vonatkozó 
információ:
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a) energiatartalom; vagy a) energiatartalom; vagy
b) az energiatartalom és egy vagy több az 
alábbi tápanyagok és azok alkotórészei
közül:

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

– zsír (telített zsírok, transzzsírok, 
egyszeresen telítetlen zsírok, többszörösen 
telítetlen zsírok);

– zsír (telített zsírok, transzzsírok, 
egyszeresen telítetlen zsírok, többszörösen 
telítetlen zsírok);

– szénhidrát (cukrok, poliolok, keményítő); – szénhidrát (cukrok, poliolok, keményítő);

– sók – sók;
– rost; – rost;

– fehérje; – fehérje;
– a XIII. melléklet A. részének 1. 
pontjában felsorolt és a XIII. melléklet A. 
részének 2. pontjában foglalt meghatározás 
szerint jelentős mennyiségben jelen lévő 
vitaminok, vagy ásványi anyagok.

– a XIII. melléklet A. részének 1. 
pontjában felsorolt és a XIII. melléklet A. 
részének 2. pontjában foglalt meghatározás 
szerint jelentős mennyiségben jelen lévő 
vitaminok, vagy ásványi anyagok;

Or. en

Módosítás 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat -1 pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

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

„ízfokozót tartalmaz”

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban előterjesztett 275. módosítás részei.
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Módosítás 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 1 a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

1a. Egyedi vágásból származó 
hústermékek
„Elkábítás nélküli levágásból származó 
hús”
1a.1 A levágás előtt el nem kábított, azaz 
rituális célból levágott állatokból készített
hús, illetve hústermékek

Or. en

Módosítás 354
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 1 a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

1a.  ÉLELMISZEREKRE VONATKOZÓ ÁLLATJÓLÉTI 
SZEMPONTOK
1a.1 „Halal” módonl levágott 
állatokból származó húst 
tartalmazó élelmiszer-ipari 
termékek.

„E termék halal 
módon levágott állat 
húsát tartalmazza”

1a.1 „Kóser” módon levágott 
állatokból származó húst 
tartalmazó élelmiszer-ipari 
termékek.

„E termék kóser 
módon levágott állat 
húsát tartalmazza”

Or. en
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 Módosítás 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 2.3 pont – jobboldali oszlop

A Tanács álláspontja  Módosítás

„fenilalanin-forrást tartalmaz”. „aszpartamot (fenilalanin-forrást)
tartalmaz; (várandós nők számára nem 
javasolt)”.

Or. fr

Módosítás 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 3 a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

3a. GLUTAMINSAVAT VAGY ANNAK SÓIT 
TARTALMAZÓ ÉLELMISZEREK
3a.1 Az E620, E 621, E622, 
E623, E624 és E 625 
élelmiszer-adalékanyagok 
közül egyet vagy többet 
tartalmazó élelmiszerek

„étvágyfokozó 
összetevőket 
tartalmaz”

Or. en

Justification

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 4.2 pont 
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A Tanács álláspontja Módosítás

4.2 A 4.1. pontban 
említett egyéb
élelmiszerek, 
amelyekhez a koffeint 
táplálkozási vagy 
pszichológiai célból 
adják hozzá. 

„Hozzáadott koffeint
tartalmaz. 
Fogyasztása 
gyermekek és terhes 
nők számára nem 
ajánlott.” szövegű 
tájékoztatás a termék 
nevével megegyező 
látómezőben, amely 
után zárójelben és e 
rendelet 14. cikkének 
(1) bekezdésével 
összhangban 
hivatkozás 
következik a 
mg/100g/ml 
formában kifejezett 
koffeintartalomra.

4.2. Nem italnemű
élelmiszerek, amelyekhez 
a koffeint táplálkozási 
vagy fiziológiai célból 
adják hozzá.

„Koffeint 
tartalmaz. 
Fogyasztása 
gyermekek és 
terhes nők 
számára nem 
ajánlott.” szövegű 
tájékoztatás a 
termék nevével 
megegyező
látómezőben, 
amely után 
zárójelben és e 
rendelet 14. 
cikkének (1) 
bekezdésével 
összhangban 
hivatkozás 
következik a 
mg/100g/ml 
formában 
kifejezett 
koffeintartalomra.

Or. en

Indokolás

A „tartalmaz” szó technikai értelemben alkalmasabb, mivel kiküszöböli a joghézagokat, 
hiszen a például a guarana olyan adalékanyag, amelynek magas a természetes 
koffeintartalma, ugyanakkor a „hozzáadott” megtartása esetén nem kerülne fel a címkére. 
Ugyanígy, a 150 mg/l-nél alacsonyabb koffeintartalmú italokra – amelyek esetében a koffeint 
ízesítőként használják – szintén nem vonatkozna a 4.2. pont alatti szabályozás.

Módosítás 358
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 4.2 pont – baloldali oszlop

A Tanács álláspontja Módosítás

4.2 A 4.1. pontban említett egyéb
élelmiszerek, amelyekhez a 

4.2. Nem italnemű élelmiszerek, amelyekhez a 
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koffeint táplálkozási vagy 
pszichológiai célból adják hozzá. 

koffeint fiziológiai célból adják hozzá.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban előterjesztett 275. módosítás része.

Módosítás 359
Gerben-Jan Gerbrandy

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 5 a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

5a. KÜLÖNLEGES VÁGÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
HÚSTERMÉKEK
5a.1 A levágás előtt el nem 
kábított, azaz rituális célból 
sakterolt állatokból készített 
hús, illetve hústermékek.

„Elkábítás nélküli 
levágásból származó 
hús”.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatban kialakított álláspontjának visszaállítása.

Módosítás 360
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet 

A Tanács álláspontja Módosítás

[IV. melléklet teljes szövege] törölve

Or. it
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Módosítás 361
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 19 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

19. a végső fogyasztóhoz vagy a végső 
fogyasztót közvetlenül ellátó helyi 
kiskereskedelmi létesítményekbe 
közvetlenül a gyártó által, kis 
mennyiségben szállított élelmiszer.

19. a végső fogyasztóhoz vagy a végső 
fogyasztót közvetlenül ellátó helyi 
kiskereskedelmi létesítményekbe 
közvetlenül a gyártó által, kis 
mennyiségben szállított élelmiszer, 
ideértve a mikrovállalkozások és helyi 
értékesítők által kisipari módon előállított 
termékeket is;

Or. de

Módosítás 362
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 19 a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

19a. letörölhetetlen jelzéssel ellátott 
üvegek.

Or. it

Indokolás
Lásd a Parlament első olvasatban kialakított álláspontjában szereplő 223. módosítást!

Módosítás 363
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 19 a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

19a. kisipari módon előállított termékek;

Or. en
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Módosítás 364
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 19 a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

19a.  letörölhetetlen jelzéssel ellátott 
üvegek.

Or. en

Indokolás

A letörölhetetlen jelzéssel ellátott üvegpalackok újrafelhasználásra szánt olyan üvegedények, 
amelyeken a címkét közvetlenül az üvegbe vésik vagy metszik. A javaslat kibővíti a kötelező 
elemeket annak érdekében, hogy lefedje az eltávolíthatatlan módon megjelölt üvegpalackokat 
is. Ennek az Unióban található üvegtömegnek a jelenlegi értéke (mintegy 60 millió euró) és 
hosszú élettartama (8–12 év) miatt fenn kell tartani az EP első olvasatban elfogadott 
álláspontját (124. és 223. módosítás), ily módon mentesítve ezeket az üvegpalackokat a 
tápértékjelölési kötelezettség alól.

Módosítás 365
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

1a. 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;
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– főzés nélküli füstölt hús esetében a 
termék tömegének 10%-át meghaladó 
mennyiségű hozzáadott víz;
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

Módosítás 366
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

1. Az élelmiszer nevében vagy ahhoz 
kapcsolódóan szerepelnie kell az 
élelmiszer fizikai állapotának, valamint 
azon kezelési módszer meghatározásának, 
amelynek alávetették (például porított, 
fagyasztva szárított, 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, 
kiolvasztott, koncentrált, füstölt), minden 
olyan esetben, amikor az ilyen tájékoztatás 
elmulasztása nem szándékolt vásárlást 
eredményezne.

Or. en

Módosítás 367
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 pont 
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A Tanács álláspontja Módosítás

1. Az élelmiszer nevében vagy ahhoz 
kapcsolódóan szerepelnie kell az 
élelmiszer fizikai állapotának, valamint 
azon kezelési módszer meghatározásának, 
amelynek alávetették (például porított, 
fagyasztva szárított, gyorsfagyasztott, 
koncentrált, füstölt), minden olyan esetben, 
amikor az ilyen tájékoztatás elmulasztása a 
vásárló félrevezetését jelentené.

1. Az élelmiszer nevében vagy ahhoz 
kapcsolódóan szerepelnie kell az 
élelmiszer fizikai állapotának, valamint 
azon kezelési módszer meghatározásának, 
amelynek alávetették (például porított, 
újrafagyasztott, fagyasztva szárított, 
gyorsfagyasztott, kiolvasztott, koncentrált, 
füstölt), minden olyan esetben, amikor az 
ilyen tájékoztatás elmulasztása a vásárló 
félrevezetését jelentené.

Or. en

Módosítás 368
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

1. Az élelmiszer nevében vagy ahhoz 
kapcsolódóan szerepelnie kell az 
élelmiszer fizikai állapotának, valamint 
azon kezelési módszer meghatározásának, 
amelynek alávetették (például porított, 
fagyasztva szárított, 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. en

Módosítás 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 pont 
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A Tanács álláspontja Módosítás

1. Az élelmiszer nevében vagy ahhoz 
kapcsolódóan szerepelnie kell az 
élelmiszer fizikai állapotának, valamint 
azon kezelési módszer meghatározásának, 
amelynek alávetették (például porított, 
fagyasztva szárított, gyorsfagyasztott, 
koncentrált, füstölt), minden olyan esetben, 
amikor az ilyen tájékoztatás elmulasztása a 
vásárló félrevezetését jelentené.

1. Az élelmiszer megnevezésében vagy 
amellett szerepelnie kell az élelmiszer 
fizikai állapotának, valamint azon kezelési 
módszer meghatározásának, amelynek 
alávetették (például porított, fagyasztva 
szárított, gyorsfagyasztott, koncentrált, 
füstölt, szagtalanított), minden olyan 
esetben, amikor az ilyen tájékoztatás 
elmulasztása a vásárló félrevezetését 
jelentené.

Or. it

Módosítás 370
Mairead McGuinness

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban 
árusított élelmiszerek esetében az 
élelmiszer nevéhez hozzá kell fűzni a 
„kiolvasztott” megjelölést.

törölve

Or. en

Módosítás 371
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban 
árusított élelmiszerek esetében az 
élelmiszer nevéhez hozzá kell fűzni a 

törölve
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„kiolvasztott” megjelölést.

Or. en

Módosítás 372
James Nicholson

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban 
árusított élelmiszerek esetében az 
élelmiszer nevéhez hozzá kell fűzni a 
„kiolvasztott” megjelölést.

2. törölve

Or. en

Módosítás 373
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban 
árusított élelmiszerek esetében az 
élelmiszer nevéhez hozzá kell fűzni a 
„kiolvasztott” megjelölést.

törölve

Or. en

Módosítás 374
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont 
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A Tanács álláspontja Módosítás

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban árusított 
élelmiszerek esetében az élelmiszer 
nevéhez hozzá kell fűzni a „kiolvasztott” 
megjelölést.

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban árusított 
élelmiszerek esetében – amennyiben 
ellenkező esetben fennáll  a megtévesztés 
kockázata – az élelmiszer nevéhez hozzá 
kell fűzni a „kiolvasztott” megjelölést.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak tájékoztatást kell kapniuk az élelmiszerek előállításának folyamatáról, 
amennyiben fennáll annak kockázata, hogy tévednek az élelmiszer jellegét illetően. Az 
élelmiszeripar a fagyasztást széles körben használja, ideértve a tárolást és a készítmények 
darabolását is. A fogyasztók egyértelmű tájékoztatásának biztosítása érdekében fontos annak 
pontosítása, hogy ezek az előírások mikor alkalmazandók. Az előírások középpontjában a 
fogyasztói érdekeknek kell állniuk, illetve annak, hogy a nyújtott információ elejét vegye a 
téves fogyasztói döntéseknek. 

Módosítás 375
Mairead McGuinness

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban árusított 
élelmiszerek esetében az élelmiszer 
nevéhez hozzá kell fűzni a „kiolvasztott” 
megjelölést.

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban árusított 
élelmiszerek esetében az élelmiszer 
nevéhez hozzá kell fűzni a „kiolvasztott” 
megjelölést, kivéve ha a készítmény 
újrafagyasztható.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak tájékoztatást kell kapniuk az élelmiszerek előállításának folyamatáról, 
amennyiben fennáll annak kockázata, hogy tévednek az élelmiszer sérülékenységét illetően. Az 
élelmiszeripar a fagyasztást széles körben használja, ideértve a szállítást, a tárolást és a 
készítmények darabolását is. A fogyasztók egyértelmű tájékoztatásának biztosítása érdekében 
fontos annak pontosítása, hogy ezek az előírások mikor alkalmazandók. Az előírások 
középpontjában a fogyasztó számára adott hasznos információknak kell állniuk, így olyan 
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esetekben, amikor újrafagyasztás nem alkalmazható, mert ártana a készítmény minőségének 
vagy biztonságos fogyaszthatóságának.

Módosítás 376
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban árusított 
élelmiszerek esetében az élelmiszer 
nevéhez hozzá kell fűzni a „kiolvasztott” 
megjelölést.

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban árusított 
élelmiszerek esetében – és ha 
bizonyíthatóan fennáll az egészségügyi 
kockázat – az élelmiszer nevéhez hozzá 
kell fűzni a „kiolvasztott” megjelölést.

Or. en

Módosítás 377
James Nicholson

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban árusított 
élelmiszerek esetében az élelmiszer 
nevéhez hozzá kell fűzni a „kiolvasztott” 
megjelölést.

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban árusított 
élelmiszerek esetében – és ha 
bizonyíthatóan fennáll az egészségügyi 
kockázat – az élelmiszer nevéhez hozzá 
kell fűzni a „kiolvasztott” megjelölést.

Or. en

Módosítás 378
Giancarlo Scottà

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont 
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A Tanács álláspontja Módosítás

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban árusított 
élelmiszerek esetében az élelmiszer 
nevéhez hozzá kell fűzni a „kiolvasztott” 
megjelölést.

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban árusított 
élelmiszerek esetében az élelmiszer 
nevéhez hozzá kell fűzni a „kiolvasztott” 
megjelölést, kivéve ha a készítmény 
újrafagyasztható.

Or. en

Módosítás 379
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban árusított 
élelmiszerek esetében az élelmiszer 
nevéhez hozzá kell fűzni a „kiolvasztott” 
megjelölést.

2. Az értékesítést megelőzően fagyasztva 
tárolt, majd kiolvasztott állapotban árusított 
élelmiszerek esetében az élelmiszer 
nevéhez hozzá kell fűzni a „kiolvasztott” 
megjelölést, kivéve ha a készítmény 
újrafagyasztható.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az előzőleg kiolvasztott készítmény újrafagyasztása nem jár élelmiszer-biztonsági 
kockázatokkal, a „kiolvasztott” megjelölést nem kell kötelezővé tenni.

Módosítás 380
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

2a.  Amennyiben a 2. pontban említett 
élelmiszerek egynél több összetevőt 
tartalmaznak, a megjelölést csak akkor 
kell kötelezővé tenni, ha a végső 



AM\861438HU.doc 153/166 PE460.950v01-00

HU

fogyasztónak történő értékesítés előtt az 
egész terméket lefagyasztották.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak tájékoztatást kell kapniuk az élelmiszerek előállításának folyamatáról, 
amennyiben fennáll annak kockázata, hogy tévednek az élelmiszer jellegét illetően. Az 
élelmiszeripar a fagyasztást széles körben használja, ideértve a tárolást és a készítmények 
darabolását is. A fogyasztók egyértelmű tájékoztatásának biztosítása érdekében fontos annak 
pontosítása, hogy ezek az előírások mikor alkalmazandók. Az előírások középpontjában a 
fogyasztói érdekeknek kell állniuk, illetve annak, hogy a nyújtott információ elejét vegye a 
téves fogyasztói döntéseknek. 

Módosítás 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

B. RÉSZ – A „DARÁLT HÚS” 
MEGNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ 
EGYEDI KÖVETELMÉNYEK
Az összetevők listáján a kolbászbelet a 
következőképpen tüntetik fel:
„természetes bél”: ha a bél párosujjúak 
béltraktusából származik, és e belet 
kolbászkészítésre használják;
„műbél”: valamennyi más esetben.
Ha a műbél nem ehető, akkor ezt a 
címkén fel kell tüntetni.

Or. de

Módosítás 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 pont 
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A Tanács álláspontja Módosítás

4. Az olyan élelmiszerek esetében, 
amelyeknél a fogyasztók feltételezése 
szerint szokásosan vagy természetes 
módon jelen lévő valamely alkotóelemet 
vagy összetevőt más alkotóelemmel vagy 
összetevővel helyettesítették, a jelölésen –
az összetevők felsorolásán kívül –
egyértelműen meg kell nevezni a 
helyettesítésre részben vagy egészben 
használt alkotóelemet vagy összetevőt.

4. Az olyan élelmiszerek esetében, 
amelyeknél a fogyasztók feltételezése 
szerint szokásosan vagy természetes 
módon jelen lévő valamely alkotóelemet 
vagy összetevőt más alkotóelemmel vagy 
összetevővel helyettesítették, a jelölésen –
az összetevők felsorolásán kívül és 
világosan látható módon – fel kell tüntetni 
a következő jelölések egyikét:

a) „[a helyettesített alkotóelem(ek) vagy 
összetevő(k) megnevezése] helyett [a 
helyettesítő alkotóelem(ek) vagy 
összetevő(k) megnevezése] 
felhasználásával előállított [az élelmiszer 
megnevezése]” vagy
b) „[a helyettesített alkotóelem(ek) vagy 
összetevő(k) megnevezése] helyettesítőjét 
tartalmazó [az élelmiszer megnevezése]” 
vagy „[a helyettesített alkotóelem(ek) vagy 
összetevő(k) megnevezése] utánzatát 
tartalmazó [az élelmiszer megnevezése]”.

Or. de

Indokolás

A Tanács által javasolt megfogalmazás oda vezethetne, hogy az élelmiszer-előállítóknak a 
helyettesítő összetevők hosszú és részletes leírását kellene mellékelniük a termék címkéjéhez. 
A fogyasztók jobb védelme érdekében nagyon fontos, hogy a címkék világos és egyértemű 
információkat tartalmazzanak, közvetlenül azokra az ismeretekre összpontosítva, amelyekre a 
fogyasztónak szüksége van a tájékozott vásárlási döntéshez.

Módosítás 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 a pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

4a. A darabolt, pecsenye-, szeletelt, 
adagolt vagy hasított hús, valamint a 
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haltermékek esetén az élelmiszer 
megnevezése jelzi, hogy a termék az 
elsődlegesen felhasznált állattól eltérő 
állati eredetű összetevőket is tartalmaz-e.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 b pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

4b. 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

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.
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Módosítás 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 c pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

4c. 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

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 386
Andrés Perello Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – B rész – táblázat –1 pont – jobboldali oszlop – első bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

„Olaj” az alábbiakkal együtt: „Olaj” az alábbiakkal együtt:
- a „növényi” vagy „állati” megjelölés, az 
adott esetnek megfelelően, vagy

– az „állati” megjelölés (vagy a konkrét 
állati eredetük megjelölése), az adott 
esetnek megfelelően,

a meghatározott növényi vagy állati eredet 
feltüntetése

– a meghatározott növényi eredet 
feltüntetése.

Or. es

Indokolás
Lásd az első olvasat során előterjesztett 263. módosítást.
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Módosítás 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – B rész – táblázat –1 pont – jobboldali oszlop – első bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

„Olaj” az alábbiakkal együtt: „Olaj” az alábbiakkal együtt: vagy az 
„állati” megjelöléssel (vagy a pontos állati 
eredet megjelölésével), vagy – a 
körülményektől függően – a pontos 
növényi eredet feltüntetése.

– a „növényi” vagy „állati” megjelölés, az 
adott esetnek megfelelően vagy

Amennyiben nem zárható ki bizonyos 
növényi olajok jelenléte, a „...-t 
tartalmazhat” alkalmazása kötelező.

– a meghatározott növényi vagy állati 
eredet feltüntetése

Or. en

Módosítás 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – B rész – táblázat –1 pont – jobboldali oszlop – első bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

„Olaj” az alábbiakkal együtt: „Olaj” az alábbiakkal együtt: vagy az 
„állati” megjelöléssel (vagy a pontos állati 
eredet megjelölésével), vagy – a 
körülményektől függően – a pontos 
növényi eredet feltüntetése.

– a „növényi” vagy „állati” megjelölés, az 
adott esetnek megfelelően vagy

Amennyiben nem zárható ki bizonyos 
növényi olajok jelenléte, a „...-t 
tartalmazhat” alkalmazása kötelező.

– a meghatározott növényi vagy állati 
eredet feltüntetése

Or. en

Indokolás
Az Európai Parlament első olvasatban kialakított álláspontjának visszaállítása.

Módosítás 389
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Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – B rész – táblázat – 1 pont – jobboldali oszlop – második bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A teljes mértékben vagy részben 
„hidrogénezett” jelzőt – az adott esetnek 
megfelelően alkalmazva – kötelező a 
hidrogénezett olajok megnevezéséhez 
csatolni, kivéve ha a telített zsírok és 
transzzsírok mennyisége szerepel a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásban.

A „teljes mértékben hidrogénezett” vagy 
„részlegesen hidrogénezett” jelzőt – az 
adott esetnek megfelelően alkalmazva –
kötelező a hidrogénezett olajak 
megnevezéséhez csatolni.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 390
Andrés Perello Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – B rész – 2 pont – jobboldali oszlop – első bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

„Zsír” az alábbiakkal együtt: „Zsír”, a zsír növényi vagy állati 
eredetének feltüntetésével.

- a „növényi” vagy „állati” megjelölés, az 
adott esetnek megfelelően vagy
a meghatározott növényi vagy állati eredet 
feltüntetése

Or. es

Indokolás

Lásd az első olvasat során előterjesztett 279. módosítást.
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Módosítás 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – B rész – táblázat – 2 pont – jobboldali oszlop – első bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

„Zsír” az alábbiakkal együtt: „Zsír”, a zsír növényi vagy állati 
eredetének feltüntetésével.

– a „növényi” vagy „állati” megjelölés, az 
adott esetnek megfelelően vagy
– a meghatározott növényi vagy állati 
eredet feltüntetése

Or. en

Indokolás
Az EP első olvasatban kialakított álláspontja.

Módosítás 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – B rész – táblázat – 15 a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

15a. Gyümölcsökből, 
zöldségekből és ehető 
növényekből, illetve 
növényrészekből készült 
természetes kivonatok, 
amelyeket mechanikai-
fizikai eljárással 
nyernek, és koncentrált 
formában élelmiszerek 
színezésére használnak.

„Színező élelmiszerek”

Or. en

Indokolás

A színező élelmiszereket a gyártás során más élelmiszerekhez adott hozzávalóként használják 
színezésre. A fogalommeghatározás révén a felhasználás színezést szolgáló célja 
felismerhetővé válik a fogyasztók számára az összetevők listáján. Mivel a közösségi 
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jogszabályokban nem szerepel tájékoztatási kötelezettség a színező élelmiszerekre 
vonatkozóan, ezért célszerű a specifikus megjelölést egy kategória megadásával felváltani.

Módosítás 393
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – lista

A Tanács álláspontja Módosítás

Étkezési sav Étkezési sav

Savanyúságot szabályozó anyag Savanyúságot szabályozó anyag

Csomósodást gátló anyag Csomósodást gátló anyag

Habzásgátló Habzásgátló

Antioxidáns Antioxidáns

Tömegnövelő szer Tömegnövelő szer

Színezék Színezék

Emulgeálószer Emulgeálószer

Emulgeáló sók1
Emulgeáló sók 1

Enzimek *

Szilárdítóanyag Szilárdítóanyag

Ízfokozó Ízfokozó

Lisztkezelő szer Lisztkezelő szer

Habosító szer Habosító szer

Zselésítőanyag Zselésítőanyag

Fényezőanyag Fényezőanyag

Nedvesítő szer Nedvesítő szer
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Módosított keményítő2
Módosított keményítő 2

Tartósítószer Tartósítószer

Hajtógáz Hajtógáz

Térfogatnövelő szer Térfogatnövelő szer

Kelátképző anyag Kelátképző anyag

Stabilizátor Stabilizátor

Édesítőszer Édesítőszer

Sűrítőanyag Sűrítőanyag
_________________ _________________

Csak az ömlesztett sajtok vagy ömlesztett 
sajt alapú termékek esetében. 

Csak az ömlesztett sajtok vagy ömlesztett 
sajt alapú termékek esetében. 

2 A saját nevet vagy E-számot nem 
szükséges feltüntetni.

2 A saját nevet vagy E-számot nem 
szükséges feltüntetni.

*  Az egyedi nevet vagy EK-számot nem 
szükséges feltüntetni.

*  A saját nevet vagy EK-számot nem 
szükséges feltüntetni.

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.

Módosítás 394
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – D rész – 1 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

1. Az aromákat vagy az „aroma/aromák” 
szóval vagy az aroma pontosabb 

1. A (2) bekezdés sérelme nélkül az 
aromákat a következő kifejezésekkel 
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megjelölésével vagy leírásával jelölik. jelölik:

– „aromák”
vagy az aroma pontosabb megjelölésével 
vagy leírásával, ha az aroma-összetevő az 
élelmiszerekben és azok felületén 
használható aromaanyagokról és egyes, 
ízesítő tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevőkről szóló, 2008. 
december 16-i 1334/2008/EK európai 
parlamenti és a tanácsi rendelet (*) 3. 
cikke (2) bekezdésének b), c), d), e), f), g), 
és h) pontjában meghatározott 
aromaanyagokat tartalmaz;
– „füstaroma (füstaromák)”, vagy 
„élelmiszer(ek)ből vagy 
élelmiszerkategóriákból vagy 
alapanyagból” (például bükkfából) 
előállított füstaroma (füstaromák)”, ha az 
aroma-összetevő az 1334/2008/EK 
rendelet 3. cikke (2) bekezdésének f) 
pontjában meghatározott aromákat 
tartalmaz, és füstös ízt kölcsönöz az 
élelmiszernek.

Or. en

Módosítás 395
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – D rész – 3 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

3. A „természetes” szót, vagy egy azzal 
lényegében megegyező fogalmat csak 
azokra az aromákra lehet használni, 
amelyek aroma-összetevői kizárólag az 
1334/2008/EK rendelet 3. cikke (2) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott 
aromaanyagokat és/vagy az említett 
rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott 
aromakészítményeket tartalmaznak.

3. Az aromaanyagok leírásában a 
„természetes” kifejezést az 1334/2008/EK 
rendelet 16. cikkével összhangban kell 
használni.
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Or. en

Módosítás 396
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – D rész – 4 pont 

A Tanács álláspontja Módosítás

4. Amennyiben az aroma neve utal a 
felhasznált összetevő növényi vagy állati 
jellegére, illetve eredetére, akkor csak
abban az esetben használható a 
„természetes” szó, vagy egy azzal 
lényegében megegyező fogalom, 
amennyiben az aroma-összetevőt 
megfelelő fizikai, enzimes vagy 
mikrobiológiai eljárással vagy 
hagyományos élelmiszer-előállítási 
eljárással kizárólag vagy majdnem 
kizárólag az érintett élelmiszerből vagy 
aromahordozóból nyerik.

4. Az 1334/2008/EK rendelet 16. cikkének 
(6) bekezdésétől eltérően a „természetes 
aromaanyag/aromaanyagok” kifejezést
abban az esetben is lehet használni, ha az 
e cikk (4) és (5) bekezdésében 
megállapított feltételek teljesülnek.

Or. en

Indokolás

A rendeletet hozzá kell igazítani az aromaanyagok jelölésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, 1334/2008/EK rendelet által bevezetett változásokhoz.  Azonban az 
olyan kifejezések, mint a „természetes eperaroma és egyéb természetes aromák” hosszúak.  E 
módosítás (3) bekezdése rugalmasságot biztosítana a gyártók számára.

Módosítás 397
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
IX melléklet – 1 ca pont (új) 

A Tanács álláspontja Módosítás

1ca. az 50 grammos vagy annál kisebb 
tömegű csomagok esetében mentességet 
biztosító nemzeti intézkedések által 
érintett élelmiszerek.
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Or. en

Indokolás

Számos tagállam saját szabályokat alakított ki az élelmiszerek minimum nettó tömegére 
vonatkozó követelménnyel kapcsolatosan, különösen a cukrászáruk tekintetében.  A 
rendeletnek a nettó tömegre vonatkozó nyilatkozat előírásával történő módosítása súlyos 
terhet jelent az e termékeket forgalmazó kisvállalatok számára, miközben a fogyasztók 
számára semmilyen valódi haszonnal nem jár.  Annak érdekében, hogy a rendelet fent említett 
módosítása által érintett vállalatok terhei ne növekedjenek, továbbra is fent kell tartani az 
említett előírások alóli mentességet.

Módosítás 398
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
XI melléklet 

A Tanács álláspontja Módosítás

[a XI. melléklet teljes szövege] törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 25. cikk (2) bekezdése b) pontjának módosítását.

Módosítás 399
Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
XI melléklet – 1 cím 

A Tanács álláspontja Módosítás

HÚSFAJTÁK, AMELYEK ESETÉBEN 
A SZÁRMAZÁSI ORSZÁGNAK VAGY 
AZ EREDET HELYÉNEK A 
MEGJELÖLÉSE KÖTELEZŐ

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 25. cikk (2) bekezdése b) pontjának módosítását.
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Módosítás 400
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
XIII melléklet – 1 szakasz – cím 

A Tanács álláspontja Módosítás

VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK 
BEVITELI REFERENCIAÉRTÉKEI 
(FELNŐTTEK ESETÉBEN)

VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK 
NAPI BEVITELI 
REFERENCIAÉRTÉKEI (FELNŐTTEK 
ESETÉBEN)

Or. en

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (242. módosítás).

Módosítás 401
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
XIII melléklet –2 pont – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés 

A Tanács álláspontja Módosítás

– egy adagot tartalmazó csomagolás 
esetében az adagonként megadott, az 1. 
pontban meghatározott táplálkozási 
referenciaértékek 15 %-a;

– egy adagot tartalmazó csomagolás 
esetében az adagonként megadott, az 1. 
pontban meghatározott táplálkozási 
referenciaértékek 15 %-a.

– az italok kivételével minden más termék 
esetében a 100kcal-ra vetített ajánlott napi 
bevitel/ 5%-a.

Or. en

Indokolás

E javaslat szerint a magas víztartalmú és/vagy alacsony energiatartalmú élelmiszereken nem 
szerepelhet hivatkozás a vitamin- és ásványianyag-tartalomra. Ez nincsen összhangban a 
CODEX ALIMENTARIUS címkézési rendelkezéseivel, ahol lehetséges a kcal százalékos 
kifejezése. A 100 kcal-ra vetített (ajánlott napi bevitel 5%-a) megjelölés kizárása miatt számos 
magas víztartalmú gyümölcs vagy tejtermék esetében nem adható meg a mikroelem-tartalom 
(vitamin- és ásványianyag-forrás).
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Módosítás 402
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
XV melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Tanács álláspontja Módosítás

A tápértékjelölésben az energiára 
(kilojoule, (kJ) és kilokalória, (kcal)), 
valamint a tömegre (gramm (g), 
milligramm (mg) és mikrogramm (μg)) 
vonatkozóan használandó mértékegységek, 
valamint adott esetben az információk 
feltüntetési sorrendje a következő:

A tápértékjelölésben az energiára 
kilokalória, (kcal)), valamint a tömegre 
(gramm (g), milligramm (mg) és 
mikrogramm (μg)) vonatkozóan 
használandó mértékegységek, valamint 
adott esetben az információk feltüntetési 
sorrendje a következő:

Or. en

Indokolás

A Parlament első olvasata során létrejött megállapodás értelmében a javasolt új rendelet 
célja a fogyasztók hatékonyabb tájékoztatása.  Mivel a legszélesebb körben ismert 
mértékegység a kalória, és mivel tény, hogy számos fogyasztó számára már most is nehézséget 
okoz a címkéken feltüntetett információk, így a táplálkozásra vonatkozó tájékoztatás 
megértése is, a kJ használata felesleges, és valószínűleg a céllal ellentétes hatású.


