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Módosítás 80
Cornelis de Jong

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. Különösen az 
hagyományos élelmiszeripar kis- és 
középvállalkozásainak túlterhelését 
elkerülendő, a nem előrecsomagolt 
termékeket ki kell vonni a címkézési 
kötelezettség alól.

Or. en

Indokolás

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation. 

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind 
that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
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specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.

Módosítás 81
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás jogának a fogyasztók változó 
tájékoztatási igényeihez való igazítása, az 
élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ szükségességének 
mérlegelésekor mindig figyelembe kell 
venni a fogyasztók többsége részéről az 
egyes információk közlésével 
kapcsolatban széles körben mutatkozó 
érdeklődést is.

(18) Annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatás jogának a fogyasztók változó 
tájékoztatási igényeihez való igazítása, 
valamint hogy ne termelődjön felesleges 
csomagolási hulladék, az élelmiszerek 
kötelező címkézésének azon alapvetően 
szükséges információk feltüntetésére kell 
szorítkoznia, amelyek a fogyasztók 
többsége számára bizonyíthatóan a 
legnagyobb jelentőséggel bírnak. A 
kötelező alapvető információkon 
túlmutató kiegészítő információkat 
önkéntes alapon lehet nyújtani az 
érdeklődő fogyasztók számára. Erre az új 
információs és kommunikációs 
technológiák révén többféle lehetőség van, 
például külön internetes tájékoztató 
oldalak létrehozása vagy vonalkód-
leolvasók működtetése az értékesítés 
helyszínén.

Or. de

Indokolás

A csomagolás információkkal való telezsúfolása nem lenne ésszerű. A környezetre gyakorolt 
káros hatás mellett ez túllépné a legtöbb fogyasztó befogadóképességének határát, mivel 
döntéseiket néhány másodperc alatt hozzák. Ezért biztosítani kell, hogy az alapvető 
információt – amely egyértelműen a legfontosabb – feltüntessék a csomagoláson, míg az ezen 
túlmutató kiegészítő információkat alternatív csatornákon keresztül lehet az érdeklődő 
fogyasztók számára elérhetővé tenni.
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Módosítás 82
Cornelis de Jong

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 információk 
által nem érintett kiskereskedelmi vagy 
forgalmazási tevékenységekért felelős 
élelmiszer-ipari vállalkozók arról 
értesülnek, hogy valamely információ 
nem felel meg e rendelet előírásainak, 
haladéktalanul intézkedniük kell.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az élelmiszerekre vonatkozó információk által nem értintett 
élelmiszer-ipari vállalkozóknak milyen mértékben kell hozzájárulniuk az e rendelet 
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 83
Liem Hoang Ngoc

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 

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

élelmiszerekkel és étrendjükkel 
kapcsolatban tájékozottabban 
választhassanak. A felmérések azt 
mutatják, hogy az olvashatóság fontos 
tényező azon lehetőség maximalizálásában, 
hogy a címkén szereplő információ 
befolyásolni tudja a célközönséget, és az 
apró betűméret az egyik fő oka az 
élelmiszerek címkézésével kapcsolatos 
fogyasztói elégedetlenségnek. Az ezeken a 
címkéken használt betűméretnek, 
betűtípusnak, színnek és kontrasztnak a 
fogyasztó számára gyorsan és könnyen 
olvashatóvá kell tennie a címkét.

Or. fr

Módosítás 84
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Indokolás

A túlzott információhalmozást el kell kerülni. Túl nagy mennyiségű információ esetén a 
címkék nem töltik be tájékoztató szerepüket. Ez ellentmond alkalmazásuk eredeti céljának, 



AM\802277HU.doc 7/151 PE438.135v03-00

HU

vagyis hogy elősegítsék a fogyasztók termékválasztással és táplálkozással kapcsolatos 
tudatosabb döntéseit.

Módosítás 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 86
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében a kevert alkoholtartalmú italokra is ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint a borra, a sörre és a szeszes italokra.

Módosítás 87
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 88
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) A fogyasztók tájékozott választáshoz 
szükséges, élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatása érdekében minden 
alkoholtartalmú ital, így a kevert 
alkoholtartalmú italok – kivéve a bort –
esetében információt kell nyújtani az 
összetételükről. 

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a borok és más szeszes italok között. A borászati gyakorlat, a gyártási 
eljárások, a kiszerelés és borcímkézés valamennyi területére vonatkoznak már az 1999. május 
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17-i 1999/1493/EK rendeletben részletesen kidolgozott műszaki előírások, amelyek a lánc 
valamennyi szakaszát lefedik, így a fogyasztók védelme és megfelelő tájékoztatása biztosítva 
van. Továbbá, a termék összetétele is változik az idő során: a palackozott bor az idő elteltével 
átalakul.

Módosítás 89
Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Minden alkoholtartalmú italt be kell vonni e rendelet hatálya alá, mivel e rendelet célja a 
fogyasztók egészsége magas szintű védelmének biztosítása.

Módosítás 90
Anna Maria Corazza Bildt

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, 

(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, 
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így biztosítva, hogy a szabványok az 
előállítási lánc valamennyi szakaszára 
vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a 
fogyasztók védelmét és megfelelő 
tájékoztatását. Ez a jogszabály pontosan és 
teljes körűen felsorolja azokat az 
anyagokat, amelyek valószínűleg 
felhasználásra kerülnek a gyártási folyamat 
során, felhasználásuk feltételeit, valamint a 
borászati eljárások és kezelések 
engedélyezett listáját; a listán nem szereplő 
eljárás tilos. Ezért helyénvaló, ha a borra e 
szakaszban nem vonatkozik az összetevők 
listájának feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettség, illetve a tápértékjelölés. A
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/892/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet2 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok 
tekintetében és a borra meghatározott 
feltételekkel való egységes megközelítés és 
következetesség érdekében ugyanazon 
mentességeket kell alkalmazni. A Bizottság 
e rendelet hatályba lépését követően öt 
évvel jelentést készít és szükség esetén 
specifikus követelményeket javasolhat e 
rendelettel összefüggésben. 

így biztosítva, hogy a szabványok az 
előállítási lánc valamennyi szakaszára 
vonatkoznak, emellett pedig szavatolva a 
fogyasztók védelmét és megfelelő 
tájékoztatását. Különösen, ez a jogszabály 
pontosan és teljes körűen felsorolja azokat 
az anyagokat, amelyek valószínűleg 
felhasználásra kerülnek a gyártási folyamat 
során, felhasználásuk feltételeit, valamint a 
borászati eljárások és kezelések 
engedélyezett listáját; a listán nem szereplő 
eljárás tilos. Ezért helyénvaló, ha a borra e 
szakaszban nem vonatkozik az összetevők 
listájának feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettség, illetve a tápértékjelölés. A 
sör, likőrborok, habzóborok, aromásított 
borok és hasonló, nem szőlőből, hanem 
más gyümölcsökből előállított termékek, 
gyümölcssör és a szeszes italok 
meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 
110/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet2 2. cikkének (1) 
bekezdése szerint meghatározott szeszes és 
kevert alkoholtartalmú italok tekintetében 
és a borra meghatározott feltételekkel való 
egységes megközelítés és következetesség 
érdekében ugyanazon mentességeket kell 
alkalmazni. A Bizottság e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel jelentést készít és 
szükség esetén specifikus követelményeket 
javasolhat e rendelettel összefüggésben.

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

Or. en

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.
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Módosítás 91
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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. Különösen, 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.
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mentességeket kell alkalmazni. A 
Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel jelentést készít és 
szükség esetén specifikus követelményeket 
javasolhat e rendelettel összefüggésben. 
HL L […]., […]., […]. o.

Or. en

Indokolás

Egyetértünk a Bizottsággal, hogy a borra már vonatkoznak külön rendeletek, de a sörök és 
alkoholtartalmú italok esetében nem ez a helyzet: a fogyasztó számára fontos az összetevők 
ismerete, nem csupán e termékek kalóriatartalma, hanem a mesterséges összetevők gyakori 
használata miatt is.

Módosítás 92
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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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címével kapcsolatos jelzésekre.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 93
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 94
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A fogyasztók általában nincsenek 
tisztában azzal, hogy az alkoholtartalmú 
italok hozzájárulhatnak teljes 
tápanyagbevitelükhöz. Ezért helyénvaló 
minden alkoholtartalmú ital – kivéve a 
bor – energia- és szénhidráttartalmára 
vonatkozó információ feltüntetésének 
biztosítása.
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Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a borok és más szeszes italok között. A borászati gyakorlat, a gyártási 
eljárások, a kiszerelés és borcímkézés valamennyi területére vonatkoznak már az 1999. május 
17-i 1999/1493/EK rendeletben részletesen kidolgozott műszaki előírások, amelyek a lánc 
valamennyi szakaszát lefedik, így a fogyasztók védelme és megfelelő tájékoztatása biztosítva 
van. Továbbá, a termék összetétele is változik az idő során: a palackozott bor az idő elteltével 
átalakul.

Módosítás 95
Liem Hoang Ngoc

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A fogyasztók általában nincsenek 
tisztában azzal, hogy az alkoholtartalmú 
italok hozzájárulhatnak teljes 
tápanyagbevitelükhöz. Ezért helyénvaló 
minden alkoholtartalmú ital – többek 
között a kevert alkoholtartalmú italok –
energia- és szénhidráttartalmára 
vonatkozó információk feltüntetésének 
biztosítása.

Or. fr

Módosítás 96
Cornelis de Jong

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 

(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 
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információ nem játszik döntő szerepet a 
fogyasztói választásban, kivéve, ha az ilyen 
információ feltüntetésére vonatkozó 
kötelezettséget más közösségi jogszabály 
írja elő.

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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 97
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Eddig nem készült olyan vizsgálat az élelmiszer-vásárlás közbeni fogyasztói magatartásról, 
amely az összes tagállamra kiterjed (lásd még a (38) preambulumbekezdést). Ezenkívül az 
élelmiszer-csomagolások sokfélesége miatt aligha lehet általában meghatározni a fő 
látómezőt, és egyes csomagolások esetében a csomagolás elejét sem lehet egyértelműen 
meghatározni. A tájékoztatásnak egyszerűnek, világosnak, könnyen érthetőnek kell lennie, 
könnyen felismerhető formában, ellenben ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak a 
csomagolás elejére kell korlátozódnia.

Módosítás 98
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(37) Annak érdekében, hogy az átlagos 
fogyasztóhoz szóljon, és betöltse azt a 
tájékoztató szerepet, amelynek érdekében 
bevezették, valamint figyelembe véve a 
táplálkozás témájára vonatkozó ismeretek 
jelenlegi szintjét, a közölt információnak 
egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie. 
A kutatások szerint a fogyasztók 
hasznosnak tartják a fő látómezőben vagy a 
„csomagolás elején” szereplő 
információkat, amikor vásárlással 
kapcsolatos döntéseket hoznak. Ezért 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók a tápértékre vonatkozó 
lényeges információt az élelmiszerek 
megvásárlásakor azonnal láthassák, „az 
energiatartalom (kalória)” értékére 
vonatkozó információnak a csomagolás 
elülső felének fő látómezőjében kell 
szerepelnie, lehetőleg színkódrendszer 
alkalmazásával. Mindazonáltal minden 
tápértékre vonatkozó információnak (a 
megismételt energiatartalommal együtt) 
egy helyen, a csomagolás azonos 
látómezőjében kell szerepelnie.

Or. en
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Indokolás

Bár a színkódrendszerrel kapcsolatos tapasztalatok pozitívak, a jelenlegi szakaszban túl korai 
lenne a tagállamokat e rendszer használatára kötelezni. Több információra és bizonyítékra 
van szükség. Erre a (38) preambulumbekezdés is rámutat, amely kéri a különböző 
tagállamokban a fogyasztókban kialakult értelmezéssel kapcsolatos kutatás folytatását, hogy 
megfelelő esetben harmonizált rendszereket lehessen bevezetni.

Módosítás 99
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 100
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Indokolás

A túlzott információhalmozást el kell kerülni. Túl nagy mennyiségű információ esetén a 
címkék nem töltik be tájékoztató szerepüket. Ez ellentmond alkalmazásuk eredeti céljának, 
vagyis hogy elősegítsék a fogyasztók termékválasztással és táplálkozással kapcsolatos 
tudatosabb döntéseit.

Módosítás 101
Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Annak érdekében, hogy az átlagos 
fogyasztóhoz szóljon, és betöltse azt a 

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

tájékoztató szerepet, amelynek érdekében 
bevezették, valamint figyelembe véve a 
táplálkozás témájára vonatkozó ismeretek 
jelenlegi szintjét, a közölt információnak 
egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie. 
A kutatások szerint a fogyasztók 
hasznosnak tartják a fő látómezőben vagy a 
„csomagolás elején” szereplő 
információkat, amikor vásárlással 
kapcsolatos döntéseket hoznak. Ezért 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók a tápértékre vonatkozó 
lényeges információt az élelmiszerek 
megvásárlásakor azonnal láthassák, ezeket 
az információkat a címke fő látómezőjében 
kell szerepeltetni. Ezt az információt 100 
grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkozóan kell megadni a zöld, sárga és 
piros színeket használó színkódrendszer 
segítségével, hozzárendelve a „magas”, 
„közepes” és „alacsony” jelöléseket. A 
kutatások kimutatták, hogy a fogyasztók 
szerint a színkódokkal közölt információ a 
legérthetőbb.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi kutatások szerint és az étkezési szokások javítását, illetve a táplálkozás fogyasztói 
megértését célzó törekvések tekintetében a csomagolás címkéjén érthető színkódnak és 
szövegnek kell szerepelnie.

Módosítás 102
Emma Mcclarkin

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 

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

jelenlegi szintjét, a közölt információnak 
egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie. 
Az ilyen információk elhelyezésére 
vonatkozó kutatások nem egyértelműek. 
Ezért annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók a tápértékre vonatkozó 
lényeges információt az élelmiszerek 
megvásárlásakor azonnal láthassák, ezeket 
az információkat azonos látómezőben 
együtt kell feltüntetni.

Or. en

Indokolás

Az átlagfogyasztó kényelmesebbnek és érthetőbbnek érzi a címkét, amennyiben minden 
lényeges információ (tápérték, allergén anyagok, elkészítési és tálalási javaslatok stb.) azonos 
látómezőben van.  Ez minden esetben azt jelenti, hogy a fogyasztók a hátoldali címkén találják 
meg a tájékozott választáshoz szükséges összes információt.

Módosítás 103
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 mielőbbi
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 
különböző méretű csomagolásban lévő 
termékek összehasonlíthatósága miatt 
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tagállamokban a fogyasztókban kialakult 
értelmezéssel kapcsolatos kutatás 
folytatását, hogy megfelelő esetben 
harmonizált rendszereket lehessen 
bevezetni.

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.

Or. en

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 104
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A (37) preambulumbekezdés már kiterjed erre.
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Módosítás 105
Anna Maria Corazza Bildt

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) Az allergiások számára a nem 
előrecsomagolt élelmiszerek és a 
közétkeztetés esetében is nagyon fontosak 
a potenciális allergénekre vonatkozó 
információk. Ezért az ilyen információkat 
az élelmiszer vásárlásának vagy 
elfogyasztásának helyszínén mindig 
hozzáférhetővé kell tenni a fogyasztó 
számára.

Or. en

Indokolás

A tagállamok nemzeti különrendelkezései károsak lennének a belső piacra nézve, és ezt a 
rendeletet ellehetetlenítenék.

Módosítás 106
Jürgen Creutzmann

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 

(41) A nem előrecsomagolt élelmiszerek és 
a közétkeztetés tekintetében elvileg 
önkéntes információt kell nyújtani. Bár 
ilyen esetekben a fogyasztók egyéb 
információkkal kapcsolatos igénye 
korlátozott, a potenciális allergénekre 
vonatkozó információt igen fontosnak 
tekintik. Az adatok arra utalnak, hogy az 
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korlátozott, a potenciális allergénekre 
vonatkozó információt igen fontosnak 
tekintik. Az adatok arra utalnak, hogy az 
élelmiszer-allergiás esetek zöme nem előre 
csomagolt élelmiszerre vezethető vissza. 
Ezért az ilyen információkat mindig a 
fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

élelmiszer-allergiás esetek zöme nem előre 
csomagolt élelmiszerre vezethető vissza. 
Ezért az ilyen információk nyújtásának e 
rendelettel összhangban kötelezőnek kell 
lennie.

Or. de

Indokolás

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und  praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 

Módosítás 107
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
élelmiszerekkel kapcsolatos információk 
részletesebb követelményeit ésszerűen 
tervezzék meg és alakítsák ki, és azok a 
legjobb gyakorlatokon alapuljanak, 
közösségi és nemzeti szinten rugalmas 
mechanizmusoknak kell működniük, 
amelyek a nyílt és átlátható nyilvános 
konzultáción, valamint a reprezentatív 
érdekelt felek széles körében zajló tartós 
együttműködésen alapulnak. Az ilyen 
mechanizmusok alapján nemzeti, nem 
kötelező rendszerek kerülhetnek 
kidolgozásra a fogyasztók körében végzett, 

(45) Továbbra is lehetőséget kell 
biztosítani az önkéntes megjelenítési 
formák alkalmazására, amelyet már a 
tagállamok bevezettek, és amely alapján a 
fogyasztók képesek azonosítani az 
élelmiszereket. Lehetővé kell tenni 
továbbá, hogy e rendelet előírásaival 
összhangban adott esetben a 
tápértékjelölésre vonatkozóan ipari és 
kereskedelmi jellegű megjelenítési 
formákat alkalmazzanak. Ezeknek a 
megjelenítési formáknak a fogyasztók 
körében végzett, megalapozott kutatáson 
kell alapulniuk. 
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megalapozott kutatás és az érdekelt 
felekkel folytatott széleskörű konzultációk 
alapján. Olyan mechanizmusokat kell 
létrehozni, amelyek alapján a fogyasztók 
képesek azonosítani a nemzeti rendszerrel 
összhangban – például azonosító számmal 
vagy szimbólummal – jelölt élelmiszereket.

Or. de

Indokolás

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates  etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden.  Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Módosítás 108
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. Természetesen a hagyományos 
élelmiszergyártó 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.
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Or. en

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.

Módosítás 109
Anja Weisgerber

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 fogyasztónak történő 
átadásra szánt összes előrecsomagolt
élelmiszerre, valamint a közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek szánt 
élelmiszerre alkalmazandó.

Nem alkalmazandó azokra az 
élelmiszerekre, amelyek közvetlenül az 
értékesítés helyén kerülnek csomagolásra 
a végső fogyasztónak történő átadás előtt.

Or. de

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.



PE438.135v03-00 26/151 AM\802277HU.doc

HU

Módosítás 110
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 eljutó 
összes előrecsomagolt élelmiszerre 
alkalmazandó, beleértve a 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplők által szállított élelmiszereket és a 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplőknek szánt élelmiszereket is.

Or. de

Módosítás 111
Anja Weisgerber

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;

Or. de

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 
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előírt információkat biztosítani, mivel a termékek igen sokfélék, kézzel készülnek és az 
értékesítésre kínált termékek köre napról napra változik.

Módosítás 112
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „nem előrecsomagolt élelmiszer”: 
olyan élelmiszer, amelyet a fogyasztónak 
csomagolás nélkül közvetlen értékesítés 
céljából kínálnak; olyan élelmiszer, 
amelyet ha csomagolnak, akkor azt a 
végső fogyasztó számára történő 
értékesítés időpontjában teszik; és 
naponta friss áruk, amelyeket közvetlen 
értékesítés céljából az előállítás napján 
csomagolnak;

Or. en

Indokolás

E rendelet zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében javasolt nem csak az 
előrecsomagolt élelmiszer, hanem a nem előrecsomagolt élelmiszer meghatározását is 
megadni.

Módosítás 113
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de
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Indokolás

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

Módosítás 114
Cornelis de Jong

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, – kivéve, ha 
az ilyen követelmények az emberi egészség 
sürgős védelméhez kapcsolódnak – az új 
követelmények hatálybalépését követően 
egy legfeljebb 18 hónapos átmeneti 
időszakot biztosítanak, amelynek során az 
új követelményeknek meg nem felelő 
címkét viselő élelmiszereket forgalomba 
lehet hozni, vagy az ilyen élelmiszereknek 
az átmeneti időszak vége előtt forgalomba 
hozott készleteit azok kimerüléséig 
továbbra is értékesíteni lehet.

Or. en

Indokolás

 A csomagolási hulladék mennyiségének minimálisra csökkentése érdekében helyénvaló egy 
átmeneti időszak előírása új címkézési követelmények bevezetése esetén, kivéve, ha az 
közvetlen közegészségügyi kockázatot jelent, amely esetben nem biztos, hogy helyénvaló egy 
ilyen időszak. A szöveg az előadó által javasolt módosítást követi, de kiegészíti a „sürgős” 
szóval, mivel maga az előadó is ezt a szót használja az indokolásban.
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Módosítás 115
Othmar Karas

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, az új 
követelmények hatálybalépését követően 
legalább hároméves megfelelő átmeneti 
időszakot kell megállapítani, amelynek 
során az új követelményeknek meg nem 
felelő címkét viselő élelmiszereket 
forgalomba lehet hozni. Ennek során 
biztosítani kell, hogy az ilyen 
élelmiszereknek az átmeneti időszak vége 
előtt forgalomba hozott készleteit azok
kimerüléséig, legfeljebb azonban az új 
rendelkezések hatálybalépését követően 
három évig továbbra is értékesíteni 
lehessen. Ez vonatkozik azokra a 
címkeállományokra is, amelyek már az új 
rendelkezések hatálybalépése előtt az 
élelmiszer-ipari vállalatok tulajdonában 
voltak.

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy különösen a kis- és középvállalkozások tekintetében a gyakorlatban 
megvalósítható átmenetet biztosítsanak, megfelelő átmeneti időszak előírására van szükség 
(legalább 3 év).  Az átmeneti időszakok meghatározásánál kerülni kellene különösen a 
csomagolóanyagok nyomtatásához és fejlesztéséhez kapcsolódó magas beruházási 
költségeket, valamint a címkeállományok költséges megsemmisítését.
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Módosítás 116
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 117
Frank Engel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) az egészségügyi hatás, beleértve egy 
élelmiszer káros és veszélyes 
fogyasztásához kapcsolódó kockázatokat 
és következményeket;

törölve

Or. de
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Módosítás 118
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ szükségességének 
mérlegelésekor figyelembe kell venni a 
fogyasztók többségénél bizonyos, általuk 
jelentős értékűnek ítélt információk iránti, 
széles körben megjelenő igényt, valamint a 
fogyasztókat érő esetleges általánosan 
elfogadott előnyöket, hogy tájékozott 
módon választhassanak. 

2. Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ szükségességének 
mérlegelésekor figyelembe kell venni az 
érdekeltek (beleértve a fogyasztókat, a 
gyártókat és másokat) számára azzal 
kapcsolatban felmerülő esetleges 
költségeket és előnyöket, hogy bizonyos, 
általuk jelentős értékűnek ítélt 
információkat nyújtanak, valamint az
általánosan elfogadott és a fogyasztók 
számára azt lehetővé tevő előnyöket, hogy 
tájékozott módon választhassanak. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de
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Indokolás

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

Módosítás 120
Anja Weisgerber

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 terméket 
vagy összetevőt sugallnak, noha valójában 
élelmiszer-utánzatról, vagy egy adott 
termékben rendszerint felhasznált 
összetevő helyettesítéséről van szó.  Ilyen 
esetekben a termék csomagolásának 
legfeltűnőbb felületén az „utánzat”, illetve 
„(a helyettesített anyag neve) helyett (a 
helyettesítő anyag neve) felhasználásával 
előállítva” kiegészítő megjelölést kell 
alkalmazni;

Or. de

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.
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Módosítás 121
Anna Maria Corazza Bildt

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

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

In the interest of transparency appropriate labelling should be introduced for imitation 
foodstuffs. Examples of imitation foodstuffs are 'cheese' made from vegetable fat which is are 
increasingly being marketed. Another development which has been observed is that 
ingredients normally used to manufacture a product are to some extent being replaced with 
cheaper substitutes, e.g. replacement of milk in ice cream with vegetable fat, truffle being 
replaced by truffle oil and vanilla extract being replaced by vanillin. This is not generally 
apparent to consumers and there is a need for more clarity and transparency.

Módosítás 122
Anna Maria Corazza Bildt

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.



PE438.135v03-00 34/151 AM\802277HU.doc

HU

Or. en

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.

Módosítás 123
Emma Mcclarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 49. cikk (1) bekezdésében említett 
bizottság összeállítja az (1) bekezdésnek 
megfelelő olyan állítások és feltételek nem 
teljes körű jegyzékét, amelyek használatát 
tiltani vagy korlátozni kell.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás fenn kívánja tartani a hatályos uniós élelmiszerjogi rendelkezést 
(2000/13/EK irányelv), amely előírja a tagállamok számára, hogy együtt lépjenek fel abban 
az esetben, ha korlátozásokat kell bevezetni az egyes címkékre vonatkozó állítások és 
feltételek alkalmazására.  Ilyen rendelkezés hiányában az egyes országok hozhatnák meg a 
jogszabályokat és a fogalmak az egyes tagállamokban könnyedén eltérhetnének, és ezáltal 
kereskedelmi korlátok jöhetnének létre a belső piacon. 

Módosítás 124
Cornelis de Jong

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 

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

szereplőnek történő átadásra szánt 
élelmiszert, gondoskodnak arról, hogy az 
élelmiszerekre vonatkozó információ 
megléte és pontossága megfeleljen az 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó alkalmazandó jognak.

Or. en

Indokolás

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

Amendement 125
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. el
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Módosítás 126
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer megnevezése; a) a termék kereskedelmi megnevezése;

Or. de

Indokolás

- – (1) bekezdés a)–h) pont: Nyelvi kiigazítás a 2000/13/EK irányelv (címkézési 
irányelv) jelenleg alkalmazott szóhasználatával való összhang biztosítása érdekében (vö. 3. 
cikk: többek között „kereskedelmi név”, „nettó töltőmennyiség”).

Módosítás 127
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az élelmiszer nettó mennyisége; e) az élelmiszer nettó töltőmennyisége;

Or. de

Indokolás

- – (1) bekezdés a)–h) pont: Nyelvi kiigazítás a 2000/13/EK irányelv (címkézési 
irányelv) jelenleg alkalmazott szóhasználatával való összhang biztosítása érdekében (vö. 3. 
cikk: többek között „kereskedelmi név”, „nettó töltőmennyiség”).
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Módosítás 128
Othmar Karas

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;

Or. de

Indokolás

– (1) bekezdés a)–h) pont: Nyelvi kiigazítás a 2000/13/EK irányelv (címkézési irányelv) 
jelenleg alkalmazott szóhasználatával való összhang biztosítása érdekében (vö. 3. cikk: 
többek között „kereskedelmi név”, „nettó töltőmennyiség”).

Módosítás 129
Cornelis de Jong

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;

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az élelmiszerterméket elsőként a Közösségi piacon forgalomba hozó 
vállalkozás nevének vagy cégnevének és Közösségen belüli címének kötelező feltüntetését.
Ennek érdekében ki kell egészíteni és pontosítani kell a felsorolást.
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Módosítás 130
Othmar Karas

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 abban az esetben, ha ezek 
feltüntetésének elmulasztása 
félrevezethetné a fogyasztót az élelmiszer 
valódi eredete tekintetében; 

Or. de

Indokolás

Az eredettel kapcsolatos jelölés javasolt kiterjesztését elutasítjuk.  Az egyes összetevők 
eredetének jelölése a gyakorlatban sok esetben nem lehetséges, különösen akkor, ha a gyártók 
azok különböző piaci elérhetőségétől függnek. Az eredettel kapcsolatos információk 
megadására vonatkozó követelmény ezért igen csekély rugalmasságot biztosít, és ezáltal 
magasabb költségeket von maga után. Következésképpen meg kellene tartani a 2000/13/EK 
irányelv 3. cikke (1) bekezdése 8. pontjának megfogalmazását, és ezáltal az általános 
megtévesztési tilalom mértékét.

Módosítás 131
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(i) minden hústermék származási országa
vagy eredetének helye; a marha- és 
borjúhúsra, halra és kagylóra vonatkozó 
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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;

szabályok más hústermékekre is 
alkalmazandóak;

Or. en

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.

Amendement 132
Sylvana Rapti

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

Or. el
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Módosítás 133
George Lyon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) bizonyos nyersanyagok esetében a 
származási ország, esetenkénti 
megközelítés alapján és az érintett 
ágazatok érdekelt feleivel történt 
konzultációt követően;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 134
Frank Engel

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 135
Emma Mcclarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás fenn kívánja tartani a hatályos uniós élelmiszerjogi rendelkezést 
(2000/13/EK irányelv), amely előírja a tagállamok számára, hogy együtt lépjenek fel abban 
az esetben, ha korlátozásokat kell bevezetni az egyes címkékre vonatkozó állítások és 
feltételek alkalmazására.  Ilyen rendelkezés hiányában az egyes országok hozhatnák meg a 
jogszabályokat és a fogalmak az egyes tagállamokban könnyedén eltérhetnének, ezáltal 
kereskedelmi korlátok jöhetnének létre a belső piacon. 

Módosítás 136
Cornelis de Jong

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 nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 

törölve
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ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

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 137
Anna Maria Corazza Bildt

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 
vagy a címkére kell nyomtatni olyan
karakterekkel, melyek a nyomtatott 
szöveget jól láthatóan kiemelik a 
háttérből. A csomagoláson lévő reklámok 
nem fedhetik el a kötelezően feltüntetendő 
adatokat. A XIII. b) mellékletben 
megadott tényezők befolyásolják az 
olvashatóságot, így azokat a címke 
megtervezésénél figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

A címke egyértelműségének javítása érdekében mérhető és ezáltal számonkérhető 
kritériumokra van szükség. Míg a minimális betűméret nem szükségszerűen garantálja az 
adatok megfelelő kivehetőségét, e bekezdés biztosítja az olvashatóságot befolyásoló több 
tényező (pl. kontraszt, betűtípus, elrendezés stb.) figyelembe vételét. Fontos kikötni, hogy a 
csomagoláson lévő reklám nem fedheti el a kötelezően feltüntetendő adatokat.
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Módosítás 138
Tiziano Motti, Lara Comi

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 
vagy a címkére kell nyomtatni olyan 
betűtípussal és színnel, amely a nyomtatott 
szöveg háttérből való kiemelése révén 
biztosítja az olvashatóságot.

Or. it

Indokolás

A legalább 3 mm-es betűméret csak tovább növelné a csomagolás méretét, ami nem 
egyeztethető össze a környezetvédelmi célokkal. A gyártók számára lehetővé kell tenni, hogy a 
címkék formátumát a csomagolás méretéhez igazítsák, egyúttal biztosítva a fogyasztóknak 
szánt információk legjobb olvashatóságát és kivehetőségét.

Módosítás 139
Cornelis de Jong

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 

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 
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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.

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.
A Bizottság – az európai fogyasztói 
szervezetekkel és érdekelt felekkel 
együttműködve – szabályokat ír elő, 
melyek meghatározzák, hogy ezeket az 
elemeket hogyan kell alkalmazni annak 
érdekében, hogy biztosított legyen az 
élelmiszerre vonatkozó, fogyasztóknak 
szánt információk olvashatósága. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A címkén feltüntetett valamennyi információnak jól láthatónak, jól olvashatónak és 
egyértelműnek kell lennie annak érdekében, hogy a fogyasztók a megfelelő információk 
birtokában választhassanak a termékek közül.
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Módosítás 140
Othmar Karas

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 oly módon kell 
feltüntetni a csomagoláson vagy a címkén, 
hogy biztosított legyen azok 
olvashatósága.

Or. de

Indokolás

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.
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Módosítás 141
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Az Európai Bizottság a megfelelő 
érdekképviseletekkel együttműködésben 
elkészíti az élelmiszereken található 
fogyasztói tájékoztatás olvashatóságára 
vonatkozó kötelező érvényű szabályokat. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A megfelelő olvashatóság biztosításához nem elegendő, ha a kötelezően feltüntetendő elemek 
esetében a 3 mm-es betűméretet írjuk elő. Emellett a 3 mm-es minimális betűméret előírása 
azért sem célravezető, mivel különösen a többnyelvű csomagolások esetén nincs elég hely 
valamennyi kötelezően feltüntetendő elem ilyen méretben való feltüntetésére. A kötelezően 
feltüntetendő elemek méretének 3 mm-re való növelése azt eredményezi, hogy a 
csomagolásokat nagyobbra kell tervezni, ami megint csak ellentmond a csomagolási hulladék 
mennyiségének mérséklésére irányuló célkitűzésnek, és az adagok növekedését vonná maga 
után. 
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Módosítás 142
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. de

Indokolás

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.
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Módosítás 143
Tiziano Motti, Lara Comi

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 a nyomtatott szöveg kellő 
mértékben kiemelkedjen a háttérből, 
továbbá azok jól olvashatók és 
letörölhetetlenek legyenek.

Or. it

Indokolás

Lényeges, hogy a fogyasztókhoz eljussanak a 9. cikk (1) bekezdése alapján kötelezően 
feltüntetendő információk.

Módosítás 144
Frank Engel

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
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Or. de

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 145
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 146
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Bizottság az európai fogyasztói 
szervezetekkel és érdekelt felekkel 
együttműködve szabályokat ír elő, 
amelyek meghatározzák, hogy a 14. cikk 
(1) bekezdésében említett elemeket hogyan 
kell alkalmazni annak érdekében, hogy 
biztosított legyen az élelmiszerekre 
vonatkozó, fogyasztóknak szánt 
információk olvashatósága a nagyon kis 
felületet kínáló csomagolások és 
tárolóedények esetében.

Or. en
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Indokolás

A kisméretű termékek esetében az élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatás olvashatósága 
továbbra sem megoldott. Általában a 80 cm2-nél kisebb nyomtatható felülettel rendelkező 
termékek esetében a 9. cikkben felsorolt adatok csak egy részének feltüntetését kellene 
kötelezően előírni. A módosításnak köszönhetően ugyanakkor a Bizottságnak az érdekelt 
felekkel együtt meg kell vizsgálnia, hogyan lehet olvashatóan feltüntetni az élelmiszerekre 
vonatkozó adatokat a kisméretű termékeken.

Módosítás 147
Emma Mcclarkin

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.

Or. en

Módosítás 148
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információkat szembetűnő helyen kell 
megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, 
jól olvashatók és megfelelő esetben 
letörölhetetlenek legyenek. Nem rejthetik 
el, halványíthatják el, vonhatják el róluk a 
figyelmet vagy szakíthatják meg azokat 
más írott vagy képi anyaggal vagy 
bármilyen egyéb, a láthatóságot 
befolyásoló anyaggal.

6. Az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információkat szembetűnő helyen kell 
megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, 
jól olvashatók és megfelelő esetben 
letörölhetetlenek legyenek, továbbá 
mennyiségük ne lépje túl a szükséges 
mértéket. Nem rejthetik el, halványíthatják 
el, vonhatják el róluk a figyelmet vagy 
szakíthatják meg azokat más írott vagy 
képi anyaggal vagy bármilyen egyéb, a 
láthatóságot befolyásoló anyaggal.
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Or. nl

Indokolás

A túlzott információhalmozást el kell kerülni. Túl nagy mennyiségű információ esetén a 
címkék nem töltik be tájékoztató szerepüket. Ez ellentmond alkalmazásuk eredeti céljának, 
vagyis hogy elősegítsék a fogyasztók termékválasztással és táplálkozással kapcsolatos 
tudatosabb döntéseit.

Módosítás 149
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) az élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ a szerződés megkötését
megelőzően rendelkezésre áll, és az 
alkalmazott távközlési eszköznek 
megfelelően olvasható, és a fogyasztóhoz 
tartós adathordozón, a szerződés 
megkötését követő ésszerű időn belül, de 
legkésőbb az élelmiszer kiszállításával 
egyidejűleg eljuttatják a kötelező 
információkat;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 150
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A fogyasztó csak akkor tud megalapozott döntést hozni, ha már rendelkezésére áll a 9. cikk (1) 
bekezdésében előírt valamennyi elérhető információ. Kivétel csak a minimális eltarthatóság 
határnapja esetében tehető, mivel előfordulhat, hogy ez a vásárlás időpontjában még 
ismeretlen.

Módosítás 151
Olle Schmidt

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
által könnyen érthető nyelven jelennek 
meg, ideértve a vak vagy csökkentlátó 
fogyasztókat is.

Or. sv

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 152
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 153
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A kötelező tápértékjelölést elutasítjuk. Az újrafelhasználásra szánt üvegpalackokat rendszerint 
egyadagos kiszerelésként (pl. 200 ml vagy 250 ml) értékesítik. A tartályokon az adatok 
feltüntetésére rendelkezésre álló hely igen szűkös, ezért meg kell tartani a címkézés eddigi 
terjedelmét, azaz a kereskedelmi nevet, a nettó töltőmennyiséget, az allergén anyagokat és a 
minőségmegőrzési időtartamot (vö. a 2000/13/EK címkézési irányelv 13. cikkének (4) 
bekezdése). 
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Módosítás 154
Lara Comi

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

Or. it

Indokolás

Az élelmiszercímkékre vonatkozó jogszabályok folyamatos változásának köszönhetően ma 
sokkal több adat feltüntetése kötelező, mint régen, és az információkat sokszor több nyelven 
feltüntetik. Ezért a legnagyobb felületet a (2) bekezdésben rögzített eltérés céljára nem 
kevesebb, mint 100 cm2-re kell növelni.

Módosítás 155
Othmar Karas

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 nyomtatható felülete 
100 cm2-nél vagy nettó töltőtömege 30 g-
nál 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 
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tenni.

Or. de

Indokolás

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Módosítás 156
Anja Weisgerber

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 tárolóedény
esetében, amelynek legnagyobb
nyomtatható felülete 100 cm2-nél kisebb, 
kizárólag a 9. cikk (1) bekezdésének a), c), 
e) és f) pontjában, valamint a 29. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában felsorolt 
adatok megadása kötelező a csomagoláson 
vagy a címkén. A 9. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett adatokat más 
eszközökkel kell megadni vagy a fogyasztó 
kérésére elérhetővé kell tenni.

Or. de

Indokolás

A kisebb csomagolásokra vonatkozó mentesség nem megfelelő és nem megvalósítható, ezért a 
felületméretet növelni kell. 
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Módosítás 157
Cornelis de Jong

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 nyomtatható felülete
80 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.

Or. en

Indokolás

A különösen kisméretű termékeken feltüntetendő információkat a legfontosabb elemekre kell 
korlátozni, máskülönben a gyártók kénytelenek volnának nagyobb csomagolást vagy tartót 
használni, mint amekkorára az adott termékhez szükség volna.

Módosítás 158
Emma Mcclarkin

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.

Or. en
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Módosítás 159
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem előrecsomagolt áruk, továbbá a 2. 
cikk (2) bekezdésének d) pontjában 
említett, közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplők árui esetében a 9., 
valamint a 29. cikkben felsorolt adatokat 
nem kötelező feltüntetni. 

Or. de

Indokolás

Az élelmiszer-kiskereskedelmi és élelmiszer-kisipari vállalkozások, 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.

Módosítás 160
Anna Maria Corazza Bildt

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 szereplő 
adatok kivételével – nem kötelező 
feltüntetni.
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Or. en

Indokolás

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.

Módosítás 161
Cornelis de Jong

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 nem 
kötelező feltüntetni.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszer-kiskereskedelmi és élelmiszer-kisipari vállalkozások – többek között a 
közétkeztetésben működő gazdasági szereplők vagy a közvetlen termékértékesítést végző 
mezőgazdasági üzemek – is állítanak elő termékeket a fogyasztók számára történő közvetlen 
eladásra. 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 az említett gyártókra ne vonatkozzon a kötelező tápértékjelölés.
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Módosítás 162
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az élelmiszer megnevezésére vonatkozó 
egyedi rendelkezéseket és az azt kísérő 
adatokat az V. melléklet állapítja meg.

2. A forgalomba hozatal helye szerinti 
tagállamban megengedett az élelmiszer 
azon megnevezésének használata is, 
amely alatt a terméket az előállító 
tagállamban jogszerűen gyártják és 
forgalomba hozzák.
Ha azonban e rendelet egyéb 
rendelkezéseinek, különösen a 9. cikkben 
szereplő rendelkezéseknek az alkalmazása 
nem tenné lehetővé, hogy a forgalomba 
hozatal helye szerinti tagállam fogyasztói 
megismerjék az élelmiszer valódi jellegét, 
és azt megkülönböztessék más 
élelmiszerektől, amelyekkel esetleg össze 
lehetne téveszteni, az élelmiszer 
megnevezését más leíró információ kíséri, 
amely az élelmiszer megnevezésének 
közelében jelenik meg.
Az élelmiszernek az előállító tagállamban 
használt megnevezése kivételes esetekben 
nem alkalmazható a forgalomba hozatal 
helye szerinti tagállamban, ha az általa 
megjelölt élelmiszer az összetételét vagy 
előállítását tekintve annyira különbözik az 
ilyen néven ismert élelmiszertől, hogy az 
1. és 2. pont rendelkezései nem elegendők 
annak biztosításához, hogy a fogyasztó a 
forgalomba hozatal helye szerinti 
tagállamban megfelelő tájékoztatást 
kapjon.
A kereskedelmi név nem helyettesíthető 
védjeggyel, márkanévvel vagy 
fantázianévvel. 
A kereskedelmi név magában foglalja 
vagy ahhoz kiegészítésképpen csatolják az 
élelmiszer fizikai állapotára vagy a rajta 
elvégzett kezelésekre vonatkozó adatokat 
(pl. porított, fagyasztva szárított, 
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mélyhűtött, koncentrált, füstölt) minden 
olyan esetben, amikor az ilyen információ 
elhagyása megzavarhatná a vásárlót.
Az ionizáló sugárzással kezelt 
élelmiszereket a „besugárzott” vagy 
„ionizáló sugárzással kezelt” jelzésekkel 
kell ellátni.
Az V. melléklet tartalmazza a „darált hús” 
kereskedelmi névre vonatkozó egyedi 
követelményeket. 

Or. de

Indokolás

Az egyszerűsítés és jobb szabályozás célkitűzésének elérése érdekében az élelmiszerek 
„kereskedelmi nevére” vonatkozó rendelkezéseket bele kell foglalni a rendeletbe (itt: 18. 
cikk). A 2000/13/EK irányelvben (címkézési irányelv) foglalt eddigi szabályok világosak és 
egyértelműek voltak, és ezért át kell venni azokat (vö. 5. cikk).

Módosítás 163
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sör és a szeszes italok. A 
Bizottság [e rendelet hatályba lépését 
követően öt évvel] jelentést készít a 19. 
cikk alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait. 
Ezeket az intézkedéseket, amelyek e 

(e) bor az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerint.
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rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 164
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(e) bor és bortermékek a borpiac közös 
szervezéséről szóló, 2008. április 29-i
479/2008/EK tanácsi rendelet1 1. cikke (1) 
bekezdésének, valamint az ízesített bor, 
ízesített boralapú italok és az ízesített
boralapú koktélok meghatározására, 
megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó 
általános szabályok meghatározásáról 
szóló, 1991. június 10-i 1601/1991/EGK 
tanácsi rendelet2 2. cikke (1) 
bekezdésének meghatározása szerint, 
illetve a szőlőtől eltérő gyümölcsből 
készült hasonló termékek, az alma- és 
körtebor, a sör és a szeszes italok a szeszes 
italok meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról szóló, 2008. január 
15-i 110/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 2. cikke (1) bekezdésének 
meghatározása szerint, valamint egyéb 
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módosítására vonatkoznak, a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

alkoholtartalmú italok. A Bizottság [e 
rendelet hatálybalépését követően öt évvel] 
jelentést készít a 19. cikk e pontban 
említett termékekre történő alkalmazásával 
kapcsolatban, melyhez csatolhatja azokat a 
tudományos intézkedéseket, melyek 
meghatározzák az összetevők 
címkézésének szabályait. Ezeket az
intézkedéseket szükség esetén az alábbi
eljárásokkal kell elfogadni:

i. a 479/2008/EK rendeletben említett 
termékek esetében az e rendelet 113. 
cikkének (1) bekezdésében említett, és a 
mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 
2007. október 22-i 1234/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (egységes 
KPSZ-rendelet)4 195. cikkének (2) 
bekezdésében előírt szabályozási eljárás;
ii. az 1601/91/EGK rendelet 2. cikkének 
(1) bekezdésében említett termékek 
tekintetében az említett rendelet 13. 
cikkében előírt szabályozási eljárás;
iii. a 110/2008/EK rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
25. cikkének (2) bekezdésében előírt 
szabályozási eljárás;
iv. egyéb termékek tekintetében a 49. cikk 
(3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás.
Az (1) bekezdés i., ii., és iii. pontjában 
említett termékekre alkalmazott fenti 
eljárások révén azonosított egyedi 
jellemzők sérelme nélkül az intézkedések 
következetesen, és a 20. cikk e) pontjában 
és a 29. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
valamennyi felsorolt termékre ugyanattól 
az időponttól kezdődően alkalmazandók.
1. HL L 148., 2008.6.6., 1. o.
2. HL L 149., 1991.6.14., 1. o.

HL L 39., 2008.2.13., 16. o.
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4. HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

Or. en

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 165
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(e) bor és bortermékek a borpiac közös 
szervezéséről szóló, 2008. április 29-i
479/2008/EK tanácsi rendelet1 1. cikke (1) 
bekezdésének, valamint az ízesített bor, 
ízesített boralapú italok és az ízesített 
boralapú koktélok meghatározására, 
megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó 
általános szabályok meghatározásáról 
szóló, 1991. június 10-i 1601/1991/EGK 
tanácsi rendelet2 2. cikke (1) 
bekezdésének meghatározása szerint, 
illetve a szőlőtől eltérő gyümölcsből 
készült hasonló termékek, az alma- és 
körtebor, a sör és a szeszes italok a szeszes 
italok meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról szóló, 2008. január 
15-i 110/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 2. cikke (1) bekezdésének 
meghatározása szerint, valamint egyéb 
alkoholtartalmú italok. A Bizottság …-ig*
jelentést készít a 19. cikk alkalmazásával 
kapcsolatban, melyhez csatolhatja azokat a 
tudományos intézkedéseket, melyek 
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meghatározzák az összetevők 
címkézésének szabályait. Ezeket az 
intézkedéseket szükség esetén az alábbi
eljárásokkal kell elfogadni:

i. a 479/2008/EK rendeletben említett 
termékek esetében az e rendelet 113. 
cikkének (1) bekezdésében említett, és a 
mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 
2007. október 22-i 1234/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (egységes 
KPSZ-rendelet)4 195. cikkének (2) 
bekezdésében rögzített szabályozási 
eljárás;
ii. az 1601/91/EGK rendelet 2. cikkének 
(1) bekezdésében említett termékek 
tekintetében az említett rendelet 13. 
cikkében előírt szabályozási eljárás;
iii. a 110/2008/EK rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
25. cikkének (2) bekezdésében előírt 
szabályozási eljárás;
iv. egyéb termékek tekintetében a 49. cikk 
(3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás.
Az (1) bekezdés i., ii., és iii. pontjában 
említett termékekre alkalmazott fenti 
eljárások révén azonosított egyedi 
jellemzők sérelme nélkül az (1) 
bekezdésben említett intézkedések 
következetesen, és a 20. cikk e) pontjában 
és a 29. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
valamennyi felsorolt termékre ugyanattól 
az időponttól kezdődően alkalmazandók.
1. HL L 148., 2008.6.6., 1. o.
2. HL L 149., 1991.6.14., 1. o.

HL L 39., 2008.02.1.3, 16. o.
4. HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

* HL kérjük az időpont beillesztését: e rendelet 
hatálybalépését követően öt évvel.

Or. en
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Módosítás 166
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a bor az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerint, bortermékek a 
borpiac közös szervezéséről szóló, 2008. 
április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet, 
valamint az ízesített bor, ízesített boralapú 
italok és az ízesített boralapú koktélok 
meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok meghatározásáról szóló, 1991. 
június 10-i 1601/1991/EGK tanácsi 
rendelet meghatározása szerint, illetve a 
gyümölcssör, a sör és a szeszes italok a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról szóló, 2008. január 15-i 
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 
meghatározása szerint, valamint egyéb 
alkoholtartalmú italok. A Bizottság [e 
rendelet hatályba lépését követően öt 
évvel] jelentést készít a 19. cikk 
alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait. 
Ezeket az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 49. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az alkoholtartalmú italoknak általában nem e rendelet, hanem külön rendelet hatálya alá 
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kellene tartozniuk. Ezzel kapcsolatban először alapvető kérdéseket kellene tisztázni, mert 
például a szeszes italoknál a 100 ml-re vonatkozó tápérték megadása rendkívül aggályos 
lenne, és sok olyan tápanyag, amelyet az élelmiszerek tartalmaznak, az alkoholtartalmú 
italokban nem fordul elő.

Módosítás 167
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerek alábbi alkotóelemeit nem 
kötelező szerepeltetni az összetevők 
listáján:

Az alábbiak nem minősülnek élelmiszer-
összetevőknek:

Or. en

Indokolás

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Módosítás 168
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) azok a szigorúan szükséges mértékben 
használt anyagok, amelyeket oldószerként 
vagy tápanyagokhoz, adalékanyagokhoz 
vagy aromákhoz közegként használnak;

(c) azok a szigorúan csak a szükséges 
mértékben használt anyagok, amelyeket 
oldószerként mikrokultúrákhoz, 
adalékanyagokhoz, aromákhoz, 
enzimekhez vagy egyéb anyagokhoz 
fiziológiai vagy technológiai céllal
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közegként használnak;

Or. de

Indokolás

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Módosítás 169
Anna Maria Corazza Bildt

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:
- az ügyfelek a vásárlás során az eladóktól 
és/vagy a kihelyezett tájékoztató anyagon 
keresztül tájékoztatást kapnak az allergén 
anyagokról, valamint 
- az ügyfeleket tájékoztatják a 
keresztszennyeződés esetleges veszélyéről; 
vagy

Or. en

Indokolás

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.
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Módosítás 170
Cornelis de Jong

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:
- az ügyfelek a vásárlás során az eladóktól 
és/vagy a kihelyezett tájékoztató anyagon 
keresztül tájékoztatást kaphatnak az 
allergén anyagokról, valamint
- az ügyfeleket tájékoztatják arról, hogy a 
keresztszennyeződés veszélye nem zárható 
ki.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 171
Cornelis de Jong

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 eltarthatóság (lejárat 
dátuma):
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a) A dátumot az alábbi szavak előzik meg:

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

Or. en

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 172
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 173
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tartalmaznia (a továbbiakban: 
„tápértékjelölés”):

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

b) fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom.

Or. de

Indokolás

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Módosítás 174
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) eltekintve a 1,2 térfogatszázaléknál
magasabb alkoholtartalmú szeszes 
italoktól, a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint a cukor- és sótartalom.

b) eltekintve a 1,2 térfogatszázaléknál 
magasabb alkoholtartalmú szeszes 
italoktól, a fehérje-, zsír-, telítettzsírsav-, 
és szénhidráttartalom, valamint a cukor-, 
rost- és sótartalom.

Or. it

Indokolás

(A fordító megjegyzése: a bizottsági dokumentum olasz változata eltér a francia és angol 
nyelvű változatoktól.) A tápértékjelölésnek összhangban kell lennie az európai fogyasztók 
által megismert rendszerrel (90/496/EK irányelv) és az élelmiszerkódexszel, ezért 
tartalmaznia kell a Big 8-ra (energia, fehérje, szénhidrát, cukor, zsír, telített zsírsav, 
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rostanyag és só) vonatkozóan 100g/ml és/vagy egy adag által tartalmazott értékeket. 

Módosítás 175
Philippe Juvin, Damien Abad

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy a kötelező tápértékjelölés tartalmazza a legfontosabb tápanyagokat (fehérje, 
szénhidrát – például cukor –, zsír, telített zsírsav, rostok és nátrium), ahogy az a jelenlegi 
szabályozásban is meg lett határozva (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 176
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A fehérje létfontosságú tápanyag. A fehérjetartalmat szerepeltetni kell a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező tájékoztatásban, hogy a fogyasztók láthassák az élelmiszer 
energiát biztosító valamennyi tápanyagát. 
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Módosítás 177
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a telített és transzzsírsavak 
mennyisége.

Or. en

Indokolás

A tápértékjelölésnek tartalmaznia kell a telített és transzzsírsavak mennyiségét, hiszen azok 
hatása bizonyított. Az egészségre gyakorolt káros hatásuk miatt a transzzsírsavakat Dániában 
már betiltották.

Módosítás 178
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az alkoholos italok esetében, eltekintve a 
bortól, a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell az energiatartalmat és a 
szénhidrátok mennyiségét.
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szabályait. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a borok és más szeszes italok között. A borászati gyakorlat, a gyártási 
eljárások, a kiszerelés és borcímkézés valamennyi területére vonatkoznak már részletesen 
kidolgozott műszaki előírások, amelyek a lánc valamennyi szakaszát lefedik, így a fogyasztók 
védelme és megfelelő tájékoztatása biztosítva van.

Módosítás 179
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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 
italokra. A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépését követően öt évvel] jelentést 
készít a 19. cikk alkalmazásával 
kapcsolatban, melyhez csatolhatja azokat a 
tudományos intézkedéseket, melyek 
meghatározzák az összetevők 
címkézésének szabályait. Ezeket az 
intézkedéseket szükség esetén az alábbi
eljárással összhangban kell elfogadni.
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említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

i. az 1601/91/EGK rendelet 2. cikkének (1) 
bekezdésében említett termékek 
tekintetében az említett rendelet 13. 
cikkében előírt szabályozási eljárás;
ii. a 110/2008/EK rendeletben említett 
termékek tekintetében az említett rendelet 
25. cikkének (2) bekezdésében előírt 
szabályozási eljárás;
iii. más termékek tekintetében a 49. cikk 
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárás.
Az (1) bekezdés i. és ii. pontjában említett 
termékekre alkalmazott fenti eljárások 
révén azonosított egyedi jellemzők sérelme 
nélkül az intézkedések következetesen, és 
a 20. cikk e. pontjában és a 29. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt valamennyi 
termékre ugyanattól az időponttól 
kezdődően alkalmazandók.

Or. en

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 180
Anna Maria Corazza Bildt

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 

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
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meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […/…/EK] 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
meghatározott sörre és a szeszes italokra. 
A Bizottság [e rendelet 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 kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

meghatározása szerinti borra, valamint a 
479/2008/EK és az 1601/1991/EK 
rendeletben meghatározott borászati 
termékekre, valamint a 110/2008/EK
rendelet 2. cikkének (1) bekezdése szerinti 
sörre és a szeszes italokra, továbbá más 
alkoholos 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 kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az alkoholtartalmú italoknak általában nem e rendelet, hanem külön rendelet hatálya alá 
kellene tartozniuk. Ezzel kapcsolatban először alapvető kérdéseket kellene tisztázni, mert 
például a szeszes italoknál a 100 ml-re vonatkozó tápérték megadása rendkívül aggályos 
lenne, és sok olyan tápanyag, amelyet az élelmiszerek tartalmaznak, az alkoholtartalmú 
italokban nem fordul elő.

Módosítás 181
Philippe Juvin, Damien Abad

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) rost; törölve
g) fehérje;

Or. fr
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Indokolás

A 29. cikk (1) bekezdése b. pontjának módosítása miatt.

Módosítás 182
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A tápértékjelölés továbbá a következők 
közül, illetve azok összetevői vagy az (1) 
bekezdésben említett anyagcsoportok 
összetevői közül többet is tartalmazhat:

a) transzzsírsavak; a) transzzsírsavak;

aa) telített zsírsavak;

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

c) többszörösen telítetlen zsírsavak; c) többszörösen telítetlen zsírsavak;
d) poliolok;

d) poliolok;

e)keményítő; e)keményítő;

f) rost; f) rost;

g) fehérje;
ga) cukrok;

gb) nátrium;

(gc) koleszterin;

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

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

i) a vitaminok, ásványi anyagok és 
bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez 
történő hozzáadásáról szóló, 2006. 
december 20-i 1925/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben1
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meghatározott egyéb anyagok.
____
1 HL L 404, 2006.12.30, 26. o.

Or. de

Indokolás

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Módosítás 183
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – f, g és h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) rost; f) só;

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

g) a XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
felsorolt és a XI. melléklet A. részének 2. 
pontjában meghatározott, jelentős 
mennyiségben jelen lévő ásványi anyagok 
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vagy vitaminok. 3. vagy vitaminok; 

h) a XIII. melléklet A. részében felsorolt 
egyéb anyagok.
A fenti kategóriák összetevőit is 
tartalmazhatja.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendeletben fontos, hogy ne 
legyen követelmény olyan információ feltüntetése, amelyet a célközönség nem ért. 
Tanulmányok igazolták, hogy a fogyasztók már most sem értenek néhány, a címkén feltüntetett 
információt. A tápérték tekintetében a fogyasztók inkább a kalóriát használják, mint a joules-t, 
ez utóbbit a tudósok részesítik előnyben, akik a rendelet alkalmazási körén kívül vannak.

Módosítás 184
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 185
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A megadott értékeknek az egyes esetek 
függvényében olyan átlagértékeknek kell 

4. A megadott értékeknek a 
minőségmegőrzési időtartam végén olyan 
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lenniük, amelyek a következőkön 
alapulnak:

átlagértékeknek kell lenniük, amelyek a 
következőkön alapulnak 

a) az élelmiszer gyártó által végzett 
vizsgálatai; or

a) az élelmiszer gyártó által végzett 
vizsgálatai; or

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

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

c) általánosan meghatározott és elfogadott 
adatokból kiinduló számítások.

c) általánosan meghatározott és elfogadott 
adatokból kiinduló számítások.

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.

Or. de

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 186
Liem Hoang Ngoc

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 

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

kapcsolatos tájékoztatáson kívül az adott 
kiszerelésben csomagolt vagy könnyen 
egyforma adagokra osztható élelmiszer 
energiatartalmát adagonként is fel kell 
tüntetni a csomagban lévő adagok 
számának feltüntetésével. A többi 
tájékoztatás is feltüntethető adagonként.

Or. fr

Indokolás

A 100 grammonkénti vagy 100 milliliterenkénti energiatartalom feltüntetése nem feltétlen 
érdekes a fogyasztók számára, amennyiben súlyukban és térfogatukban jelentősen eltérő 
élelmiszerekről van szó. Az adagokra osztható élelmiszerek esetében ezért célszerű az
energiatartalmat adagonként feltüntetni, hiszen így a fogyasztók pontosabb és könnyebben 
érthető információhoz jutnak.

Módosítás 187
Othmar Karas

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.

Or. de

Indokolás

    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.
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Módosítás 188
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az 
információt a címkén meghatározott 
mennyiségű adagra vonatkoztatva is ki 
lehet fejezni, feltéve, hogy a csomagban 
lévő adagok számát feltüntették. Az 
adagokat az „adag” szó feltüntetésével
vagy az adagot vizuálisan ábrázoló 
piktogram segítségével lehet 
meghatározni.

Or. nl

Indokolás

Az Európai Unió ipara már önkéntes megállapodások keretében meghatározta, hogy egy 
adott termékből nagyjából mennyi minősül egy adagnak. Az ipar már most is használ 
piktogramokat az adag meghatározására. Az „adag” szó vagy az adagot vizuálisan ábrázoló 
piktogram – teáskanál, leveseskanál, edény vagy hasonlók – segítik a fogyasztót a 
megértésben, aki így világosabb képet tud alkotni az adott élelmiszer szerepéről az étrendben. 

Módosítás 189
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre vonatkozóan kell megadni. Az 
energia és a tápanyag mennyisége ezen 
túlmenően egy adagra vonatkozóan is 
megadható.
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Or. it

Indokolás

A fogyasztók számára hasznosabb, ha a tápanyagokra vonatkozó tájékoztatást adagonként 
adják meg, amennyiben a 100 grammra vagy milliliterre vonatkozó hasonló tájékoztatás 
helytelen következtetésekre adhat okot. A fogyasztó számára bonyolultabb lenne kiszámolni a 
különféle felsorolt anyagok elfogyasztott mennyiségét, és kiegyensíúlyozott étrendet 
kialakítani.

Módosítás 190
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, vagy a 32. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott további 
esetekben, vagy a kizárólag a 32. cikk (2) 
és (3) bekezdésében szereplő esetekben
egy adagra vonatkozóan kell megadni.

Or. en

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 32. cikk (2) bekezdése 
értelmében a mennyiségek megadása adagonként is lehetséges.

Módosítás 191
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tápanyagtartalmat a nettó töltőmennyiség 
mértékegységének megfelelően 100 
grammra vagy 100 milliliterre, vagy egy 
adagra vonatkozóan kell megadni.

Or. de

Indokolás

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Módosítás 192
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 1 a, 1 b és 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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realisztikus adagméretek megadására 
vonatkozó iránymutatásokat dolgoz ki. Az 
e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.

Módosítás 193
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett energia- és 
tápanyagtartalmat 100 grammra vagy 100 
milliliterre, vagy a 32. cikk (2) és (3) 
bekezdésére is figyelemmel egy adagra 
vonatkozóan kell megadni. Az adagokat az 
„adag” szó feltüntetésével vagy az adagot 
vizuálisan ábrázoló piktogram 
segítségével lehet megadni.

Or. nl
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Indokolás

Az Európai Unió ipara már önkéntes megállapodások keretében meghatározta, hogy egy 
adott termékből nagyjából mennyi minősül egy adagnak. Az ipar már most is használ 
piktogramokat az adag meghatározására. Az „adag” szó vagy az adagot vizuálisan ábrázoló 
piktogram – teáskanál, leveseskanál, edény vagy hasonlók – segítik a fogyasztót a 
megértésben, és így világosabb képet tud alkotni az adott élelmiszer szerepéről az étrendben.

Módosítás 194
Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az energia- és tápanyagtartalom megadása 100 grammra vagy 100 milliliterre lehetőséget 
biztosít a fogyasztó számára, hogy a termékeket közvetlenül összehasonlítsa egymással.

Módosítás 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml  gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 
grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen.Die 
Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die 
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).
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Módosítás 196
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) bekezdésben hivatkozott 
energia- és tápanyagtartalomnak mindig 
a fogyasztásra kész termékre kell 
vonatkoznia. A címkén szerepelnie kell 
azoknak a pontos elkészítési 
utasításoknak, amelyek alapján az 
értékeket meghatározták.

Or. de

Indokolás

Az energia- és tápanyagtartalomnak mindig a fogyasztásra kész termékre kell vonatkoznia, 
hiszen a termékben megtalálható tápanyagok mennyisége jelentősen változhat az elkészítés 
(pld. sütés, főzés) közben. A címkén szerepelnie kell azoknak a pontos elkészítési 
utasításoknak, amelyek alapján az értékeket meghatározták, hogy a fogyasztó igénybe vehesse 
azokat és ellenőrizhesse az adatokat.

Módosítás 197
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 és 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

An indication of a percentage on the reference intake should not be mandatory information. 
Individuals have different dietary needs and even daily recommended quantity cannot reflect 
the variety of needs. It is up to the individual to make a free informed choice on daily quantity 
suitable to him/her. Furthermore, it is crucial not to place costly labelling burdens and create 
more bureaucracy for enterprises, especially not for Small and Middle sized companies. The 
indication of 100ml/ 100g is a transparent and comprehensible measure and constitutes 
therefore as a sufficient mandatory information.

Módosítás 198
Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A csomagolás elején a 29. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásban a tápanyagszinteket 
színkódrendszer segítségével kell 
megadni. Zöld, sárga és piros színnel kell 
jelölni, hogy az egyes élelmiszerek ezekből 
a tápanyagokból keveset, közepes 
mennyiséget vagy sokat tartalmaznak. Az 
információt 100 grammonként vagy 100 
milliliterenként kell megadni. E 
tápanyagok magas, közepes, illetve 
alacsony szintjének referenciaértékeit a 
49. cikk (3) bekezdésében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással állapítják meg az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság véleménye 
alapján.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt a kutatást tükrözi, amely kimutatta, hogy a fogyasztók kevesebb 
információra tartanak igényt a tápanyagtartalomról a csomagolás előlapján, de 
értelmezésekkel. Jobban szeretik, ha zöld, sárga és piros színnel van jelölve, hogy az egyes 
élelmiszerek ezekből a tápanyagokból keveset, közepes mennyiséget vagy sokat tartalmaznak.
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Módosítás 199
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás egy része kifejezhető a XI. 
melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában, 100 
grammra vagy 100 milliliterre vagy egy 
adagra vonatkoztatva.

Or. it

Indokolás

Mivel sok élelmiszert nem 100g-os/ml-es mennyiségben fogyasztunk, lehetővé kell tenni, hogy 
a beviteli referenciaérték százalékos aránya egy adagra vonatkoztatva legyen feltüntetve.

Módosítás 200
Othmar Karas

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. 

3. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelezõ címkén levő értéket megfelelő 
esetben a XI. melléklet B. részében 
meghatározott beviteli referenciaérték 
százalékában is ki lehet fejezni, 100 
grammra vagy 100 milliliterre vagy egy 
adagra vonatkoztatva.  Amennyiben 
feltüntetik, a vitaminokra és az ásványi 
anyagokra vonatkozó információkat is a 
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részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

XI. melléklet A. részének 1. pontjában 
megadott beviteli referenciaérték 
százalékában kell megadni.

Or. de

Indokolás

    Az irányadó napi beviteli érték (GDA) kötelező jelölése ellentmond a GDA-kezdeményezés 
önkéntes jellegének és ezért el kell utasítani.   A GDA-jelölést az európai élelmiszeripar 
jelenleg is alkalmazza egyes élelmiszerek esetében, tájékoztatva arról a fogyasztókat.  Mint 
ahogy arról az EU-platformon megállapodás született, már csak az első adatokat kell 
megvárni arról, hogy az élelmiszeripar jelöléssel kapcsolatos kezdeményezése sikeres-e.

Módosítás 201
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A tápértékekre vonatkozó önkéntes, 
kiegészítő jellegű címkézési információkat 
táblázatos formában kell feltüntetni, az 
értékeket pedig a XI. melléklet B. részében 
meghatározott beviteli referenciaértékek 
százalékában kell kifejezni, 100 grammra 
vagy 100 milliliterre és a 31. cikk (2) 
bekezdésében előírtak értelmében egy 
adagra vonatkoztatva. Amennyiben 
feltüntetik, a vitaminokra és az ásványi 
anyagokra vonatkozó információkat 
minden esetben a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

Or. en

Indokolás

Érdemes szabályokat megállapítani az önkéntesen feltüntetett kiegészítő címkézésre 
vonatkozóan annak érdekében, hogy egyrészt ezek tekintetében is érvényesüljön bizonyos 
mértékű szabványosság azokban az esetekben, ahol élnek ezzel a lehetőséggel, másrészt pedig 
elkerülhető legyen a fogyasztók esetleges félrevezetése.
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Módosítás 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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 kell 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.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 203
Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra 
vonatkozóan a 29. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett kötelező jelölés 

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

kivételével – a zsírsavak típusára 
vonatkozó információkat a XIII. melléklet 
B. részével összhangban kell feltüntetni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32 cikk
Az értékek egy adagra vonatkozó 

feltüntetése

törölve

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

Or. de

Indokolás

A 31. cikk (2) bekezdésének módosítása már rendelkezik az adag alapján történő 
tápértékjelölésről.

Módosítás 205
Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A 31. cikk (2) bekezdésében említett, 
100 grammra vagy 100 milliliterre 
vonatkoztatott tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatáson kívül az 
információt a csomagolás hátulján 
található címkén egy adagra vonatkoztatva 
is ki lehet fejezni a csomagban lévő 
adagok számának feltüntetésével, feltéve, 
hogy az adag mérete az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság véleménye 
alapján lett meghatározva.

Or. en

Indokolás

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



PE438.135v03-00 94/151 AM\802277HU.doc

HU

Módosítás 206
Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 207
Róża Thun Und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Egyszerűsítés. Az egyértelműen külön adagként vagy ugyanakkora méretű, több különálló 
adagként előre csomagolt élelmiszereket ugyanúgy kell kezelni, mint az egyetlen adagként 
előre csomagolt élelmiszereket.
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Módosítás 208
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

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 209
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A tápérték kizárólag adagonkénti megadása kiváltképpen az olyan élelmiszerek esetében 
hasznos, amelyeket egyértelműen 100 g alatti mennyiségben fogyasztanak (pl. lekvár, étolaj 
stb.).
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Módosítás 210
Liem Hoang Ngoc

Rendeletre irányuló javaslat
32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32a. cikk
Tájékoztatás töltőtömeg alapján

Az adagokra nem felosztható élelmiszerek 
esetén 31. cikk (2) bekezdésében szereplő 
100 grammonkénti vagy 100 
milliliterenkénti tápértékjelölés mellett az 
energiatartalmat az adott élelmiszer teljes 
töltőtömege alapján is fel kell tüntetni.

Or. fr

Indokolás

A 100 grammonkénti vagy 100 milliliterenkénti energiatartalom feltüntetése nem feltétlen 
érdekes a fogyasztók számára, amennyiben súlyukban és térfogatukban jelentősen eltérő 
élelmiszerekről van szó. 

Az adagokra nem osztható élelmiszerek esetében ezért célszerű az energiatartalmat az adott 
élelmiszer teljes töltősúlya alapján feltüntetni, hiszen így a fogyasztók pontosabb és 
könnyebben érthető információhoz jutnak.

Módosítás 211
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33 cikk törölve
További kifejezési formák
1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást a 31. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett kifejezési formákon 
kívül más kifejezési formákkal is meg 
lehet adni, feltéve, hogy a következő 
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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
b) harmonizált beviteli 
referenciaértékeken, vagy ezek hiányában 
az energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapul; valamint
c) bizonyítékokkal igazolható, hogy az 
átlagfogyasztó az információ ilyen 
feltüntetését megérti és alkalmazni tudja.
2. Az (1) bekezdésben említett további 
kifejezési formákat a 44. cikkben említett 
nemzeti rendszer keretében kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A közös piac biztosításának egyetlen módja a teljes körű harmonizáció.

Módosítás 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást 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 

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

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.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 213
Lara Comi

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 

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

szerepeltetni. Ezeket az adatokat megfelelő 
esetben együtt, érthető formában, az alábbi 
sorrendben kell feltüntetni: energia-, 
fehérje-, szénhidrát- – külön hivatkozva a 
cukortartalomra –, zsír-, telítettzsírsav-, 
rost- és sótartalom.

Or. it

Indokolás

Fontos, hogy minden kötelező tápértékjelölés ugyanabban a látómezőben szerepeljen, de nem 
kell feltétlenül a fő mezőben szerepelniük.

Módosítás 214
Philippe Juvin, Damien Abad

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 szénhidrátokk, külön 
hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

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-, fehérje-, szénhidrát-
– külön hivatkozva a cukortartalomra –, 
zsír-, telítettzsírsav-, rost- és 
nátriumtartalom.

Or. fr

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.



PE438.135v03-00 100/151 AM\802277HU.doc

HU

Módosítás 215
Othmar Karas

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 szénhidrátokk, külön 
hivatkozva a cukor- és sótartalomra. 

1. A 29. cikk (1) bekezdésében említett 
adatokat érthető formában, az alábbi 
sorrendben kell feltüntetni: energia-, 
fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom.

Or. de

Indokolás

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Módosítás 216
Lara Comi, Tiziano Motti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 49. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárásnak megfeleően a Bizottságnak 
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legkésőbb 2011. december 31-ig meg kell 
határoznia a kötelező tápértékjelölés alóli 
mentesülés egyedi feltételeit a 
kereskedelem/vendéglátás és a szállodák 
és éttermek ellátása terén működő 
mezőgazdasági, kézműves és kereskedelmi 
kisvállalkozások vonatkozásában. 

Or. it

Indokolás

Kis és közepes méretű kereskedelmi vállalkozásokra történő hivatkozásnak két oka van: 
1. nem lehet különbséget tenni az ugyanazon a területen működő különféle termelő 

ágazatok között;
2. fontos szempont, hogy a nem standardizált termékeket előállító kistermelők, akiknek 

nap mint nap választaniuk kell egymással egyenétékű összetevők között, nem tudják 
feltüntetni a tápértéket termékeik megjelölésén (amennyiben ömlesztve árulják) vagy 
csomagolásán (ha a termékek előre csomagoltak).

Módosítás 217
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
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Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Módosítás 218
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Az adatokat táblázatos formában és sorba 
igazított számokkal kell megadni.  
Amennyiben a rendelkezésre álló hely 
miatt ez nem lehetséges, az információkat 
egymás után sorba írva kell megadni.

Or. de

Indokolás

Továbbra is a piaci szereplőkre kell bízni annak eldöntését, hogy hova helyezik el a 
csomagoláson feltüntetendő tápértékeket („fő látómezőben”, a csomagolás elülső oldalán 
vagy máshol).  Elegendő rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy a különböző méretű 
csomagolásokat és a többnyelvű megjelenítést figyelembe lehessen venni. 

Módosítás 219
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 2a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy a IV. mellékletben 
található listán szereplő termék esetében a 
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tápanyag-összetételre vagy az egészségre 
vonatkozó állítások miatt előírják a 
tápértékjelölést, a jelölésnek nem kell a fő 
látómezőben szerepelnie. 

Or. it

Indokolás

A IV. mellékletben foglaltaknak megfelelően mentesülő termékek esetében például az 
egészségre vonatkozó állítások miatt kötelező feltüntetni a tápértékjelölést. A kis méretű 
csomagolásban forgalomba kerülő termékek miatt ezt a tájékoztatást nem kell a fő 
látómezőben szerepeltetni.

Módosítás 220
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. E cikk más rendelkezéseinek 
figyelembe vétele mellett a 29. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
energiaértéket a fő látómezőben, lehetőleg 
színkódrendszer segítségével kell 
megadni. Ilyen rendszer használata esetén 
zöld, sárga vagy borostyán és piros színnel 
kell jelölni, hogy az egyes élelmiszerek 
alacsony, közepes vagy magas 
energiatartalmúak. Az információt 100 
grammonként vagy 100 milliliterenként 
kell megadni. Az energiatartalom 
alacsony, közepes vagy magas értékére 
vonatkozó referenciaértékeket a 49. cikk 
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással állapítják 
meg az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság véleménye alapján. 

Or. en
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Indokolás

Bár a színkódrendszerrel kapcsolatos tapasztalatok pozitívak, a jelenlegi szakaszban túl korai 
lenne a tagállamokat e rendszer használatára kötelezni. Több információra és bizonyítékra 
van szükség. Erre a (38) preambulumbekezdés is rámutat, amely kéri a különböző 
tagállamokban a fogyasztókban kialakult értelmezéssel kapcsolatos kutatás folytatását, hogy 
megfelelő esetben harmonizált rendszereket lehessen bevezetni.

Módosítás 221
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Egyszerűsítés.

Módosítás 222
Emma Mcclarkin

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-

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

allergének esetében.

Or. en

Módosítás 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

(a) az ilyen megjelenítési formák nem 
vezetik félre a fogyasztót; és
(b) bizonyítékkal kell alátámasztani, hogy 
az átlagfogyasztó megérti az ilyen 
megjelenítési formákat.

Or. de

Indokolás

Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó, kötelező érvényű külön nemzeti szabályozások 
akadályozzák az áruk szabad mozgását az európai belső piacon belül. Ehelyett a 33. cikk (1) 
bekezdésének módosítása önkéntes alapú grafikus jelölést javasol. 
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Módosítás 224
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(a) az ilyen megjelenítési formák nem 
vezetik félre a fogyasztót; és

(a) az ilyen megjelenítési formák nem 
vezetik félre a fogyasztót; és

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

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

Or. en

Indokolás

A tápanyaggal kapcsolatos szimbólumokat uniós szinten harmonizálni kell a termékek 
szabad mozgásának lehetővé tétele érdekében.

Módosítás 225
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A 34. cikk (5) bekezdésének törléséből következik.

Módosítás 226
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35 cikk törölve
Alkalmazandó követelmények
1. Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított idevágó specifikus 
követelményeknek. 
2. A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 
származik. 
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.
4. A borjú- és marhahús kivételével a hús 
esetében a származási országnak vagy az 
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eredet helyének önkéntes alapú jelölése 
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 
ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés, a nevelés és a 
levágás különböző helyeinek mindegyikét 
fel kell tüntetni.
5. A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapít meg a (3) bekezdés alkalmazására. 
Az e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket az 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
6. A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapíthat meg az önkéntesen megadott 
adatok használatának feltételeire és 
kritériumaira. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket az 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
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with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Módosítás 227
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 228
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 229
Philippe Juvin, Damien Abad

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A specifikus közösségi jogszabályokkal, 
nevezetesen a hagyományos különleges 
terméknek minősülő mezőgazdasági 
termékekről és 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, 
az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 
1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet 
módosításáról, valamint a 2392/86/EGK 
és az 1493/1999/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 
479/2008/EK tanácsi rendelettel3, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 
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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 HL L 93., 2006.3.31., 1. o.
2 HL L 93., 2006.3.31., 1. o.
3 HL L 148., 2008.6.6., 1. o.
4 HL L 39., 2008.2.13., 16. o.
5 HL L 149., 1991.6.14., 1. o.

Or. fr

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 230
Philippe Juvin, Damien Abad

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 

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 
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szintén meg kell adni. szintén meg kell adni, kivéve azon 
termékek esetében, amelyek összetevőit e 
rendelet 20. cikkével összhangban nem 
kell felsorolni.

Or. fr

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 231
George Lyon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióban forgalmazott whiskyken hagyományosan fel kell tüntetni a származási 
ország nevét; a fogyasztók nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek az információnak. Néhány, 
a származási hely megjelölése nélküli whiskyn más jelöléseket használnak, hogy azt sugallják, 
hogy valamely nagyobb whiskytermelő országból származnak, pedig ez nem így van. Ezért a 
fogyasztók megtévesztésének elkerülése érdekében célszerű, hogy az EU-ban értékesített 
valamennyi whiskyn feltüntessék azok származását.
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Módosítás 232
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
VI FEJEZET

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejezet törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 233
Damien Abad

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38 cikk törölve
A további kötelező adatokra vonatkozó 

nemzeti rendelkezések
1. A 9. cikk (1) bekezdésében és a 10. 
cikkben említett kötelező adatok mellett a 
tagállamok a 42. cikkben meghatározott 
eljárással összhangban további kötelező 
adatokat írhatnak elő specifikus 
élelmiszertípusok vagy kategóriák 
esetében az alábbi indokok alapján:
(a) közegészség védelme;
(b) fogyasztók védelme;
(c) csalás megelőzése;
(d) ipari és kereskedelmi tulajdonjogok, 
származásmegjelölés, bejegyzett 
eredetmegjelölés és a tisztességtelen 
verseny megelőzése. 2.
2. Az (1) bekezdés értelmében a 
tagállamok csak akkor vezethetnek be az 
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élelmiszer származási országával vagy 
eredete helyével kapcsolatos kötelező 
jelölésre vonatkozó intézkedéseket, ha 
bizonyított kapcsolat van az élelmiszer 
bizonyos jellemzői és származása vagy 
eredete között. A tagállamok a szóban 
forgó intézkedések a Bizottságnak történő 
bejelentésekor bizonyítékot szolgáltatnak 
arról, hogy a fogyasztók többsége 
különösen értékesnek tartja az ilyen 
információ feltüntetését.

Or. fr

Indokolás

A nemzeti rendelkezések akadályozhatják a belső piac működését, és további költségeket 
jelenthetnek a vállalkozások számára. Emellett fontos a belső piac erősítése.

Módosítás 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(a) közegészség védelme;
(b) fogyasztók védelme;
(c) csalás megelőzése;
(d) ipari és kereskedelmi tulajdonjogok, 
származásmegjelölés, bejegyzett 
eredetmegjelölés és a tisztességtelen 
verseny megelőzése.
2. Az (1) bekezdés értelmében a 
tagállamok csak akkor vezethetnek be az 
élelmiszer származási országával vagy 
eredete helyével kapcsolatos kötelező

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

vonatkozó intézkedéseket, ha bizonyított 
kapcsolat van az élelmiszer bizonyos 
jellemzői és származása vagy eredete 
között. A tagállamok a szóban forgó 
intézkedések a Bizottságnak történő 
bejelentésekor bizonyítékot szolgáltatnak 
arról, hogy a fogyasztók többsége 
különösen értékesnek tartja az ilyen 
információ feltüntetését.

Or. it

Indokolás

A nem megfelelően indokolt javaslatok sértenék a tagállamok belső piac fejlesztésére 
vonatkozó közös felelősségét. A rendeletre irányuló javaslat rendelkezik a származási 
ország/az eredet helye feltüntetésének követelményéről, noha nem kötelező alapon.

Módosítás 235
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a tagállamok számára annak lehetőségét, hogy kötelező, színkódokra épülő 
címkézési rendszert alkalmazzanak. 
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Módosítás 236
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A 9. cikk (1) bekezdésében és a 10. 
cikkben említett kötelező adatok mellett a 
tagállamok a 42. cikkben meghatározott 
eljárással összhangban további kötelező 
adatokat írhatnak elő specifikus 
élelmiszertípusok vagy kategóriák 
esetében, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések nem akadályozzák az áruk 
belső piacon belüli szabad mozgását és az 
alábbi indokokon alapulnak:

Or. de

Indokolás

Az uniós címkézési szabályok összehangolását és egyszerűsítését célzó új rendeletben – a 
jogalkotás tökéletesítésére irányuló menetrendre is tekintettel – a nemzeti rendelkezések nem 
hathatnak e célkitűzések ellen. Helyénvaló ezért egy olyan követelmény bevezetése, miszerint 
az új szabályok nem akadályozhatják a szabad mozgást a belső piacon.

Módosítás 237
Emma Mcclarkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 238
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A további nemzeti szabályozások akadályozzák az áruk szabad mozgását az európai belső 
piacon. Emellett nincs szükség arra, hogy a tagállamok az e bekezdésben javasoltak szerint 
további jelöléseket vezessenek be, mivel feltételezhető, hogy az EU-n belül az élelmiszerek 
megfelelnek az egyértelmű közösségi jogszabályoknak. 

Módosítás 239
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38a. A 34. cikk (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott követelmények mellett, a 
42. cikkben előírt eljárással összhangban 
a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
tápértékkel kapcsolatos információk 
bemutatása tekintetében további, más 
kifejezési formákat alkalmazó, önkéntes 
rendszereket is támogatnak, feltéve, hogy 
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e nemzeti rendszerek:
(a) a II. és a III. fejezetben rögzített 
általános elvekkel és követelményekkel 
összhangban kerülnek kidolgozásra;
(b) tükrözik a fogyasztók számára legjobb 
megoldás megtalálásával összefüggésben 
végzett független fogyasztói kutatások és 
az érintettekkel folytatott kiterjedt 
konzultációk eredményeit;
(c) harmonizált beviteli
referenciaértékeken, vagy ezek hiányában 
az energia- vagy tápanyagbevitelre 
vonatkozó, általánosan elfogadott 
tudományos ajánlásokon alapulnak.
A Bizottság elősegíti a nemzeti rendszerek 
elfogadásával és végrehajtásával 
kapcsolatos információcserét, és ösztönzi 
az érintettek részvételét a folyamatban. A 
Bizottság a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi az ilyen részleteket. 
A Bizottság …-ig* értékeli a különféle 
nemzeti rendszerek fogyasztók általi 
alkalmazásával és megértésével 
kapcsolatban összegyűjtött bizonyítékokat, 
annak meghatározása érdekében, hogy 
melyik rendszer az, amelyik a legjobban 
működik, és az európai fogyasztók 
számára a leghasznosabb. A Bizottság az 
erről szóló jelentését megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
* HL kérjük az időpont beillesztését: a 
rendelet hatálybalépése után öt évvel 
következő hónap első napja.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a tápértékkel kapcsolatos 
információk bemutatása tekintetében további, más kifejezési formákat alkalmazó, önkéntes 
rendszereket is támogassanak.
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Módosítás 240
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 241
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az e rendelet hatálybalépésekor nemzeti 
szabályokkal már rendelkező tagállamok a 
20. cikk e) pontjában említett közösségi 
rendelkezések elfogadásáig az 1,2 
térfogatszázaléknál nagyobb 
alkoholtartalmú italok tekintetében 
fenntarthatják az összetevők felsorolására 
vonatkozó ilyen nemzeti szabályokat.

Or. en
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Módosítás 242
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. cikk törölve
A nem előre csomagolt élelmiszerekre 
vonatkozó nemzeti intézkedések
1. Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés 
telephelyén csomagolják a fogyasztó 
kérésére, vagy előrecsomagolják közvetlen 
értékesítés céljából, a tagállamok részletes 
szabályokat fogadhatnak el a 9. és 10. 
cikkben megadott adatok 
megjelenítésének módjáról.
2. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.
3. A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben 
említett intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Or. en

Indokolás

A tagállamok külön előírásai lehetetlen helyzethez vezetnének, és megzavarnák a belső piac 
működését.
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Módosítás 243
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. cikk törölve
A nem előre csomagolt élelmiszerekre 
vonatkozó nemzeti intézkedések
1. Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés 
telephelyén csomagolják a fogyasztó 
kérésére, vagy előrecsomagolják közvetlen 
értékesítés céljából, a tagállamok részletes 
szabályokat fogadhatnak el a 9. és 10. 
cikkben megadott adatok 
megjelenítésének módjáról.
2. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.
3. A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben 
említett intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Or. en

Indokolás

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products for direct delivery to the consumer. There are no standardised 
procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind that the 
traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these producers from the nutrition declaration 
requirement. By excluding non-prepacked food, article 41 can be deleted.
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Módosítás 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Information on potential allergens is extremely important for consumers, regardless of 
whether the food is pre-packed or not. Nonetheless, this information should be neither 
inappropriate nor excessively prescriptive, particularly for businesses in the craft, local food 
or commercial catering sectors. It is up to the Member States to determine the arrangements 
in agreement with the parties concerned (particularly associations of people with allergies, 
consumer associations, representatives of the businesses concerned), depending on the 
practical conditions and context of the sale (e.g. verbal exchange, sign indicating the 
presence of potential allergens, etc.).

Módosítás 245
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 246
Damien Abad

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42. cikk törölve
Értesítési eljárás

1. Amennyiben e cikkre történik 
hivatkozás, az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásról szóló új jogszabály 
elfogadását szükségesnek tartó tagállam 
előzetesen értesíti a Bizottságot és a többi 
tagállamot a tervezett intézkedésekről, és 
azokat megindokolja.
2. A Bizottság konzultációt folytat a 
178/2002/EK rendelet 58. cikkének (1) 
bekezdésével létrehozott Élelmiszerlánc-
és Állat-egészségügyi Állandó 
Bizottsággal, amennyiben az ilyen 
konzultációt hasznosnak véli, vagy ha egy 
tagállam ezt kéri.
3. Az érintett tagállam a tervezett 
intézkedéseket csak három hónappal az 
(1) bekezdésben említett értesítés után 
hozhatja meg, amennyiben a Bizottságtól 
nem érkezett kedvezőtlen vélemény.
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4. Ha a Bizottság véleménye negatív, az 
említett három hónapos időszak lejárta 
előtt a 49. cikk (2) bekezdésében 
megállapított eljárást kezdeményezi annak 
eldöntése érdekében, hogy a tervezett 
intézkedések végrehajthatók-e. A 
Bizottság a tervezett intézkedéseket 
illetően bizonyos módosítások elvégzését 
írhatja elő. Az érintett tagállam a tervezett 
intézkedéseket csak azt követően hozhatja 
meg, miután a Bizottság elfogadta 
végleges határozatát.
5. A műszaki szabványok és szabályok 
terén történő információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról szóló, 1998. 
június 22-i 98/34/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv nem alkalmazandó 
azokra az intézkedésekre, amelyek az (1)–
(4) bekezdésben meghatározott értesítési 
eljárás hatálya alá tartoznak.

Or. fr

Indokolás

A nemzeti rendelkezések akadályozhatják a belső piac működését, és további költségeket 
jelenthetnek a vállalkozások számára. Emellett fontos a belső piac erősítése. 

Módosítás 247
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 248
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Bizottság konzultációt folytat a 
178/2002/EK rendelet 58. cikkének (1) 
bekezdésével létrehozott Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottsággal.
A Bizottság a 98/34/EK irányelvben 
megállapított rendelkezésekkel 
összhangban valamennyi érdekelt fél 
számára bevezet egy hivatalos értesítési 
eljárást is.

Or. en

Indokolás

Az új címkézési intézkedések bevezetésére vonatkozó jelenlegi eljárásokból hiányzik az 
átláthatóság, továbbá nincsenek követelmények a külső érdekeltekkel folytatott konzultációra 
vonatkozóan sem.  Mivel az új címkézési szabályok hátrányosan érintik az áruk szabad 
mozgását, fontos, hogy a javasolt intézkedéseket széles körben megvitassák úgy, hogy az 
érdekeltek lehetőséget kapnak véleményük kifejtésére.  A javaslatokat nem szabad hatályba 
léptetni mindaddig, amíg nem értékelték a belső piaci szabadságokkal való 
összeegyeztethetőségüket. 

Módosítás 249
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
VII FEJEZET

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejezet törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 250
Damien Abad

Rendeletre irányuló javaslat
VII FEJEZET

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejezet törölve

Or. fr

Indokolás

A nemzeti rendelkezések akadályozhatják a belső piac működését, és további költségeket 
jelenthetnek a vállalkozások számára. Emellett fontos a belső piac erősítése.

Módosítás 251
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 és 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14. cikk (1) bekezdését [a hatálybalépés 
után 3 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.

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 5
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni. A hatálybalépés előtt 
címkézett élelmiszerek a készletek teljes 
kimerüléséig forgalomba hozhatók.
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A 17. cikk (1) bekezdése szerinti 
követelményeket [a hatálybalépés után 15 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni. 

Or. de

Indokolás

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann..

Módosítás 252
Anja Weisgerber

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 100-nál kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg az 5 millió EUR-t, amelyek esetében 
[a hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni. 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. 
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Or. de

Indokolás

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

Módosítás 253
George Lyon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 254
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A „tápértékjelölés” kifejezés az 
alábbiakból álló információt jelenti:
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(a) energiatartalom; (a) energiatartalom;
(b) energiatartalom és egy vagy több az 
alábbi tápanyagok közül:

(b) energiatartalom és bármely olyan 
anyag, amely az alábbi kategóriák 
egyikébe tartozik vagy az alábbi 
kategóriák egyikébe tartozó valamely 
anyag alkotóeleme:

- zsír, - zsír,
- szénhidrát, - szénhidrát,

- rost, - rost,
- fehérje, - fehérje,

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

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

2. „zsír” az összes lipid, ideértve a 
foszfolipideket is; 

2. „zsír” az összes lipid, ideértve a 
foszfolipideket is;

3. „telített zsírsavak” a kettős kötés nélküli 
zsírsavak; 

3. „telített zsírsavak” a szén-szén kettős 
kötés nélküli zsírsavak;

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

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

5. „egyszeresen telítetlen zsírsavak” az egy 
cisz kettős kötést tartalmazó zsírsavak; 

5. „egyszeresen telítetlen zsírsavak” az egy 
cisz kettős kötésben jelen lévő szén-szén
kettős kötést tartalmazó zsírsavak;

6. „többszörösen telítetlen zsírsavak” a 
cisz, cisz-metilénnel elválasztott kettős 
kötéseket tartalmazó zsírsavak;

6. „többszörösen telítetlen zsírsavak” a 
legalább két izolált szén-szén kettős kötést
tartalmazó zsírsavak;

7. „szénhidrát” az emberi szervezet 
anyagcseréjében átalakuló összes 
szénhidrát, ideértve a poliolokat is;

7. „szénhidrát” az emberi szervezet 
anyagcseréjében átalakuló összes 
szénhidrát, ideértve a poliolokat is;

8. „cukrok” az élelmiszerekben jelen lévő 
összes monoszacharid és diszacharid, a 
poliolok kivételével;

8. „cukrok” az élelmiszerekben jelen lévő 
összes monoszacharid és diszacharid, a 
poliolok, az izomaltulóz és a D-tagatóz
kivételével;

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

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

10. „fehérje” a következő képlet szerint 10. „fehérje” a következő képlet szerint 
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kiszámított fehérjetartalom: fehérje = az 
összes Kjeldahl szerint mért nitrogén 6,25-
dal szorozva;

kiszámított fehérjetartalom: fehérje = az
összes Kjeldahl szerint mért nitrogén 6,25-
dal szorozva; illetve a tejfehérje esetében 
6,38-dal, a szójafehérje esetében 5,71-dal 
szorozva;

11. „só” a következő képlet szerint 
kiszámított sótartalom: só = nátrium x 2,5;

11. „só” a következő képlet szerint 
kiszámított sótartalom: só = nátrium x 2,5;

12. „átlagérték” az az érték, amely a 
legjobban mutatja az adott élelmiszer által 
tartalmazott tápanyag mennyiségét, 
ugyanakkor tükrözi a szezonális 
eltéréseket, a fogyasztási szokásokat, 
valamint az egyéb olyan tényezőket, 
amelyek az aktuális érték változásait 
okozhatják;

12. „átlagérték” az az érték, amely a 
legjobban mutatja az adott élelmiszer által 
tartalmazott tápanyag mennyiségét, 
ugyanakkor tükrözi a szezonális 
eltéréseket, a fogyasztási szokásokat, 
valamint az egyéb olyan tényezőket, 
amelyek az aktuális érték változásait 
okozhatják;

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

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

Or. de

Indokolás

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).



AM\802277HU.doc 131/151 PE438.135v03-00

HU

Módosítás 255
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „cukrok” az élelmiszerekben jelen lévő 
összes monoszacharid és diszacharid, a 
poliolok kivételével;

8. „cukrok” az élelmiszerekben jelen lévő 
összes monoszacharid és diszacharid, a 
poliolok, az izomaltulóz és a D-tagatóz
kivételével;

Or. de

Indokolás

Az izomaltulóz és a D-tagatóz engedélyezett új élelmiszerek, amelyek a szénhidrát 
fogalommeghatározása alá tartoznak.  Ezeket nem szabad a „cukrok” alá besorolni, mert 
kulcsfontosságú fiziológiai jellemzőik alapján nagymértékben különböznek a hagyományos 
cukroktól.  Többek között nem rongálják a fogakat és alacsony vércukorszint-reakciót 
váltanak ki. 

Módosítás 256
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8 pont –  a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) szeszes italok vagy egyéb, 1,2 
térfogatszázalékot meghaladó 
alkoholtartalmú italok előállítására 
készült párlatok vagy mezőgazdasági 
eredetű etilalkohol készítéséhez használt 
diófélék.

(a) alkoholos párlatok készítéséhez 
használt diófélék; 

Or. en



PE438.135v03-00 132/151 AM\802277HU.doc

HU

Módosítás 257
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 258
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet– táblázat – -1 cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ÉLELMISZER 
FAJTÁJA VAGY 
KATEGÓRIÁJA

JELLEMZŐK ÉLELMISZER 
FAJTÁJA VAGY 
KATEGÓRIÁJA

JELLEMZŐK

-1. A gyümölcsök és zöldségek 
felületkezelése
-1.1 Azok a 
zöldségek és 
gyümölcsök, 
amelyek felületét 
a betakarítást 
megelőzően, 
illetve azt 
követően 
adalékanyagok 
vagy növényvédő 
szerek 
alkalmazásával 

„Felületkezelt”
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kezelték.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 259
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – táblázat – 1 cím és 2 cím 2.1, 2.2 és 2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. BIZONYOS GÁZOKKAL CSOMAGOLT 
ÉLELMISZEREK

törölve

1.1 Élelmiszerek, 
amelyek 
eltarthatósága a 
89/107/EGK 
tanácsi irányelv 
alapján 
engedélyezett 
védőgázas 
csomagolás révén 
meghosszabbodot
t

„Védőgázas 
csomagolás”

2. ÉDESÍTŐSZEREKET TARTALMAZÓ 
ÉLELMISZEREK
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2.1 Élelmiszerek, 
amelyek a 
89/107/EGK 
tanácsi irányelv 
alapján 
engedélyezett 
édesítőszert vagy 
édesítőszereket 
tartalmaznak

„édesítőszerrel/éd
esítőszerekkel” –
ennek a 
kijelentésnek az 
élelmiszer 
megnevezését kell 
kísérnie

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

„cukorral/cukrok
kal és 
édesítőszerrel/éde
sítőszerekkel” –
ennek a 
kijelentésnek az 
élelmiszer 
megnevezését kell 
kísérnie

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

„fenilalanin-
forrást 
tartalmaz”

Or. en

Indokolás

A kétszeres jelölés elkerülése érdekében.
Ami az 1.1. pontot illeti, ez nem jelent többletinformációt a fogyasztó számára. A 
fogyasztónak a minőségmegőrzés idejét kell néznie.
Az édesítőszerek kötelező kétszeres címkézését feleslegesnek tartjuk. Az édesítőszereket 
egyértelműen feltüntetik az összetevők listáján és szükség esetén figyelmeztető címkét 
helyeznek el a fenilalanin jelenlétére vonatkozóan. A rendelkezést akkor fogadták el, amikor 
az alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek használata kevésbé volt köznapi az EU-ban, ez a 
javaslat pedig kiváló alkalmat biztosít az egyszerűsítésre.
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Módosítás 260
Jürgen Creutzmann

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;

törölve

Or. de

Indokolás

A 17. cikk (2) bekezdésével való lehetséges ellentmondás elkerülése.

Módosítás 261
Anja Weisgerber

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 100 cm2-nél kisebb;

Or. de

Indokolás

A kisebb csomagolásra vonatkozó mentesség nem megfelelő és nem megvalósítható ezért a 
felületméretet növelni kell.
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Módosítás 262
Cornelis de Jong

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 nyomtatható felülete 
80 cm2-nél kisebb;

Or. en

Indokolás

Olyan csomagolás vagy tárolóedény esetében, amelynek legnagyobb nyomtatható felülete 
80 cm2-nél kisebb nem praktikus valamennyi, egyébként kötelező tápérték-információ 
feltüntetése.

Módosítás 263
Anja Weisgerber

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;

Or. de

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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Módosítás 264
Othmar Karas

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;

Or. en

Indokolás

Vizek: a javaslat 28. cikkének (1) bekezdése a következőt mondja ki „E szakasz (3.) 
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 265
Othmar Karas

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 100 cm2-nél 
kisebb; 
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Or. en

Indokolás

100 cm²: a kisebb (a 25 cm²-nél kisebb) csomagok tekintetében javasolt mentesség nem 
megvalósítható. Ezt növelni kell (100 cm²) annak érdekében, hogy megfeleljen a piaci 
igényeknek.

Módosítás 266
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet - 19 a (új), 19 b (új) és 19 c (új) francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- vegyes kiszerelésű termékek és 
ajándékok;
- több darabból álló vegyes csomagok;
- rágógumi.

Or. en

Indokolás

Mentesíteni kell az olyan termékeket is, mint például a vegyes desszertek és az ajándékok, a 
több darabból álló vegyes csomagok, valamint a rágógumi.

Módosítás 267
Róża Thun Und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Gyógynövények: egyértelműsítés.
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Módosítás 268
Róża Thun Und Hohenstein

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;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 269
Róża Thun Und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet - 19 a (új), 19 b (új), 19 c (új), 19 d (új) és 19 e (új) francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- rágógumi;
- adagonként jelentéktelen mennyiségű energiát 
tartalmazó élelmiszer;
- bármely, 5 g/ml-nél kisebb mennyiségű 
élelmiszer;
- szezonálisan, luxuscikként, ajándékként vagy 
fantáziatermékként formatervezett, kialakított 
vagy csomagolt élelmiszer, ideértve a vegyes 
kiszerelésű termékeket;
- letörölhetetlen jelzéssel ellátott üvegek.

Or. en
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Módosítás 270
Anja Weisgerber

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

A Bizottság 
által javasolt 

szöveg

Módosítás

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

összetevők tekintetében 
Kereskedelmi 
megnevezés 

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

Sajtutánzat

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

Sonkautánzat

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 271
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a 
rendelkezést nem kell alkalmazni 
fűszerekre és gyógynövényekre.

(c) amelyekre vonatkozóan más 
jogszabályi rendelkezések kivételeket 
határoznak meg.

Or. de

Indokolás

(A német változat) nyelvi kiigazítása a 2000/13/EK irányelv (címkézési irányelv) jelenleg 
alkalmazott szóhasználatával összhangban.
A c) ponthoz: hivatkozás történik a cukrokról szóló 2001/111/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdésére (a nettó 20 g-nál könnyebb termékekre vonatkozó kivétel). Ezért a (3) 
bekezdésben világossá kell tenni, hogy az ilyen különleges rendelkezések hatályban 
maradnak.

Módosítás 272
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 1 pont - ba és bb pontok (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 50 g az édességek, csokoládék és 
egyéb kakaóalapú termékek, mandulából, 
vagy diófélékből vagy egyéb olajos 
magvakból készült termékek esetében;
bc) amelyek nettó mennyisége kevesebb, 
mint 100 g a kekszek, sütemények és 
egyéb finompékáru esetében;

Or. en

Indokolás

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatására készülő rendeletben fontos, hogy ne 
legyen követelmény olyan információ feltüntetése, amit a célközönség nem ért.  Tanulmányok 
igazolták, hogy a fogyasztók már most sem értenek néhány, a címkén feltüntetett információt. 
A tápérték tekintetében a fogyasztók inkább a kalóriát használják, mint a joules-t, ez utóbbit a 
tudományos életben, vagyis e rendelet alkalmazási körén kívül részesítik előnyben.
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Módosítás 273
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet - 1 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a pont nem sérti a Közösség egyedi 
jogszabályait.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatására készülő rendeletben fontos, hogy ne 
legyen követelmény olyan információ feltüntetése, amit a célközönség nem ért.  Tanulmányok 
igazolták, hogy a fogyasztók már most sem értenek néhány, a címkén feltüntetett információt. 
A tápérték tekintetében a fogyasztók inkább a kalóriát használják, mint a joules-t, ez utóbbit a 
tudományos életben, vagyis e rendelet alkalmazási körén kívül részesítik előnyben.

Módosítás 274
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
X MELLÉKLET

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet törölve

Or. en

Indokolás

Az alkoholtartalmú italok nem tartoznak e rendelet hatálya alá.
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Módosítás 275
Othmar Karas

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 Vitamin B 12 (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

Or. de

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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Módosítás 276
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet - A rész - 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A jelentős mennyiség meghatározásánál 
rendszerint a következőket kell figyelembe 
venni:

- az ajánlott napi bevitel 15%-a a szilárd 
élelmiszerek 100 grammja vagy adagja 
esetében;
- az ajánlott napi bevitel 7,5%-a a folyadékok 
100 milliliterje vagy adagja esetében;
- 100 kcal-ként az ajánlott napi bevitel 5%-a (az 
ajánlott napi bevitel 1 MJ-jának 12%-a); vagy 
- a vitaminok, ásványi anyagok és 
bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez 
történő hozzáadásáról szóló, 2006. 
december 20-i 1925/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke 
értelmében megadott eltéréseknél előírt 
mennyiség vagy egy csomag esetében, 
amennyiben a csomagolás csak egyetlen 
adagot tartalmaz, illetve ha az adagok 
mennyiségét és számát a csomagoláson 
egyértelműen feltüntetik.

Or. en

Indokolás

Az italok esetében, amelyeket nagyobb mennyiségben lehet fogyasztani, mint a szilárd 
élelmiszereket, az ajánlott napi bevitel 15%-a túl magas arány ahhoz, hogy „jelentős 
mennyiségnek” tekinthetnénk. A Codex Alimentarius-szal összhangban a 100 milliliterre vagy 
egy adagra számított 7,5% ésszerűbb érték lenne (anélkül a korlátozás nélkül, hogy a csomag 
egyetlen adagot tartalmazhat).
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A Codex megközelítését figyelembe véve azokat a rendelkezéseket kell belefoglalni, amelyek a 
jelentős mennyiség meghatározásakor az „egy adagot” veszik alapul.
Például: Az a fogyasztó, aki megeszik 200 g (= átlagos adag) zöldbabot (alacsony 
energiatartalmú termék: 20 kcal/100 g) B9 vitaminszükségletének 15%-át fedezi, habár a B9 
vitamintartalom (az ajánlott napi bevitel 8%/100 g) nem teszi lehetővé, hogy a termék B9 
vitaminforrásként szerepeljen. Azonban, ha a B9 vitamintartalmat 100 kcal-ra vetítve fejezik 
ki, az körülbelül a napi szükséglet 40%-át fedezi.

Módosítás 277
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
XII - 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

Or. de

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, az értékeket kizárólag 
„kcal”-ban kell megadni.
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Módosítás 278
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – A rész – bevezető és táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásban alkalmazandó egységek a 
következők:

A tápértékjelölésben alkalmazandó 
egységek a következők:

- energia kJ és kcal - energia kcal
- zsír gramm (g) - zsír gramm (g)

- szénhidrát - szénhidrát
- rost - rost

- fehérje - fehérje

- sók - nátrium
- vitaminok és 
ásványi anyagok

a XI. melléklet A. 
részének 1. 
pontjában 
megadott 
egységek

- vitaminok és 
ásványi anyagok

a XI. melléklet A. 
részének 1. 
pontjában 
megadott 
egységek

- egyéb anyagok az egyes érintett 
anyagokhoz illő 
egységek

- egyéb anyagok az egyes érintett 
anyagokhoz illő 
egységek

Or. de

Indokolás

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
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Módosítás 279
Emma Mcclarkin

Rendeletre irányuló javaslat
XIII fejezet - A rész - táblázat - első sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Energia kJ és kcal - Energia kcal

Or. en

Módosítás 280
Anna Maria Corazza Bildt

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

A 
Bizottság 

által 
javasolt 
szöveg

Módosítás

B a RÉSZ – OLVASHATÓSÁG
A következő kritériumokat kell tekintetbe venni a címkék tervezése során. 
Ha egy vagy több kritérium nem teljesíthető, 3 mm-es karakterméretet kell 
alkalmazni.
Kritériumok Előírások Kerülendő
Kontraszt Fekete betűtípus 

fehér háttéren vagy 
jó tónusos kontraszt

Sötét betűtípus sötét 
háttéren Világos 
betűtípus világos 
háttéren 
Zöld/piros vagy 
egyéb olyan 
színkombináció, 
amely a színvakok 
számára 
megnehezíti az 
olvasást

A szöveg típusa és 
formátuma

Szabadon 
felhasználható 
betűtípusok például 
Arial Félkövér 

Díszes betűtípusok 
Árnyékolás
Dőlt betűtípus
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betűtípus, ha a 
nyomtatási minőség 
megtartható

Elrendezés A bal margónál 
kezdődő és ahhoz 
igazított szöveg

Szövegtördelés

Nyomtatási minőség 
a módszertől 
függően

Az olyan nyomtatási 
rendszerek esetében, 
amelyek rosszabb 
nyomtatási 
minőséget 
állíthatnak elő, 
nagyobb figyelemre 
lehet szükség a 
megfelelő élesség és 
szövegfelbontás, 
valamint a 
színösszehangolás 
és a színregisztráció 
érdekében

A szöveg körüli 
fehér terület

Elegendő hely a 
nyomtatott szöveg 
körül

Felületek Matt kidolgozású 
nyomtatási felület

Fémes és fényes 
felületek 
Durva felületek

Or. en

Indokolás

Ez az új melléklet olyan olvashatósági kritériumokat vezet be, amelyeket figyelembe kell venni 
a címkék tervezése során.

Módosítás 281
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – C rész – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

energia kJ and kcal energia kcal

fehérje g
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szénhidrát g
amelyből

cukrok g
- poliolok g
- keményítő g

zsír g zsír

amelyből amelyből
/ telített zsírsavak g - telített zsírsavak g

transzzsírsavak g
- egyszeresen 
telítetlen 
zsírsavak

g - egyszeresen 
telítetlen 
zsírsavak

g

- többszörösen 
telítetlen 
zsírsavak

g - többszörösen 
telítetlen 
zsírsavak

g

- transzzsírsavak g
- koleszterin mg

szénhidrát g
amelyből

- cukrok g
- poliolok g
- keményítő g
rost g rost g

fehérje g
sók g nátrium g
vitaminok és 
ásványi anyagok

a XI. melléklet A. 
részének 1. 
pontjában 
megadott 
egységek

vitaminok* és 
ásványi anyagok
* engedélyezett a 
„vit.” rövidítés 

a XI. melléklet A. 
részének 1. 
pontjában 
megadott 
egységek

egyéb anyagok az egyes 
anyagokhoz illő 

egységek

Or. de
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Indokolás

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin). 
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen  zulässig sein.

Módosítás 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – Ca 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
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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 / cukor / zsír / telített zsírsavak / só
napi bevitel százalékban kifejezett mennyiségének 
irányértékei
2. változat

adagonként (1 adag = 50 g)
energia / cukor / zsír / telített zsírsavak / só
napi bevitel százalékban kifejezett mennyiségének 
irányértékei

Or. de

Indokolás

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


