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RÖVID INDOKOLÁS

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság immár másodszorra vizsgálja meg a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló bizottsági javaslatot. Az előadó elismeri az 
előző bizottság keretében a Bernadette Vergnaud által készített vélemény összeállítása során 
elvégzett nagy mennyiségű munkát. Az előadó úgy döntött, hogy nem nyitja ki Pandora 
szelencéjét azzal, hogy nagy mennyiségű új módosítást terjeszt elő. Ehelyett úgy határozott, 
hogy az előző bizottságban többséget kapott vélemény főbb részét terjeszti elő. A döntést 
egyrészt az előző bizottság által végzett nagy mennyiségű munka, másrészt a fenntartható 
címkézés Európában történő megvalósításával kapcsolatos kompromisszum 
szükségességének felismerése motiválta.

Az előadó megjegyzi, hogy az élelmiszerek címkézéséről szóló vita a tavaszi európai 
parlamenti választási kampány egyik fontos témája volt, ezért szükség van a Bizottság 
javaslatában szereplő bizonyos felvetések megvitatására. A vélemény célja megegyezik a 
2009 februárjában elfogadott Vergnaud-vélemény céljával: a fogyasztóknak lehetőséget kell 
biztosítani, hogy megfelelő tájékoztatás alapján tudjanak dönteni az élelmiszerek 
kiválasztásakor. Ezenkívül ennek a megfelelő tájékoztatáson alapuló választásnak többek 
között hozzá kell járulnia a túlsúlyosság egyre fokozódó problémájának megoldásához 
Európában.

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásnak ezért alapos áttekintést kell adnia a vásárló 
által kiválasztott konkrét élelmiszer tartalmáról, valamint gyors áttekintést kell nyújtania 
arról, hogy az adott élelmiszer megfelel-e a vásárlónak az egészséges élelmiszer 
kiválasztásakor. Ennek következtében az előadó úgy döntött, hogy számos módosítást átvesz 
a korábbi bizottsági véleményből. 

Legfontosabb szempontként az előadó úgy döntött, hogy megtartja az előző bizottság által 
ajánlott, a tápanyag-összetételre vonatkozó kötelező tartalmi elemeket. Az előadó belefoglalta 
az anyagba azt a 8 nagy tápanyagot – amelyek közül mindegyik 100g vagy 100ml mennyiségi 
megjelöléssel szerepel – amelynek ugyanazon vizuális mezőben kell szerepelnie a 
csomagoláson. A termék ismertetésének nem kell a csomagolás legfeltűnőbb felületén vagy a 
csomagolás elején szerepelnie. Az előadó azt javasolja, hogy a csomagolás elején a gyors 
áttekintésre alkalmas információk szerepeljenek. Az előadó ezért javasolja, hogy az 
energiatartalom (kalória) a csomag elülső felén szerepeljen. Ezeknek az információknak 
színkóddal kell kiegészülniük, amely jelezné, hogy az adott élelmiszer magas, közepes vagy 
alacsony energiatartalmú.

További kiegészítésben szerepel az előadó azon javaslata, amely szerint valamennyi 
alkoholfajtát fel kell címkézni. Az alkohol magas kalóriatartalmú, ami jelentős hatással van a 
napi energiafogyasztásra. Az előadó leszögezi, hogy a fogyasztónak ezeket az információkat 
az élelmiszerre vonatkozó tájékoztatás elemzésével egy időben kell megkapnia. 

A jól tájékozott, több ismerettel rendelkező fogyasztó az egészségéért felelősséget vállaló 
polgárrá válik. Az előadó úgy véli, hogy vásárláskor a megfelelő tájékoztatáson alapuló 
döntések meghozatalakor az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás javítása alapvető 
fontosságú lesz az európai fogyasztók mindennapjaiban.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Érdeklődés mutatkozik az étrend és az 
egészség közötti összefüggés, valamint az 
egyéni szükségleteknek megfelelő étrend 
kiválasztása iránt. A Bizottság 
táplálkozással, túlsúllyal és elhízással 
kapcsolatos egészségügyi kérdésekre 
vonatkozó európai stratégiáról szóló fehér 
könyve megállapította, hogy a 
tápértékjelölés fontos eszköz ahhoz, hogy a 
fogyasztókat tájékoztassák az élelmiszerek 
összetételéről, és segítsék őket a 
tájékoztatáson alapuló választásban. Az EU 
2007–2013-ra vonatkozó 
fogyasztópolitikai stratégiája 
hangsúlyozza, hogy mind a hatékony 
verseny, mind pedig a fogyasztók jólléte 
szempontjából fontos a fogyasztók 
megalapozott választásának lehetővé tétele. 
A táplálkozás alapelveinek ismerete és a 
tápértékre vonatkozóan az élelmiszereken 
szereplő, megfelelő információ jelentősen 
hozzájárulna ahhoz, hogy a fogyasztók 
ezáltal tájékozott módon választhassanak.

(10) Érdeklődés mutatkozik az étrend és az 
egészség közötti összefüggés, valamint az 
egyéni szükségleteknek megfelelő étrend 
kiválasztása iránt. A Bizottság 
táplálkozással, túlsúllyal és elhízással 
kapcsolatos egészségügyi kérdésekre 
vonatkozó európai stratégiáról szóló fehér 
könyve megállapította, hogy a 
tápértékjelölés az egyik módszer arra, 
hogy a fogyasztókat tájékoztassák az 
élelmiszerek összetételéről, és segítsék 
őket a tájékoztatáson alapuló választásban.
A tagállamok által végzett oktató és 
tájékoztató kampányok az élelmiszerekre 
vonatkozó információk fogyasztók általi 
megértése javításának fontos 
mechanizmusát jelentik. Az EU 2007–
2013-ra vonatkozó fogyasztópolitikai 
stratégiája hangsúlyozza, hogy mind a 
hatékony verseny, mind pedig a fogyasztók 
jólléte szempontjából fontos a fogyasztók 
megalapozott választásának lehetővé tétele. 
A táplálkozás alapelveinek ismerete és a 
tápértékre vonatkozóan az élelmiszereken 
szereplő, megfelelő információ jelentősen 
hozzájárulna ahhoz, hogy a fogyasztók 
ezáltal tájékozott módon választhassanak.

Indokolás

Az étrendnek, valamint a tápérték fogyasztók általi megértésének javítása nem érhető el 
egyedül az élelmiszer-címkézéssel.  A fogyasztók még most sem értik a címkén szereplő egyes 
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információkat, ezért elengedhetetlen, hogy a tagállamok jobban részt vegyenek az ilyen 
információk fogyasztók általi megértésének javítására irányuló tájékoztató kampányokban.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közösségi szabályok kizárólag 
olyan vállalkozásokra alkalmazandók, 
melyek esetében megnyilvánul a 
tevékenységek bizonyos folyamatossága és 
bizonyos fokú szervezettség. Az olyan 
tevékenységek, mint élelmiszer időszakos 
kezelése, felszolgálása és értékesítése 
például jótékonysági eseményeken vagy 
helyi közösségi vásárokon és találkozókon 
nem tartozik a rendelet hatálya alá.

(15) A közösségi szabályok kizárólag 
olyan vállalkozásokra alkalmazandók, 
melyek esetében megnyilvánul a 
tevékenységek bizonyos folyamatossága és 
bizonyos fokú szervezettség. Az olyan 
tevékenységek, mint élelmiszerek 
harmadik feleknek történő esetenkénti 
szállítása, ételek felszolgálása és
élelmiszerek értékesítése – például 
jótékonysági eseményeken vagy helyi 
közösségi vásárokon és találkozókon –, 
illetve élelmiszerek különböző módokon 
történő közvetlen, mezőgazdasági 
termelők általi értékesítése nem tartozik a 
rendelet hatálya alá.

Indokolás

Itt nem az élelmiszerek kezeléséről, hanem az élelmiszerek harmadik feleknek történő 
szállításáról van szó; el kell kerülni az ismétléseket. A közvetlen értékesítéssel (értékesítés a 
gazdaságban, piacokon, utcán, ház előtt) foglalkozó mezőgazdasági vállalkozások számára e 
rendelet előírásainak betartása túlságosan nagy tehertétel lenne. Mivel itt a mezőgazdasági 
vállalkozások egyik fontos jövedelmi forrásáról van szó, az élelmiszerek közvetlen 
mezőgazdasági értékesítését egyértelműen ki kell vonni e rendelet hatálya alól. 

A hagyományos élelmiszereket előállító ágazatban működő kis- és középvállalkozások nem 
állítanak elő előrecsomagolt termékeket a fogyasztók számára történő közvetlen értékesítésre. 
Nincsenek szabványosított eljárások: az összetevők naponta változnak. Számításba kell venni 
azt is, hogy éppen az élelmiszer-kisipar garantálja a regionális különlegességek megőrzését, a 
kreativitást és az innovációt, és ezáltal biztosítja a kínálat sokszínűségét. Ezért fontos, hogy a 
nem előrecsomagolt élelmiszerekre ne vonatkozzon a kötelező címkézés.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információra nézve azonban csak akkor 
állapíthatók meg új, kötelező előírások, ha 
és ahol a szubszidiaritás, az arányosság és 
a fenntarthatóság elvével összhangban 
azokra szükség van.

(19) Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információra nézve azonban csak akkor 
állapíthatók meg új, kötelező előírások, ha 
és ahol a szubszidiaritás, az arányosság, az 
átláthatóság és a fenntarthatóság elvével 
összhangban azokra szükség van.

Indokolás

A teljes mértékben működőképes belső piacra irányuló jelenlegi uniós célkitűzésekkel való 
összhang fenntartása érdekében létfontosságú, hogy valamennyi érdekelt bármely új 
követelményt bejelentsen és alaposan megvizsgáljon annak biztosítása érdekében, hogy azok 
indokoltak legyenek, és ne akadályozzák az áruk szabad mozgását.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) Az élelmiszer-ipari vállalkozók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségére irányadó szabályok 
felaprózódásának elkerülése érdekében 
helyénvaló egyértelművé tenni az 
élelmiszer-ipari vállalkozók e területen 
fennálló kötelezettségeit. A 178/2002/EK 
rendelet 19. cikkének sérelme nélkül, ha 
az élelmiszerekre vonatkozó 
információkat nem érintő kiskereskedelmi 
vagy forgalmazási tevékenységekért 
felelős élelmiszer-ipari vállalkozók arról 
értesülnek, hogy valamely információ 
nem felel meg e rendelet előírásainak, 
haladéktalanul intézkedniük kell.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az élelmiszerekre vonatkozó információkért nem felelős 
élelmiszer-ipari vállalkozóknak milyen mértékben kell hozzájárulniuk az e rendelet 
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követelményeinek való megfeleléshez. Fontos továbbá pontosítani, hogy a 8. cikk 
rendelkezései nem gyengítik azokat a 178/2002/EK rendelet 19. cikkéből eredő 
kötelezettségeket, amelyeknek a kiskereskedőknek meg kell felelniük.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az élelmiszerek címkéinek világosnak 
és érthetőnek kell lenniük, hogy segítsék a 
fogyasztókat abban, hogy az 
élelmiszerekkel és étrendjükkel 

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

kapcsolatban tájékozottabban 
választhassanak. A felmérések azt 
mutatják, hogy az olvashatóság fontos 
tényező azon lehetőség maximalizálásában, 
hogy a címkén szereplő információ 
befolyásolni tudja a célközönséget, és
következésképpen az olyan tényezőket, 
mint a méret, a betűtípus, szín és a 
kontraszt, együttesen kell megvizsgálni az 
élelmiszerek címkézésével kapcsolatos 
fogyasztói elégedettség biztosítása 
érdekében.

Indokolás

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

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az Európai Parlament korábbi 
állásfoglalásával, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság véleményével*, 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 dolgozniuk a kifejezetten fiatalok 
számára készült olyan italok, mint az 
alkoholos frissítő italok („alcopop”) 
fogalommeghatározását. 
Alkoholtartalmuk miatt ezekre szigorúbb 
címkézési követelményeket kellene 
alkalmazni, és az üzletekben egyértelműen 
el kell különíteni őket az üdítőitaloktól.
* HL C 77., 2009.3.31., 73. o.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak más alkoholtartalmú 
italokról is. A bor címkézésére már 
vonatkoznak specifikus közösségi 
szabályok. A borpiac közös szervezéséről 
szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet műszaki szabványok 
kimerítő listáját írja elő, amelyek teljes 
mértékben lefedik a borászati eljárásokat, 
az előállítási módszereket és a borok 
kiszerelésének és címkézésének módjait, 
így biztosítva, hogy a szabványok az 
előállítási lánc valamennyi szakaszára 
vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a 
fogyasztók védelmét és megfelelő 
tájékoztatását. Ez a jogszabály pontosan és 
teljes körűen felsorolja azokat az 
anyagokat, amelyek valószínűleg 
felhasználásra kerülnek a gyártási folyamat 
során, felhasználásuk feltételeit, valamint a 
borászati eljárások és kezelések 
engedélyezett listáját; a listán nem szereplő 
eljárás tilos. Ezért helyénvaló, ha a borra e 
szakaszban nem vonatkozik az összetevők 
listájának feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettség, illetve a tápértékjelölés. A 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/892/EK 
tanácsi rendelet2 hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK]
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti
meghatározott sör és a szeszes italok 
tekintetében és a borra meghatározott 
feltételekkel való egységes megközelítés és 
következetesség érdekében ugyanazon 
mentességeket kell alkalmazni. A Bizottság 
e rendelet hatálybalépését követően öt 
évvel jelentést készít és szükség esetén 

(28) Az is lényeges, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak az alkoholtartalmú 
italokról is. A bor címkézésére már 
vonatkoznak specifikus közösségi 
szabályok. A borpiac közös szervezéséről 
szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet műszaki szabványok 
kimerítő listáját írja elő, amelyek teljes 
mértékben lefedik a borászati eljárásokat, 
az előállítási módszereket és a borok 
kiszerelésének és címkézésének módjait, 
így biztosítva, hogy a szabványok az 
előállítási lánc valamennyi szakaszára 
vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a 
fogyasztók védelmét és megfelelő 
tájékoztatását. Ez a jogszabály pontosan és 
teljes körűen felsorolja azokat az 
anyagokat, amelyek valószínűleg 
felhasználásra kerülnek a gyártási folyamat 
során, felhasználásuk feltételeit, valamint a 
borászati eljárások és kezelések 
engedélyezett listáját; a listán nem szereplő 
eljárás tilos. Ezért helyénvaló, ha a borra e 
szakaszban nem vonatkozik az összetevők 
listájának feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettség, illetve a tápértékjelölés. A 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról szóló, 2008. január 15-i 
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet2 2. cikkének (1) bekezdése szerint
meghatározott sör, likőrborok, 
habzóborok, aromásított borok és
hasonló, nem szőlőből, hanem más 
gyümölcsökből előállított termékek, 
gyümölcssör és szeszes italok, valamint a
kevert, alkoholtartalmú italok tekintetében 
és a borra meghatározott feltételekkel való 
egységes megközelítés és következetesség 
érdekében ugyanazon mentességeket kell 
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specifikus követelményeket javasolhat e 
rendelettel összefüggésben.

alkalmazni. A Bizottság e rendelet 
hatálybalépését követően öt évvel jelentést 
készít és szükség esetén specifikus 
követelményeket javasolhat e rendelettel 
összefüggésben.

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

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért meg kell említeni a likőrborokat, habzóborokat, aromásított 
borokat és hasonló, nem szőlőből, hanem más gyümölcsökből előállított termékeket, illetve a 
gyümölcssört is. A borra, sörre és alkoholtartalmú italokra már vonatkoznak korábbi uniós 
rendeletek, de a kevert, alkoholtartalmú italokra még nem. Napjainkban azonban nehéz 
osztályozni a kevert alkoholtartalmú italokat, ezért ezeknek jelen esetben kivételt kell 
képezniük és szerepelniük kell a Bizottság jelentésében.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) A teljes átláthatóság és nyomon 
követhetőség biztosítása érdekében 
minden hústermék származási országát
vagy eredetének helyét kötelezően jelölni
kell. A származási ország vagy eredet 
helye jelölését minden esetben az iparág 
számára egyenlő feltételeket biztosító, 
egyértelműen meghatározott kritériumok 
alapján kell biztosítani úgy, hogy az ne 
vezesse félre a fogyasztókat, annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 
jobban értsék az élelmiszer származási 
országára vagy eredete helyére vonatkozó 
információkat. Ilyen kritériumok nem 
vonatkoznak az élelmiszer-ipari vállalkozó 
nevével vagy címével kapcsolatos 
jelzésekre.
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Indokolás

Az átláthatóság érdekében a fogyasztóknak ismerniük kell a hústermék származási országát.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Annak érdekében, hogy az átlagos 
fogyasztóhoz szóljon, és betöltse azt a 
tájékoztató szerepet, amelynek érdekében 
bevezették, valamint figyelembe véve a 
táplálkozás témájára vonatkozó ismeretek 
jelenlegi szintjét, a közölt információnak
egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie. 

(37) Annak érdekében, hogy az átlagos 
fogyasztóhoz szóljon, és betöltse azt a 
tájékoztató szerepet, amelynek érdekében 
bevezették, valamint figyelembe véve a 
táplálkozás témájára vonatkozó ismeretek 
jelenlegi szintjét, a közölt információnak 
egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie. 



PE430.628v02-00 12/59 AD\806188HU.doc

HU

A kutatások szerint a fogyasztók 
hasznosnak tartják a fő látómezőben vagy a 
„csomagolás elején” szereplő 
információkat, amikor vásárlással 
kapcsolatos döntéseket hoznak. Ezért 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók a tápértékre vonatkozó 
lényeges információt az élelmiszerek 
megvásárlásakor azonnal láthassák, ezeket 
az információkat a címke fő 
látómezőjében kell szerepeltetni.

A kutatások szerint a fogyasztók 
hasznosnak tartják a fő látómezőben vagy a 
„csomagolás elején” szereplő 
információkat, amikor vásárlással 
kapcsolatos döntéseket hoznak. Ezért 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók a tápértékre vonatkozó 
lényeges információt az élelmiszerek 
megvásárlásakor azonnal láthassák, a 100 
grammra vagy 100 milliliterre vonatkozó 
„energiatartalom (kalóriaérték)” értékére 
vonatkozó információnak a csomagolás 
elülső felének fő látómezőjében kell
szerepelnie. Mindazonáltal minden 
tápértékre vonatkozó információt (a 
megismételt energiatartalommal együtt) 
egy helyen, a csomagolás fő 
látómezőjében kell elhelyezni.  

Indokolás

Jobb, ha a tápértékre vonatkozó kötelező és önkéntes információkat ugyanabban a vizuális 
mezőben szerepeltetik – mint ahogyan azt a hatályos jogszabály a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás esetében előírja –, mivel összezavarná a fogyasztókat az, ha a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos különböző információkat a csomagolás különböző helyein 
kellene keresni.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásnak a 100 g/100 ml/adag 
egységtől eltérő kifejezésével kapcsolatban 
néhány tagállam és az élelmiszerágazatban 
működő szervezetek által a közelmúltban 
végzett fejlesztések arra utalnak, hogy a 
fogyasztók kedvelik az ilyen rendszereket, 
mivel azok segíthetik őket a tájékozott
döntések gyors meghozatalában. Az egész 
Közösségre nézve azonban nincs adat 
arról, hogy az átlagos fogyasztó mennyire 
érti meg és használja az információ 
alternatív kifejezését. Ezért helyénvaló 

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

különböző méretű csomagolásban lévő 
termékek összehasonlíthatósága miatt 
célszerű a tápértéket továbbra is 
kötelezően 100 g-ra/100 ml-re megadni. 
Célszerű továbbá engedélyezni a
fogyasztókban kialakult értelmezéssel 
kapcsolatos kutatás folytatását, hogy 
megfelelő esetben harmonizált 
rendszereket lehessen bevezetni.

Indokolás

Az energia- és tápanyagtartalom megadása 100 grammra vagy 100 milliliterre lehetőséget 
biztosít a fogyasztó számára, hogy a termékeket közvetlenül összehasonlítsa egymással. Ennek 
megfelelően ezt a tájékoztatást kötelezővé kellene tenni. A csomagolásokon valamennyi egyéb 
információt önkéntes alapon tüntetnek fel, így a gyártók eldönthetik, hogy mi jellemző 
termékeikre.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(41) A tagállamoknak a helyi gyakorlati 
feltételektől és körülményektől függően 
fenn kell tartaniuk a jogot, hogy a nem
előrecsomagolt élelmiszerekkel, valamint 
a helyi kiskereskedelmi létesítmények 
vagy a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők által előállított és a 
végső fogyasztókhoz közvetlenül általuk 
kiszállított előrecsomagolt élelmiszerekkel 
és ételekkel kapcsolatos tájékoztatás 
tekintetében szabályokat állapítsanak meg. 
Bár ilyen esetekben a fogyasztók egyéb 
információkkal kapcsolatos igénye 
korlátozott, a potenciális allergénekre 
vonatkozó információt igen fontosnak 
tekintik. Az adatok arra utalnak, hogy az 
élelmiszer-allergiás esetek zöme nem előre 
csomagolt élelmiszerre vezethető vissza.
Ezért az ilyen információkat az élelmiszer 
vásárlásának vagy elfogyasztásának 
helyszínén mindig hozzáférhetővé kell 
tenni a fogyasztó számára.
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Indokolás

A kiskereskedelmi létesítmények vagy a közétkeztetésben működő gazdasági szereplők által 
előállított előrecsomagolt élelmiszerek nem szabványos módon készülnek, ezért az összetevők 
és a receptek gyakran eltérőek lehetnek. Ezen élelmiszerek tekintetében nem lehet bevezetni a 
pontosan körülhatárolt, tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatást. A feladat továbbá 
túlságosan időigényes és költséges lenne e társaságok számára. Fontos, hogy az ilyen típusú 
élelmiszerek mentesüljenek a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás követelménye 
alól, akár általánosságban, akár azáltal, hogy a tagállamoknak jogot biztosítanak az ilyen 
kategóriákra vonatkozó szabályok megállapítására, amint az már a nem előrecsomagolt 
élelmiszerek esetében is biztosítva van.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) A hagyományos élelmiszereket 
előállító ágazat termékei és az élelmiszer-
kiskereskedelem friss termékei, amelyek 
közvetlenül az értékesítés helyén 
készülnek, tartalmazhatnak olyan 
anyagokat, melyek allergiás reakciót vagy 
intoleranciát váltanak ki az érzékeny 
személyeknél. Különösen az ilyen nem 
előrecsomagolt termékeket értékesítik 
közvetlen vevőkapcsolat keretében, ezért a 
megfelelő tájékoztatást például a vásárlás 
során szóban közölve vagy az eladótérben 
jól látható feliraton, illetve kihelyezett 
tájékoztató anyagok révén lehetővé kell 
tenni.

Indokolás

Az allergén anyagok széles körű feltüntetése minden terméken a nem előre csomagolt áruk 
esetében szinte lehetetlen, és főleg a kis- és középvállalkozások esetében jelentős 
versenyhátrányokhoz és többletköltségekhez vezetne. Ezenkívül a korlátozott 
feldolgozófelülettel működő üzemekben nem zárható ki a keresztszennyeződés lehetősége sem.

Módosítás 15
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Ez a rendelet az élelmiszerlánc 
valamennyi szakaszára vonatkozik, 
amennyiben a végső fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatását 
érinti.

Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eljutó
összes élelmiszerre alkalmazandó, 
beleértve a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők által szállított 
élelmiszereket és a közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek szánt 
élelmiszereket is.

Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz
eljuttatott összes előrecsomagolt
élelmiszerre alkalmazandó, beleértve a 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplők által szállított élelmiszereket és a 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplőknek szánt élelmiszereket is.

A rendelet III. mellékletében 
meghatározott szabályok kivételével nem 
alkalmazandó azokra az élelmiszerekre, 
amelyek közvetlenül az értékesítés helyén 
kerülnek csomagolásra a végső 
fogyasztónak történő átadás előtt.

Indokolás

Az élelmiszeriparban különösen szokványos, hogy a végső fogyasztónak való közvetlen 
értékesítés céljából az értékesítés helyén készített termékeket helyben csomagolják. Így a 
fogyasztók kényelme érdekében (gyors bevásárlás, könnyebb kezelhetőség) a termékekből 
előre adagokat képeznek (felvágottak) vagy fóliába csomagolják azokat (szendvicsek). Az 
ilyen, röviddel az eladás előtt csomagolt termékeket alapvetően ki kell zárni a rendelet 
hatálya alól, mivel azokat semmiképpen sem lehet a gyárilag csomagolt termékekkel azonos 
módon kezelni.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

…-ig* a Bizottság közzéteszi a bizonyos 
élelmiszerekre alkalmazandó, egyedi 
uniós jogszabályokban előírt címkézési 
követelmények átfogó és naprakész 
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listáját. A Bizottság legkésőbb …-ig** 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az említett 
egyedi címkézési követelmények e 
rendeletnek való megfeleléséről. A 
Bizottság adott esetben a jelentéshez 
megfelelő javaslatot csatol.
___________
*
** E rendelet hatálybalépése után 18 hónappal.

Indokolás

E javaslat egyik legfőbb célja az egyszerűsítés. Túl sok ágazatspecifikus európai irányelv és 
rendelet tartalmaz címkézési rendelkezéseket. Minden ilyen rendelkezést össze kell gyűjteni 
annak ellenőrzése érdekében, hogy azok összhangban állnak-e az általános elvekkel, illetve 
annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszerláncban működő valamennyi szereplő és 
érdekelt könnyedén hozzáférhessen ehhez az óriási követelménymennyiséghez, figyelemmel az 
általános szabályoknak való megfelelés bármely esetleges hiányára.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „nem előrecsomagolt élelmiszer”: 
azon élelmiszerek, amelyeket a végső 
fogyasztónak csomagolás nélkül kínálnak, 
és csak az értékesítés időpontjában 
csomagolnak be a végső fogyasztó 
számára, valamint azok az élelmiszerek és 
friss készítmények, amelyeket az 
értékesítés helyén csomagolnak előre 
közvetlen értékesítés céljából; ezt a pontot 
a rendelet III. mellékletével összhangban 
kell alkalmazni. 

Indokolás

Az üzletekben rendszerint előrecsomagolva is kínálnak élelmiszert a kiszolgálószemélyzettel 
működő pultok közelében, hogy a fogyasztók számára elkerülhető legyen a hosszú várakozási 
idő a pultnál. A fogyasztók egyéni kívánságainak megfelelően becsomagolt élelmiszerekhez 
hasonlóan, az előrecsomagolt termékek esetében is gyakorlatilag lehetetlen a kötelezően 
előírt információkat biztosítani, mivel a termékek igen sokfélék, kézzel készülnek és az 
értékesítésre kínált termékek köre napról napra változik.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

s) „az élelmiszer minőségmegőrzési 
időtartama”: az az idő, ameddig az 
élelmiszer a feltüntetett tárolási feltételek
mellett megőrzi sajátos tulajdonságait;

Indokolás

A minőségmegőrzési időtartamot a feltüntetett tárolási feltételekkel összhangban kell 
értelmezni. Az élelmiszeripari vállalatok felelőssége, hogy a minőségmegőrzési időtartamot a 
tárolási feltételekkel együtt határozzák meg és tüntessék fel. Ezenfelül ugyanezen a helyen a 
fogyaszthatósági időtartamot is fel kellene tüntetni. 

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – ta pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 20
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – tb pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) 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”, illetve „(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 
értékesítés helyén lehetőség szerint el kell 
különíteni a többi élelmiszertől.

Indokolás

Egyre inkább terjed az olyan élelmiszer-utánzatok forgalmazása, mint amilyen például a 
növényi zsiradékból előállított „sajt”.  Az is megállapítható, hogy egy adott termék 
előállításához rendszerint felhasznált összetevők helyett részben olcsóbb helyettesítő 
anyagokat használnak.  A fogyasztók számára mindez általában nem észrevehető.  Az 
átláthatóság érdekében ezért megfelelő címkézést kell bevezetni.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan képi megjelenítések révén, 
amelyek az élelmiszer valódi jellegével 
vagy eredetével kapcsolatban félrevezetik 
a fogyasztót.

Indokolás

A képeket nem lehet a fogyasztóknak a termék valódi eredetével kapcsolatos szándékos 
félrevezetésére felhasználni. Reklám vagy önkéntes információ nem helyezhető el a kötelezően 
feltüntetendő adatokkal átfedésben.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség tekintetében. 3.

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség, illetve a tájékozott választásra 
való képesség tekintetében.

Indokolás

Ez a követelmény nem korlátozódhat pusztán az egészség védelmével kapcsolatos kérdésekre. 

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

 A „forgalomba hozatal” meghatározás félreérthető (pl. a világpiacra vonatkozhat). Ezért 
fontos pontosítani, hogy itt az EU belső piacáról van szó.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az élelmiszerekre vonatkozó 
információkat nem érintő kiskereskedelmi 
vagy forgalmazási tevékenységekért felelős 
élelmiszer-ipari vállalkozók az általuk 
végzett tevékenységek korlátain belül
biztosítják, hogy nem szállítanak olyan 
élelmiszereket, amelyekről az általuk 
szakmai tevékenységük következtében 
birtokolt, vagy beszállítóik által számukra 
átadott információk alapján tudják, hogy 
nem felelnek meg a jelen rendelet 
rendelkezéseinek.

Indokolás

A forgalmazókat nem lehet eleve teljes mértékben felelőssé tenni a nem az ő márkanevüket 
viselő termékeken szereplő információkért.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 10–34. cikknek megfelelően, és az e 
fejezetben foglalt kivételek függvényében 
a következő adatokat kötelező külön 
feltüntetni: 

(1) A 10–34. cikknek megfelelően, és az e 
fejezetben, valamint az V. és a VI. 
fejezetben foglalt kivételek függvényében 
a következő adatokat kötelező külön 
feltüntetni.

Indokolás

Az V. és VI. fejezetre történő hivatkozás egyértelművé teszi, hogy nem előrecsomagolt 
élelmiszerek esetében nem minden kötelező adat szükséges, továbbá hogy az önkéntesen 
címkézett élelmiszerek esetében a IV. fejezet előírásai csak az önkéntes információk 
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biztosítása esetén alkalmazandók. A tápértékre vonatkozó tájékoztatást önkéntesen biztosító 
élelmiszer-ipari vállalkozóknak nem kellene más olyan információkat is biztosítaniuk, 
amelyek az előrecsomagolt élelmiszerek esetében általában kötelezőek, ám amelyek nem 
előrecsomagolt élelmiszerek esetében irrelevánsak. Ezenkívül az élelmiszer-ipari vállalkozók 
számára rugalmasságot kellene biztosítani a tájékoztatás nyújtásának mikéntje tekintetében.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer megnevezése; a) az árumegnevezés;

Indokolás

- 1. bekezdés a)–h) pont: nyelvi kiigazítás a 2000/13/EK irányelv (címkézési irányelv) 
jelenleg alkalmazott szóhasználatával összhangban (vö. 3. cikk). többek között „az 
árumegnevezés”; „a nettó mennyiség”).

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. mellékletben szereplő, allergiát 
vagy intoleranciát okozó valamennyi 
összetevő és az ezekből származó összes 
anyag;

c) a II. mellékletben szereplő, allergiát 
vagy intoleranciát okozó valamennyi 
összetevő és az ezekből származó összes 
anyag a nem előcsomagolt élelmiszerekre 
vonatkozó egyedi rendelkezések kellő 
tiszteletben tartásával;

Indokolás

A 13. cikk (4) bekezdéséve kapcsolatos bizottsági szöveg az allergiát okozó összetevőkre 
vonatkozó címkézési kötelezettséget nem előrecsomagolt élelmiszerekre is kiterjeszti. Az 
allergiát okozó összetevők nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében történő címkézésére 
vonatkozó előírás az allergének szisztematikus címkézését jelentené a keresztszennyeződés 
kockázatának megelőzése érdekében. Az allergiában szenvedőket tömörítő szervezetek 
azonban, úgy tűnik, hogy az erről szóló információknak az árusító helyeken történő kötelező 
megjelenítését részesítik előnyben nyilvánosan látható tájékoztatás vagy rendelkezésre álló 
adatlapok formájában. 
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a minőség megőrzésének várható 
időtartama vagy a fogyaszthatósági 
időtartam lejárata;

f) a minőség megőrzésének várható 
időtartama vagy – a mikrobiológiai 
szempontból romlandó élelmiszerek 
esetében – a fogyaszthatósági időtartam 
lejárata;

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a gyártás időpontja;

Indokolás

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

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) az előállító vagy csomagoló, az eladó, 
az importőr, vagy adott esetben az 
élelmiszert a saját nevén vagy cégnevén 
forgalmazó élelmiszer-ipari vállalkozás
neve vagy cégneve és Közösségen belüli
címe;

Indokolás

Biztosítani kell az élelmiszerterméket elsőként a Közösségi piacon forgalomba hozó 
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vállalkozás nevének vagy cégnevének és Közösségen belüli címének kötelező feltüntetését. 
Ennek érdekében ki kell egészíteni és pontosítani kell a felsorolást.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) a származási országnak vagy az eredet 
helyének adatai nem feldolgozott 
élelmiszerek, valamint az összes 
hústermék, beleértve a halat és a kagylót 
is, a marhahúsra vonatkozó hatályos
szabályokkal összhangban;

Indokolás

Az átláthatóság érdekében a fogyasztóknak ismerniük kell a hústermék származási országát. 
Annak ismerete, hogy az állat hol nevelkedett, illetve hol csomagolták a húst, alapfeltétele 
annak, hogy a fogyasztók tájékozott döntéseket hozhassanak.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság módosíthatja a kötelező 
adatok (1) bekezdésben megállapított 
felsorolását. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve
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Indokolás

A rendelkezés fontosságára való tekintettel nem szabad a Bizottságot kizárólagos jogkörrel 
felruházni a kötelezően feltüntetendő információk listájának módosítása tekintetében. 

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A kötelező címkézési elemek módosításai nem képezik a rendelet azon „nem alapvető 
elemeit”, amelyekről esetleg komitológiai eljárás keretében lehetne megállapodni. Ez a 
jogalkotó előjoga.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. cikk rendelkezései nem érintik a 
tömegre és mérésre vonatkozó pontosabb 
közösségi rendelkezéseket.

A 9. cikk rendelkezései nem érintik a 
tömegre és mérésre vonatkozó pontosabb 
közösségi rendelkezéseket. Az 
előrecsomagolt termékek névleges 
mennyiségére vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, 2007. szeptember 
5-i 2007/45/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 rendelkezéseit be kell 
tartani.
_________

1 HL L 247., 2007.9.21., 17. o.
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Indokolás

A rendelet könnyebb érthetősége érdekében azt ki kell egészíteni az előrecsomagolt termékek 
névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2007/45/EK irányelvre 
való hivatkozással.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság rendelkezhet bizonyos 
kötelező adatoknak a csomagolástól vagy 
a címkétől eltérő módon megvalósuló 
elérhetőségéről, feltéve, hogy az e rendelet 
II. fejezetében megállapított általános 
elvek és követelmények teljesülnek. Az e 
rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Indokolás

A kötelező adatok megjelenítése a rendelet legfontosabb részét képezi. Ezen adatok 
feltüntetési módja nem változtatható meg az e rendelet nem lényegi rendelkezéseinek 
módosítását célzó intézkedések által.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Nem előrecsomagolt élelmiszer, az 
értékesítés helyszínén a fogyasztó kérésére 
becsomagolt vagy közvetlen értékesítésre 
előrecsomagolt élelmiszer esetében a 41. 
cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Indokolás

Ez a kiegészítés egyértelművé teszi, hogy a 13. cikk (4) bekezdése a közvetlenül csomagolt 
élelmiszerek (az értékesítés helyszínén csomagolt élelmiszerek) esetében is a 41. cikkre 
hivatkozik, és nem csupán az előrecsomagolt élelmiszerek esetében. A 13. cikk (4) 
bekezdésének Bizottság által javasolt szövege nem tesz említést a közvetlenül csomagolt 
élelmiszerekről, holott azokat a 41. cikk szabályozza, amelyre a 13. cikk (4) bekezdése 
hivatkozik. 

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a csomagolásra 
kell nyomtatni oly módon, hogy azok 
egyértelműen olvashatók legyenek, és ne 
adjanak lehetőséget a fogyasztó 
megtévesztésére. Az élelmiszerre 
vonatkozó információk olvashatóságának 
biztosítása érdekében figyelembe vett 
elemek között szerepel a szöveg 
elrendezése, a szövegben használt 
betűstílus, -méret és -szín, a háttérszín, a 
csomagolás és a nyomtatás, valamint a 
látótávolság és a látószög.

Indokolás

A címkén feltüntetett valamennyi információnak jól láthatónak, jól olvashatónak és 
egyértelműnek kell lennie annak érdekében, hogy a fogyasztók a megfelelő információk 
birtokában választhassanak a termékek közül.
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Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 9. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
kötelező adatokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
kontrasztja, valamint az adatok könnyen 
láthatók, jól olvashatók és 
letörölhetetlenek legyenek. Az 
élelmiszerre vonatkozó információk 
olvashatóságának biztosítása érdekében 
figyelembe vett elem a szöveg elrendezése, 
a betűstílus és a betűtípus. A 
csomagoláson lévő reklámok nem 
fedhetik el a kötelezően feltüntetendő 
adatokat.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 42
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság részletes szabályokat 
fogadhat el a kötelező adatok 
feltüntetéséről, valamint a (2) 
bekezdésben említett követelményeknek a 
10. és 38. cikkben említett meghatározott 
élelmiszerkategóriákra vagy -típusokra 
vonatkozó kiegészítő kötelező adatokra 
történő kiterjesztéséről. Az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Indokolás

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

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméret nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kevesebb mint 50 cm2.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 17. cikk (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott élelmiszerek esetében a (2) 

(5) A 17. cikk (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott élelmiszerek esetében a (2) 
bekezdést nem kell alkalmazni. Külön 
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bekezdést nem kell alkalmazni. nemzeti rendelkezéseket lehet elfogadni az 
ilyen csomagolásokra és tárolóedényekre, 
ha az adott tagállam több hivatalos 
nyelvvel rendelkezik.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 9. cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül az élelmiszerekre vonatkozó 
kötelező információk a forgalmazás helye 
szerinti tagállam valamennyi fogyasztója –
ideértve a vak vagy csökkentlátó 
fogyasztókat is – által könnyen érthető 
nyelven jelennek meg.

Indokolás

A 83/2001/EK irányelvet módosító 27/2004/EK irányelv 56a. cikke szerint a gyógyszerek 
esetében kötelező az információkat Braille-írással is megadni, és a csomagolásban található 
tájékoztatókat a vakok vagy csökkentlátók számára is megfelelő formában kell elkészíteni. 
Mivel az allergén anyagokat tartalmazó élelmiszerek súlyos problémákat idézhetnek elő, ha 
nem tudunk azokról, az élelmiszer-összetevők felsorolása tekintetében is kötelezővé kellene 
tenni a Braille-írás alkalmazását. 

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 50 cm2-nél
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 
csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni 
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni. 
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Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

Nem indokolt, hogy a kötelező adatok és a tartalom (9. cikk és 29. cikk) feltüntetésének 
követelménye a nem előrecsomagolt élelmiszerekre vagy a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplőkre (éttermekre, étkezdékre, iskolákra és kórházakra) is vonatkozzon. A 
nem előrecsomagolt termékeket forgalmazó kis- és középvállalkozások száma nagy, és a 
költségek és a bürokrácia csökkentésének szempontja miatt a címkézést nem lenne célszerű 
kötelezővé tenni a forgalmazók ezen kategóriájára. Emellett a legtöbb esetben az eljárások 
sem szabványosítottak: az összetevők naponta változnak. Számításba kell venni azt is, hogy 
éppen az élelmiszer-kisipar garantálja a regionális különlegességek megőrzését, a kreativitást 
és az innovációt, és ezáltal biztosítja a kínálat sokszínűségét. Ezért fontos, hogy az említett 
gyártókra ne vonatkozzon a kötelező tápértékjelölés. E kivétel nem vonatkozik a II. 
mellékletben felsorolt valamennyi, allergiát vagy túlérzékenységet kiváltó összetevőre vagy a 
belőlük származó bármilyen anyagra.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy élelmiszer megnevezése a jogszerű
neve. Ilyen név hiányában az élelmiszer 
megnevezése a szokásos neve, vagy 
amennyiben nincs szokásos neve, vagy a 
szokásos nevét nem használják, az 
élelmiszer leíró nevét kell feltüntetni.

(1) Egy élelmiszer megnevezése a
jogszabályban előírt neve. Ilyen név 
hiányában az élelmiszer megnevezése a 
szokásos neve, vagy amennyiben nincs 
szokásos neve, vagy a szokásos nevét nem 
használják, az élelmiszer leíró nevét kell 
feltüntetni.
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Indokolás

Nyelvi kiigazítás a 2000/13/EK irányelv (címkézési irányelv) jelenleg alkalmazott 
szóhasználatával való összhang biztosítása érdekében.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az élelmiszer nincs előrecsomagolva, 
és az eladótérben jól láthatóan feltüntetik, 
hogy:
- a fogyasztók a vásárlás során a 
kihelyezett tájékoztató anyagon keresztül 
tájékoztatást kaphatnak az allergén 
anyagokról és kiegészítő intézkedésként az 
eladóktól, valamint 
- az ügyfeleket tájékoztatják arról, hogy a 
keresztszennyeződés veszélye nem zárható 
ki;
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Indokolás

Az allergiások számára nagyon fontosak a potenciális allergénekre vonatkozó információk a 
nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében (például a pékségekben vagy a közétkeztetésben). 
Az allergén anyagok széles körű feltüntetése azonban a nem előrecsomagolt termékek 
esetében gyakorlatilag lehetetlen. A kis- és középvállalkozások esetében jelentős 
versenyhátrányokhoz és többletköltségekhez vezetne.  Ezenkívül a korlátozott 
feldolgozófelülettel működő üzemekben nem zárható ki a keresztszennyeződés lehetősége sem. 
Ezért a nem előrecsomagolt élelmiszert forgalmazó kiskereskedő megválaszthatja a vásárló 
tájékoztatásának módját (például szóbeli közléssel, valamilyen egyértelmű jelzéssel, étlapon 
vagy szórólapon).

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) más termékek esetében tömegegységben a) az emberi fogyasztásra szánt folyadékok 
tárolóiról szóló 1985. június 27-i 
85/339/EGK tanácsi irányelv1 értelmében 
folyadékok esetében térfogategységben;

__________
1 HL L 176., 1985.7.6., 18. o.

Indokolás

Nyelvi kiigazítás a 2000/13/EK irányelv (címkézési irányelv) jelenleg alkalmazott 
szóhasználatával való összhang biztosítása érdekében. Mivel a gyakorlatban bizonyos 
élelmiszerek (többek között a ketchup, a mártások, a majonéz, a fagylalt, a fűszerek) esetében 
jogbizonytalanság áll fenn a „szilárd” és a „folyékony” közötti elhatárolás tekintetében, az 
(1) bekezdést pontosabban kell megfogalmazni. 

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A megfelelő dátumnak könnyen 
megtalálhatónak kell lennie, és nem 
szabad letakarni. A következőképpen kell 
jelölni:
A minimális minőségmegőrzési idő:
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A dátumot az alábbi szavak előzik meg:

- „Minőségét megőrzi [dátum]-ig”, 
amennyiben a dátumban szerepel a nap 
megjelölése,
- „Minőségét megőrzi [hónap] végéig” 
minden más esetben.

Indokolás

Az egyértelműség végett a IX. mellékletet be kell illeszteni a jogszabály főszövegébe. A 
„minőségét megőrzi” kifejezést a nemzeti jognak vagy a nem jogilag kötelező nemzeti 
megállapodásoknak megfelelően kell értelmezni. Az adagonként csomagolt fagylalt 
minőségmegőrzési időtartamának feltüntetésére vonatkozó kivétel törlendő. Mivel az egyes 
adagokat el lehet választani attól a csomagtól vagy árutételtől, amelyben értékesítették őket, 
lényeges, hogy a minőségmegőrzési időtartam minden különválasztható adagon megtalálható 
legyen.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) energiatartalom; a) energiatartalom (kalóriaérték);

Módosítás 55
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a fehérje-, rost-, szénhidrát- és 
zsírtartalom, külön hivatkozva a
telítettzsírsav-, a rost-, a cukor- és a
sótartalomra.

Indokolás

Fontos, hogy a kötelező tápértékjelölés tartalmazza a legfontosabb tápanyagokat (fehérje, 
szénhidrát – például cukor –, zsír, telített zsírsav, a rostok és nátrium), ahogy az a jelenlegi 
szabályozásban is szerepel (90/496/EGK irányelv). A tápértékre vonatkozó tájékoztatásnak 
nem csak az esetleg problémás összetevőkre kell összpontosítania, külön kiemelve azokat, 
hiszen az egészséges étrend valamennyi összetevő kiegyensúlyozott bevitelét feltételezi.

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) telítettzsírsav-, transzzsírsav-, rost- és 
fehérjetartalom.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a 
479/2008/EK rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdése szerinti borra és borászati 
termékre, valamint az 1601/1991/EGK
rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 
meghatározása szerinti, a szőlőtől eltérő 
gyümölcsökből készített hasonló 
termékekre, az alma- és körteborra, és a 
110/2008/EK rendelet 2. cikkének (1) 
bekezdése szerint meghatározott szeszes 
italokra, valamint egyéb alkoholtartalmú 
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meghatározott sörre és a szeszes italokra. 
A Bizottság [e rendelet hatályba lépését
követően öt évvel] jelentést készít e
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

italokra. A Bizottság [e rendelet
hatálybalépését követően öt évvel] 
jelentést készít e bekezdésnek a 
meghatározott termékekre történő
alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a konkrét jogi 
aktusokat, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló jogi 
aktusokat az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkében említett 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Számos alapvető kérdést kellene tisztázni, mielőtt előírjuk a nem a tápértékük miatt 
fogyasztott alkoholtartalmú italok összetevőire vagy tápanyagaira vonatkozó címkézést. 
Ezenkívül a 479/2008, 1601/91 és 110/2008 számú rendeletek rendelkeznek a borok és szeszes 
italok kiszerelésének és címkézésének módjáról. Ezek a rendeletek biztosítják azt a lehetőséget 
is, hogy a végrehajtási rendelkezéseket az ezekre vonatkozó egyedi komitológiai eljárással 
határozzák meg. A következetesség biztosítása érdekében ezeket a rendelkezéseket fenn kell 
tartani.

Módosítás 58

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) rost; törölve
g) fehérje;

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) koleszterin;
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Indokolás

Hasznos lenne a fogyasztók számára, ha a zsíroktól elkülönítve jeleznék a koleszterint az azt 
tartalmazó zsíroknál.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Úgy gondoljuk, hogy ez alapvető fontosságú elem. A tápanyagok listájának módosítása óriási 
hatással jár, ezért úgy gondoljuk, hogy annak a jogalkotó hatáskörébe kell tartoznia.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megadott értékeknek az egyes esetek 
függvényében olyan átlagértékeknek kell 
lenniük, amelyek a következőkön 
alapulnak:

(4) A megadott értékeknek a 
minőségmegőrzési időtartam végén olyan 
átlagértékeknek kell lenniük, amelyek a 
következőkön alapulnak

a) az élelmiszer gyártó által végzett 
vizsgálatai; vagy

a) az élelmiszer gyártó által végzett 
vizsgálatai; vagy

b) a felhasznált összetevők ismert vagy 
tényleges átlagértékeiből végzett 
számítások; vagy

b) a felhasznált összetevők ismert vagy 
tényleges átlagértékeiből végzett 
számítások; vagy

c) általánosan meghatározott és elfogadott 
adatokból kiinduló számítások.

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

Az energia- és tápanyagtartalom 
feltüntetésének a feltüntetett értékek 
pontossága, például a megadott értékek és 
a hatósági ellenőrzések során 
meghatározott értékek közötti különbségek 
tekintetében történő végrehajtására 
vonatkozó szabályokat a 49. cikk (2) 
bekezdésében szereplő eljárás szerint az 
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
véleménye alapján határozzák meg.

Indokolás

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett energia- és
tápanyagok vagy ezek alkotóelemeinek 
mennyiségét 100 grammra vagy 100 
milliliterre vonatkozóan kell megadni.

Amennyiben az élelmiszer egy adagot 
tartalmazó kiszerelésben kerül 
forgalomba, az (1) bekezdésben említett 
energia- és tápanyagtartalmat az adagra 
vonatkozóan is közölni kell. 
Ha a tájékoztatás egy adagra vonatkozóan 
történik, fel kell tüntetni a csomagolásban 
található adagok számát.
Az adagokat az „adag” szóval kell 
feltüntetni.
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Indokolás

Annak érdekében, hogy a fogyasztó számára lehetővé váljon az ugyanazon kategóriába 
tartozó különböző élelmiszerek összehasonlítása – függetlenül a csomagolás méretétől és 
tartalmától –, elengedhetetlen, hogy az energia- és tápanyagtartalmat mindig 100 grammra 
vagy 100 milliliterre vonatkozóan adják meg. Ezen túlmenően a mennyiségek megadása 
adagonként is lehetséges, ha a gyártó esetleg így kívánja.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos, 
energia-, zsír-, telítettzsírsav-, cukor- és 
sótartalomra vonatkozó tájékoztatást
továbbá a XI. melléklet B. részében 
meghatározott beviteli referenciaérték 
százalékában lehet kifejezni, 100 grammra 
vagy 100 milliliterre vagy, a 31. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően, egy adagra 
vonatkoztatva. Amennyiben feltüntetik, a 
vitaminokra és az ásványi anyagokra 
vonatkozó információkat is a XI. melléklet 
A. részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Indokolás

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

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra 

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

transzzsírsavakra vonatkozóan a 29. cikk
(1) bekezdésében említett kötelező jelölés 
kivételével – a zsírsavak típusára 
vonatkozó információkat a XIII. melléklet 
B. részével összhangban kell feltüntetni.

Indokolás

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

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos jelölést adagra vonatkoztatva 
is ki lehet fejezni, feltéve, hogy feltüntették
az adagban található mennyiséget.

Indokolás

Az angol szövegnek megfelelő nyelvi kiigazítás („in addition”).  A fogyasztók félrevezetésének 
elkerülése érdekében lehetővé kell tenni az adagonkénti tápértékjelölést abban az esetben, ha 
az adag mennyiségét egyértelműen feltüntetik az terméken. Ezen felül az egy csomagban 
található adagok számának feltüntetésére önkéntes alapon kell lehetőséget biztosítani.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer egyértelműen külön adagként
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csomagolva. vagy könnyen azonosítható, ugyanakkora 
méretű, több különálló adagként van előre 
csomagolva.

Indokolás

Az egyértelműen külön adagként vagy ugyanakkora méretű, több különálló adagként előre 
csomagolt élelmiszereket ugyanúgy kell kezelni, mint az egy adagos kiszerelésben kapható 
élelmiszereket.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A (2) bekezdésben nem említett
élelmiszerek esetében a Bizottság jogi 
aktusokat fogad el annak érdekében, hogy 
meghatározza a 29. cikk (1) bekezdése a) 
pontjában említett információnak a fő 
látómezőben kizárólag adagokra
vonatkoztatott feltüntetését. Az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló jogi aktusokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkében említett eljárással összhangban 
kell elfogadni az átmeneti időszak végéig.

Indokolás

 Bizonyos esetekben az adagonkénti energiaérték feltüntetése hasznosabb a fogyasztó 
számára. Az adagok méretének meghatározását azonban mindenképpen úgy kell 
harmonizálni, hogy az ugyanolyan típusú, de különböző márkájú termékek közötti 
összehasonlítás egyszerű legyen.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

b) a XI. melléklet B. részében 
meghatározott 100 grammra vagy 100 
milliliterre vonatkozó beviteli 
referenciaértékeken alapul. Amennyiben a 
termék egy adagként van előre 
csomagolva, vagy 100 grammnál/100 
milliliternél kisebb adagokban van 
kiszerelve, az adagok mennyiségének 
meghatározása mellett elegendő az 
adagonkénti tájékoztatás.  Ilyen beviteli 
referenciaértékek hiányában a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás az 
energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapul; valamint

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

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

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

(2) A grafikus ábrázolások modelljei a 
XIII. melléklet Ca. részében találhatók.

Indokolás

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

Módosítás 69
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Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Ahhoz, hogy a termék energiatartalma könnyen megállapítható legyen, azt a csomagolás 
elején kell feltüntetni. A fogyasztók átfogó tájékoztatásán kívül hasznos, ha azonos 
látómezőben rendelkezésükre valamennyi olyan információ, amelynek alapján megfelelő 
tájékoztatáson alapuló döntést tudnak hozni.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 71
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Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Amennyiben a termék energia- vagy 
tápanyagtartalma elhanyagolható, az 
említett alkotóelemekre vonatkozó, 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás nem kötelező, kivéve az 
allergének esetében.

Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a termék energia- vagy 
valamely tápanyagtartalma nullával 
egyenlő, az említett alkotóelemekre 
vonatkozó, tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás helyett a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás – amennyiben ilyen szerepel a 
terméken – közvetlen közelében „Nem 
tartalmaz …-t.” hivatkozást lehet 
feltüntetni.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A specifikus közösségi 
jogszabályokkal, nevezetesen a 
hagyományos különleges terméknek 
minősülő mezőgazdasági termékekről és 
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származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 
származik.

élelmiszerekről szóló, 2006. március 20-i 
509/2006/EK tanácsi rendelettel1, a 
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 
földrajzi jelzéseinek és 
eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 
2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi 
rendelettel2, a borpiac közös szervezéséről 
szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK 
tanácsi rendelettel3, a szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról szóló, 2008. 
január 15-i 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel4 és 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 
rendelettel5 összhangban végzett címkézés 
sérelme nélkül a (3) és (4) bekezdést abban 
az esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 
származik.
1 HJ L 93., 2006.3.31., 1. o.
2 HJ L 93., 2006.3.31., 12. o.
3 HJ L 148., 2008.6.6., 1. o.
4 HJ L 39., 2008.2.13., 16. o.
5 HJ L 149., 1991.6.14., 1. o.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni a (2) bekezdés pontos hatályát. A Bizottság célja, hogy a földrajzi 
jelzéssel rendelkező termékek mentesüljenek az eredetmegjelölés alól. A földrajzi árujelzőkre 
vonatkozó öt rendeletet meg kell említeni.

Módosítás 74
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Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az önkéntes információkra nem 
vonatkoznak a 14. cikk rendelkezései, de 
ezen információknak minden esetben jól 
olvashatóaknak kell lenniük.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Ha az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye nem egyezik 
elsődleges összetevője vagy összetevői 
származási országával vagy eredetének 
helyével, az érintett összetevő(k) 
származási országát vagy eredetének helyét 
szintén meg kell adni, kivéve azon 
termékek esetében, amelyek összetevőit e 
rendelet 20. cikkével összhangban nem 
kell felsorolni.

Indokolás

A szöveg következetességének fenntartása érdekében módosítani kell a (3) bekezdést, 
meghatározva, hogy a (3) bekezdés nem alkalmazandó a 20. cikk (1) bekezdésében említett 
mentesség alá tartozó termékkategóriákra.

Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A whisky esetében a származási 
országot minden esetben és a fő 
látómezőben kell feltüntetni. Amennyiben 
a whisky egynél több ország terméke, 
minden egyes eredet szerinti országot fel 
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kell sorolni.

Indokolás

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

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
VI. FEJEZET

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejezet törölve

Indokolás

A nemzeti rendelkezések a harmonizáció elve és az áruk belső piacon való szabad mozgása 
ellen hatnak.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
VII. FEJEZET

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejezet törölve

Indokolás

A nemzeti rendelkezések a harmonizáció elve és az áruk belső piacon való szabad mozgása 
ellen hatnak.

Módosítás 79
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Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 17. cikk (1) bekezdését [a hatálybalépés 
után 15 évvel következő hónap első 
napjától] kell alkalmazni.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 3 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-
ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek a hatálybalépés 
napján 10-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 2 millió EUR-t, amelyek esetében [a 
hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni. A 14. 
cikk (1) bekezdését [a hatálybalépés után 5 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni.

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 3 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-
ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek a hatálybalépés 
napján 10-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 2 millió EUR-t, amelyek esetében [a 
hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni. A 14. 
cikk (1) bekezdését [a hatálybalépés után 5 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni.

Az e rendelet hatálybalépése előtt 
forgalomba hozott élelmiszerek a készlet 
kimerüléséig értékesíthetők. 

Indokolás

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

Módosítás 81
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Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálybalépését megelőzően 
az Uniós piacon forgalomba hozott olyan 
élelmiszerek, amelyek nem felelnek meg a 
rendelet követelményeinek, a készlet 
kimerüléséig forgalomba hozhatók. 

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2.3 pont – jobb oldali oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„fenilalanin-forrást tartalmaz” „aszpartamot tartalmaz”

Indokolás

A módosítás célja a fogyasztói megértés javítása azáltal, hogy szakszó helyett hétköznapi, 
bevett kifejezést használunk.

Módosítás 83

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS 
FELÜLETKEZELÉSE
Azok a zöldségek 
és gyümölcsök, 
amelyek felületét 
a betakarítást 
követően 
adalékanyagok 
vagy növényvédő 
szerek 
alkalmazásával 
kezelték.

„Felületkezelt”
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Indokolás

A jelenlegi szabályok között nem szerepel a gyümölcsök és zöldségek adalékanyagokkal vagy 
peszticidekkel történő, betakarítást követő – a frissesség megőrzését célzó – felületkezelésére 
vonatkozó tájékoztatás általános követelménye.  Ez annyit jelent, hogy a termékek a fogyasztó 
által elvárttól eltérő frissességi formában jelennek meg. A fogyasztóknak joguk van arra, hogy 
tájékoztatást kapjanak arról a tényről, hogy a megvett élelmiszer felületkezelt.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
III. melléklet – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Hús- és baromfihús-készítmények

Amennyiben csirkéből készült termékek 
előállításakor marha- vagy sertésfehérjét 
használtak, ezt a csomagoláson 
egyértelműen fel kell tüntetni.

Indokolás

Ha egy csirkéből készült termék előállításakor marha- vagy sertésfehérjét használtak, akkor 
erre minden esetben fel kell hívni a fogyasztó figyelmét. Ez alapvető fontosságú információ a 
fogyasztók számára, különös tekintettel a vallásos emberek érzékenységére.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet - 3, 4, 5 és 5 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- emberi fogyasztásra szánt vizek, 
beleértve azokat is, amelyekben az 
egyedüli hozzáadott összetevő a szén-
dioxid és/vagy az aromák;

- természetes ásványvizek vagy egyéb
emberi fogyasztásra szánt vizek, beleértve 
azokat is, amelyekben az egyedüli 
hozzáadott összetevő a szén-dioxid és/vagy 
az aromák;

- gyógynövény, fűszer vagy ezek keveréke; - gyógynövények, fűszerek, 
fűszernövények és ezek keverékei;

- só és sóhelyettesítők; - só és sóhelyettesítők;

- cukor;
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Indokolás
Vizek: a javaslat 28. cikkének (1) bekezdése a következőt mondja ki: „E (=3.) szakasz 
rendelkezései nem alkalmazandók a következő jogszabályok hatálya alá tartozó 
élelmiszerekre: b) a Tanács 1980. július 15-i 80/777/EGK irányelve a természetes 
ásványvizek kinyerésére és forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről”.
A zavarok elkerülése érdekében fontos, hogy a IV. melléklet értelmében egyetlen mentesség 
létezzen valamennyi palackos vízre kiterjedően, a 90/496/EGK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdéséhez hasonlóan.
Gyógynövények: egyértelműsítés.
Cukor: a cukor egy összetevőből áll, ami könnyen azonosítható és nem vezeti félre a 
fogyasztókat.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 16 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- olyan csomagolásban vagy 
tárolóedényben található élelmiszerek, 
amelyek legnagyobb felülete 75 cm2-nél 
kisebb;

Indokolás

A 75 cm2-nél kisebb csomagolásokat mentesíteni kell a kötelező tápértékjelölés alól.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 16 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- rágógumi;

Indokolás

Mentesíteni kell az olyan termékeket is, mint például a vegyes desszerteket és ajándékokat, a 
több darabból álló vegyes csomagokat, valamint a rágógumit.

Módosítás 88
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 17 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- nem előrecsomagolt élelmiszer, beleértve 
a közvetlen fogyasztásra szánt, 
nyilvánosan felszolgált élelmiszert;

Indokolás

Az élelmiszer-kiskereskedelem és élelmiszer-kisipar vállalkozásai, beleértve a 
közétkeztetésben működő gazdasági szereplőket is, szintén előállítanak a fogyasztók számára 
történő közvetlen eladásra szánt termékeket. Nincsenek szabványosított eljárások: az 
összetevők naponta változnak. A hagyományos élelmiszer-ipari ágazat különösen fontos 
szerepet játszik a regionális specialitások megőrzésében és a kínálat sokszínűségének 
biztosításában. Ezért fontos, hogy az említett gyártókra ne vonatkozzon a kötelező 
tápértékjelölés.
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Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – C a rész (új)

A Bizottság 
által 

javasolt 
szöveg

Módosítás

Ca. rész – A MÁS ÉLELMISZER BENYOMÁSÁT KELTÕ 
ÉLELMISZEREK HIVATALOS JELÖLÉSE
Szám Eltérés a fajta, a minőség és az 

összetevők tekintetében
Árumegnevezés

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

Sajtutánzat

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

Sonkautánzat

Indokolás

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

Módosítás 90
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Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – 5 pont – bal oldali oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Fűszerek vagy gyógynövények 
keverékei, ahol egyetlen adott fűszer vagy 
gyógynövény sem emelkedik ki jelentősen 
tömegarányát tekintve

5. Fűszerek vagy gyógynövények 
keverékei és azokból készült készítmények, 
ahol egyetlen adott fűszer vagy 
gyógynövény sem emelkedik ki jelentősen 
tömegarányát tekintve

Indokolás

A jelenlegi szabályozást meg kellene tartani. Eddig a fűszerkészítményeket is magában 
foglalta.
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Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – 1 és 2 pont – jobb oldali oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „Olaj” az alábbiakkal együtt: 1. „Olaj” az alábbiakkal együtt:
vagy a „növényi”, vagy az „állati” 
megjelöléssel a körülményektől függően, 
vagy

vagy a „növényi”, vagy az „állati” 
megjelöléssel a körülményektől függően, 
vagy

növényi vagy állati eredet feltüntetése növényi vagy állati eredet feltüntetése
A „hidrogénezett” jelzőt kötelező a 
hidrogénezett olajak megnevezéséhez 
csatolni, kivéve ha a telített zsírsavak és 
transzzsírsavak mennyisége szerepel a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásban.

A „hidrogénezett” jelzőt kötelező a 
hidrogénezett olajak megnevezéséhez 
csatolni.

2. „Zsír” az alábbiakkal együtt: 2. „Zsír” az alábbiakkal együtt:

vagy a „növényi”, vagy az „állati” 
megjelöléssel a körülményektől függően, 
vagy

vagy a „növényi”, vagy az „állati” 
megjelöléssel a körülményektől függően, 
vagy

növényi vagy állati eredet feltüntetése növényi vagy állati eredet feltüntetése

A „hidrogénezett” jelzőt kötelező a 
hidrogénezett zsírok megnevezéséhez 
csatolni, kivéve ha a telített zsírsavak és 
transzzsírsavak mennyisége szerepel a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 

A „hidrogénezett” jelzőt kötelező a 
hidrogénezett zsírok megnevezéséhez 
csatolni
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tájékoztatásban.

Indokolás

A transzzsírsavakról ismert, hogy az emberi egészségre ártalmasak, és több országban be is 
vannak tiltva. Jelenlétüket ezért kötelezően és különösen jól látható módon kellene jelezni. A 
tény, hogy ezek szerepelnek a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatásban, nem 
szabad, hogy megakadályozza feltüntetésüket az összetevők között.
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Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – 4 pont – jobb oldali oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Keményítő és fizikai úton vagy 
enzimekkel módosított keményítő

4. Keményítő és fizikai úton vagy 
enzimekkel módosított keményítő, pörkölt 
vagy dextrinált keményítő, savasan vagy 
alkalikusan módosított keményítő és 
színtelenített keményítő

Indokolás

A „keményítő” megnevezésű kategóriát ki kell egészíteni a pörkölt vagy dextrinált 
keményítővel, a savasan vagy alkalikusan módosított keményítővel, illetve a színtelenített 
keményítővel. A gyakorlatban ezeket az anyagokat használják fel az élelmiszergyártásban, és 
ezért azokat fel kell sorolni az összetevők között. Az adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv 
kifejezetten kizárja azokat az alkalmazási köréből.
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Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Egy folyékony közegben lévő szilárd élelmiszer töltőtömege a szilárd élelmiszer és a folyékony 
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közeg közötti szokásos kölcsönhatások miatt változni fog az előállítás és a fogyasztónak 
történő értékesítés közötti időszakban. A töltőtömeg változásának léptéke jó néhány 
körülménytől (úm. idő, hőmérséklet, szállítási és tárolási feltételek) függ. A töltőtömeget ezért 
csak az előállítás pillanatára vonatkozóan szabad feltüntetni, ahol is az élelmiszer-termelő 
teljes felelősséggel tartozik a termékért, és képes helyesen feltüntetni a töltőtömeget.
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Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - A rész - 1 pont és táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A feltüntethető vitaminok és ásványi 
anyagok, valamint ezek ajánlott napi 
bevitelének a mennyisége (RDA)

1. A feltüntethető vitaminok és ásványi 
anyagok, valamint ezek ajánlott napi 
bevitelének a mennyisége (RDA)

A-vitamin (µg) 800 A-vitamin (µg) 800
D-vitamin (µg) 5 D-vitamin (µg) 5
E-vitamin(mg) 10 E-vitamin(mg) 12

K-vitamin (µg) 75
C-vitamin (mg) 60 C-vitamin (mg) 80

Tiamin (mg) 1,4 Tiamin (B1-vitamin) (mg) 1,1
Riboflavin (mg) 1,6 Riboflavin (mg) 1,4
Niacin (mg) 18 Niacin (mg) 16
B6-vitamin (mg) 2 B6-vitamin (mg) 1,4
Folsav (µg) 200 Folsav (µg) 200
B12-vitamin (µg) 1 B12-vitamin (µg) 2,5
Biotin (mg) 0,15 Biotin (µg) 50
Pantoténsav (mg) 6 Pantoténsav (mg) 6

Kálium (mg) 2000
Klorid (mg) 800

Kalcium (mg) 800 Kalcium (mg) 800
Foszfor (mg) 800 Foszfor (mg) 700
Vas (mg) 14 Vas (mg) 14
Magnézium (mg) 300 Magnézium (mg) 375
Cink (mg) 15 Cink (mg) 10

Réz (mg) 1
Mangán (mg) 2
Fluorid (mg) 3,5
Szelén (µg) 55
Króm (µg) 40
Molibdén (µg) 50

Jód (µg) 150 Jód (µg) 150
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Indokolás

Az ajánlott napi beviteli értékeket az élelmiszerek tápértékjelölésről szóló 2008/100/EK 
irányelvben (HL L 285., 9. o.) foglalt módosításoknak megfelelő referenciaértékekhez kell 
igazítani. 
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Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

szénhidrát (a poliolok 
kivételével)

4 kcal/g —
17 kJ/g

szénhidrát (a poliolok 
kivételével)

4 kcal/g

- poliolok 2,4 kcal/g 
—10 kJ/g

- poliolok 2,4 
kcal/g

- fehérje 4 kcal/g —
17 kJ/g

- fehérje 4 kcal/g

- zsír 9 kcal/g —
37 kJ/g

- zsír 9 kcal/g

- szalatrim (rövid és 
hosszú szénláncú acil-
trigliceridek)

6 kcal/g —
25 kJ/g

- szalatrim (rövid és hosszú 
szénláncú acil-trigliceridek)

6 kcal/g

- alkohol (etil-alkohol) 7 kcal/g —
29 kJ/g

- alkohol (etil-alkohol) 7 kcal/g

- szerves sav 3 kcal/g —
13 kJ/g

- szerves sav 3 kcal/g

Indokolás

A két különböző mértékegységgel való számolás a nem egységes átszámítási tényezők miatt 
ellentmondásos eredményekhez vezet. Mivel a „kcal” esetében egy olyan mértékegységről van 
szó, amelyet a fogyasztók könnyebben megértenek, mint a „kJ”-t, ezért az értékeket kizárólag 
„kcal”-ban kell megadni.
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Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – A rész – táblázat – első sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Energia kJ és kcal - Energia kcal

Módosítás 97
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Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – C a rész (új)

A Bizottság által 
javasolt szöveg

Módosítás

CA. RÉSZ – A TÁPANYAG-ÖSSZETÉTELLEL KAPCSOLATOS 
TÁJÉKOZTATÁS GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA

Amennyiben a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatást 
grafikus formában is megjelenítik, az az egyéb grafikai 
ábrázolások mellett az alábbi módon is megjeleníthető:  
Henger modell

100 g termék tartalmaz: 
kcal / cukor / zsír / telített zsírsavak / só
felnőtt számára ajánlott napi bevitel százalékos arányban 
kifejezett mennyisége
1+4 modell
1. változat

adagonként (1 adag = 50 g) energia / cukrok / zsír / telített 
zsírsavak / sók napi bevitel százalékban kifejezett 
mennyiségének irányértékei
2. változat
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adagonként (1 adag = 50 g) energia / cukrok / zsír / telített 
zsírsavak / sók napi bevitel százalékban kifejezett 
mennyiségének irányértékei

Indokolás

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