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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

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

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

folytatott nyilvános konzultációnak 
segítenie kell az élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatás követelményeinek 
kellő időben történő, célirányos 
megváltoztatását.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 4

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, szín és a 
kontraszt, együttesen kell megvizsgálni az 
élelmiszerek címkézésével kapcsolatos 
fogyasztói elégedettség biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A címkék olvashatósága létfontosságú a fogyasztók számára, és annak az új rendelet 
értelmében továbbra is követelménynek kell maradnia.  A címke egyértelműségének 
értékelésekor azonban számos tényezőt – és nem csak a betűméretet – kell figyelembe venni.
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Módosítás 5

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 sör, bor, szeszes 
italok és a kevert alkoholtartalmú italok 
esetében információt kell nyújtani az 
összetételükről.

Or. en

Módosítás 6

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 rendelet1 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 

törölve
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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. 
___________
1 HL L 179., 1999.7.14., 1. o.
2 HL L […]., […]., […]. o.

Or. en

Módosítás 7

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 energia- és 
szénhidráttartalmára vonatkozó 
információk feltüntetésének biztosítása.
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Or. en

Módosítás 8

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 vizuális mezejében kell 
szerepelnie színkódrendszer 
alkalmazásával. Mindazonáltal minden 
tápértékre vonatkozó információnak (a 
megismételt energiatartalommal együtt) 
egy helyen, a csomagolás azonos 
látómezejében kell szerepelnie.  

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 9
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Rendeletre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) A Bizottságnak javaslatot kell 
előterjesztenie a mesterséges transz-
zsírsavak uniós szintű tilalmáról. E 
tilalom hatálybalépéséig a mesterséges 
transz-zsírsavak címkézésének 
kötelezőnek kell lennie.

Or. en

Indokolás

A táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekről szóló fehér 
könyvről szóló jelentésében az Európai Parlament a mesterséges transz-zsírsavak uniós szintű 
tilalmát sürgette. Mivel a mesterséges transz-zsírsavak az egészségre károsak és kerülendők, 
a fogyasztók védelme érdekében uniós szintű tilalmat kell bevezetni. A fogyasztók védelme 
érdekében e tilalom hatálybalépéséig a mesterséges transz-zsírsavak címkézésének 
kötelezőnek kell lennie.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 14
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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 
védelméhez kapcsolódnak –, az új 
követelmények hatálybalépését követően
legfeljebb 18 hónapos átmeneti időszakot
kell biztosítani, 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 előmozdítása, valamint a csomagolási hulladék 
minimálisra csökkentése érdekében új címkézési követelmények bevezetése esetén célszerű 
átmeneti időszak előírása, kivéve, ha az közvetlen közegészségügyi kockázatot jelent, mely 
esetben nem biztos, hogy egy ilyen időszak helyénvaló.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 17

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 

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
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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.

gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 9. cikk
(1) bekezdésének a)–d), g) és i) pontjában
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

Or. en

Indokolás

Az összetevők mennyiségére és a származási országra vonatkozó információkhoz való jognak 
érvényesülnie kell a nem előre csomagolt termékek esetében is. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer-ipari vállalkozók az első 
albekezdés rendelkezéseitől eltérően 
gondoskodnak arról, hogy a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), f) és h) pontjában
megadott adatok a forgalmazásra szánt 
élelmiszerek külső csomagolásán szintén 
megjelenjenek.

Az élelmiszer-ipari vállalkozók az első 
albekezdés rendelkezéseitől eltérően 
gondoskodnak arról, hogy a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), f), g) és h) pontjában
megadott adatok a forgalmazásra szánt 
élelmiszerek külső csomagolásán szintén
megjelenjenek.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PE430.628v01-00 16/49 PA\795698HU.doc

HU

Indokolás

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

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a minőség megőrzésének várható 
időtartama vagy a fogyaszthatósági 

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

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a gyártás időpontja;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 26

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 az alábbi 
méretű, olvasható betűtípussal kell 
feltüntetni a külső csomagoláson vagy a 
címkén:

- legalább 1,2 mm olyan csomagolásban 
vagy tárolóedényben található 
élelmiszerek esetében, amelyek 
legnagyobb felülete vagy címkéje 25 és 50 
cm2-között van;
- legalább 2 mm olyan csomagolásban 
vagy tárolóedényben található 
élelmiszerek esetében, amelyek 
legnagyobb felülete vagy címkéje 50 és 75 
cm2-között van;
- legalább 2,5 mm olyan csomagolásban 
vagy tárolóedényben található 
élelmiszerek esetében, amelyek 
legnagyobb felülete vagy címkéje 75 cm2-
nél nagyobb.
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Or. en

Indokolás

A 3mm-es minimális betűméret a csomagolások méretének megnövekedéséhez vezetne, ami 
ellentétes a környezetvédelmi célkitűzésekkel. Egy valamivel kisebb betűméret elegendő a 
fogyasztók legnagyobb része számára, amennyiben szigorú olvashatósági kritériumokat 
alkalmaznak.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 9. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
kötelező adatokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése, valamint azok könnyen láthatók, 
jól olvashatók és letörölhetetlenek 
legyenek.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Minden egészségügyi vagy egészséggel kapcsolatos adatnak ugyanabban a vizuális mezőben 
kell megjelennie (allergének, fogyaszthatósági határidő, tárolási feltételek és felhasználási 
javaslat).
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Módosítás 29

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 25 
cm2. Külön nemzeti rendelkezéseket lehet 
elfogadni az ilyen csomagolásokra és 
tárolóedényekre, ha az adott tagállam 
több hivatalos nyelvvel rendelkezik.

Or. en

Módosítás 30

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. 3.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 32

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. 

törölve



PA\795698HU.doc 23/49 PE430.628v01-00

HU

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

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) energiatartalom; a) energiatartalom (kalóriatartalom);

Or. en

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) zsír-, szénhidrát-, só- és cukortartalom;

Or. en
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a point (űj)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) telítettzsírsav-, transz-zsírsav-, rost- és 
fehérjetartalom.

Or. en

Módosítás 38

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 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

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

Or. en
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Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) rost; törölve
g) fehérje;

Or. en

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) koleszterin;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) minőségmegőrzési idő;

Or. en

Módosítás 42
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Nem gondoljuk, hogy ez nem lenne alapvető. A tápanyagok listájának módosítása óriási 
hatással jár, ezért úgy gondoljuk, hogy annak a jogalkotó hatáskörébe kell tartoznia.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Az (1) bekezdésben hivatkozott mennyiség 
adagra vonatkoztatva is megadható.

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 mennyiségek megadása 
adagonként is lehetséges, ha a gyártó esetleg így kívánja.
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 45

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 és az 
adagok száma azonos mennyiségű.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 46

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, a 
29. cikk (1) bekezdése a) pontjában 
említett információkról szóló, a fő 
látómezőben történő kötelező tájékoztatást 
más rendelkezések figyelembe vétele 
mellett akkor lehet kizárólag egy adagra 
vonatkoztatva feltüntetni, ha az élelmiszer 
külön adagként van előre csomagolva, és 
valamennyi adag egyforma. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A (2) bekezdésben nem említett 
élelmiszerek esetében a Bizottság határoz a 
29. cikk (1) bekezdése a) pontjában 
említett információk a fő látómezőben 
kizárólag az adag alapján történő
feltüntetéséről. Az átmeneti időszak végéig
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 
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elfogadni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 48

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 
ugyanabban a látómezőben kell 
feltüntetni. Ezeket az adatokat megfelelő 
esetben együtt, érthető formában, az alábbi 
sorrendben kell feltüntetni: energia-, zsír-, 
telítettzsírsav-tartalom és szénhidrátok, 
külön hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 29. cikk (2) bekezdésében említett 
tápanyagokra vonatkozó, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatást 

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

tájékoztatást együtt, egy helyen, és adott
esetben a 29. cikk (2) bekezdésében 
említett anyagokra vonatkozóan a XIII. 
melléklet C. részében előírt feltüntetési 
sorrendben kell megadni.

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 51

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, 
színkódrendszer segítségével kell 
megadni. Zöld, sárga vagy borostyán és 
piros színnel kell jelölni, hogy az egyes 
élelmiszerek alacsony, közepes vagy 
magas energiatartalmúak. Az információt 
100 grammonként vagy 100 
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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

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 és 6 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 

(5) A Bizottság …-ig* egyedi 
intézkedéseket fogad el, melyek 
meghatározzák az (1) bekezdésben említett
tápanyag-összetétellel kapcsolatos kötelező
tájékoztatás megjelenítéséhez a grafikus 
formákra vagy szimbólumokra vonatkozó 
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teljesülnek: szabályokat.

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

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

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. 

E bekezdés sérelme nélkül, valamint 
feltéve, hogy az nem akadályozza az áruk 
szabad mozgását a belső piacon, a 44. 
cikkben említett nemzeti rendszer 
keretében a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás megjelenítéséhez 
további grafikus formák vagy 
szimbólumok használhatók, feltéve, hogy 
az alapvető követelmények teljesülnek.
_____________

*HL: E rendelet hatálybalépésétől számított három 
év.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az önkéntes információk feltüntetése 
nem történhet a kötelező információ 
szerepeltetéséhez rendelkezésre álló hely 
rovására.
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helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 
származik. 

Or. en

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Közös pozitív tápértékszimbólum

(1) ...-ig* a Bizottság a Bizottság létrehoz 
egy közös pozitív tápértékszimbólumot 
annak érdekében, hogy segítségen 
nyújtson a fogyasztóknak az egyes 
élelmiszer-kategóriákon belül az 
egészségesebb termékek kiválasztásában.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására vonatkozó 
intézkedést a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
(2) A közös pozitív tápértékszimbólummal 
való ellátásra jogosult élelmiszerek 
megfelelnek a Bizottság által 
meghatározott kritériumoknak és az 
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó 
állításokról szóló 2006. december 20-i 
1924/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikke értelmében 
megállapított tápanyagprofiloknak1.  
(3) A (2) bekezdésben említett 
kritériumokat különösen a következők 
figyelembevételével állapítják meg:
a) az élelmiszer általános tápanyag-
összetétele és olyan tápanyagok jelenléte, 
amelyeket tudományosan az egészségre 
valamilyen hatással járóként ismertek el;
b) az élelmiszer (vagy élelmiszerkategória) 
szerepe és jelentősége, valamint 
általánosságban a lakosság vagy adott 
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esetben bizonyos kockázati csoportok –
többek között a gyermekek – étrendjéhez 
való hozzájárulása.
A kritériumoknak az étrenddel, a 
tápértékkel és azok egészségügyi 
vonatkozásával kapcsolatos tudományos 
ismereteken kell alapulniuk. 
A kritériumok meghatározásakor a 
Bizottság felkéri a Hatóságot, hogy 12 
hónapon belül biztosítsa a vonatkozó 
tudományos véleményt.
___________

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

Or. en

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

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. cikk törölve
Elvek

A tagállamok a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásának területén 
kizárólag akkor fogadhatnak el 
rendelkezéseket, ha azt ez a rendelet 
előírja.

Or. en
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk törölve
Tej és tejtermékek

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. 
Az ilyen intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben az élelmiszereket 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. cikk (1) bekezdésének 
a)–d), g) és i) pontjában és a 10. cikkben
megadott vagy megjelenített adatok 
megjelenítésének módjáról.

Or. en

Módosítás 61
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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 előírhatják a 9. és 10. 
cikkben meghatározott egyéb adatok 
feltüntetését vagy megadását, és részletes 
szabályokat fogadhatnak el ezen adatok 
megjelenítésének módjáról.

Or. en

Indokolás

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for its result a change of regime for 
non-prepacked foodstuffs, potentially making all the rules contained in the proposal directly 
applicable to non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all 
of the requirements.
The purpose of this amendment is to clarify the inconsistency and go back to the previous 
regime, where a Member State had to take pro-active steps to require the provision of some of 
the mandatory particulars. As there is almost no cross-border activity for these products, 
there is no single market concern in case of different national rules.

Módosítás 62

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-
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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.
(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. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43. cikk törölve
Részletes szabályok

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

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk törölve
Nemzeti rendszerek

(1) A tagállamok kizárólag nem kötelező 
szabályokból, például ajánlásokból, 
iránymutatásból, szabványokból vagy 
bármilyen egyéb nem kötelező szabályból 
álló nemzeti rendszereket (a 
továbbiakban: nemzeti rendszerek) 
fogadhatnak el, ajánlhatnak vagy 
hagyhatnak jóvá másképpen, amelyek 
célja a következő rendelkezések 
alkalmazása, és megfelelnek az azokban 
meghatározott követelményeknek:
a) a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás további kifejezési formáiról 
szóló 33. cikk (2) bekezdése;
b) a tápértékjelölés megjelenítéséről szóló 
34. cikk (5) bekezdése.
(2) Az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó jogban szereplő 
egyéb – az (1) bekezdésben felsoroltakon 
kívüli – rendelkezések nemzeti rendszerek 
általi végrehajtását, valamint az idevágó 
alapvető követelményeket a Bizottság 
állapíthatja meg. Az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket az 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
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összhangban kell elfogadni.
(3) A tagállamok nemzeti rendszereket 
saját kezdeményezésük alapján vagy az 
érintett felek kérésére alakíthatják ki, az e 
rendelet II. és III. fejezetében 
megállapított általános elveknek és 
követelményeknek megfelelően, és:
a) megbízható fogyasztói kutatás 
eredményeként; valamint
b) a legjobb gyakorlatokra támaszkodva, 
az érdekelt felek széles körével folytatott 
kiterjedt konzultációt követően.
(4) A nemzeti rendszerek megfelelő 
mechanizmusokat tartalmaznak ahhoz, 
hogy a fogyasztók azonosíthassák a 
nemzeti rendszereknek megfelelően 
címkézett élelmiszereket, ellenőrizzék a 
rendszer betartásának mértékét és 
felmérjék annak hatását.
(5) A tagállamok eljuttatják a Bizottság 
számára az (1) bekezdésben említett 
nemzeti rendszerek adatait, beleértve azon 
élelmiszerek azonosítóját, amelyek 
címkézése az említett nemzeti rendszerrel 
összhangban valósult meg. A Bizottság 
ezeket az adatokat hozzáférhetővé teszi a 
nyilvánosság számára, elsősorban egy e 
célra létrehozott internetcímen keresztül.
(6) A Bizottság ösztönzi és megszervezi a 
nemzeti rendszerek elfogadásával és 
végrehajtásával kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozó, a tagállamok és a Bizottság 
közötti informácserét. Ösztönzi az érdekelt 
felek részvételét az ilyen 
információmegosztásban, elsősorban az 
élelmiszerlánc, valamint az állat- és 
növényegészségügy kérdéseivel foglalkozó 
konzultatív csoport létrehozásáról szóló, 
2004. augusztus 6-i 2004/613/EK 
bizottsági határozattal létrehozott, az 
élelmiszerlánc, valamint az állat- és 
növényegészségügy kérdéseivel foglalkozó 
konzultatív csoporton keresztül.
(7) A Bizottság a tagállamokkal folytatott 
konzultációt követően irányelveket 
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fogadhat el e cikk alkalamzásáról.

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45. cikk törölve
A megfelelőség vélelme

(1) Az élelmiszerekkel kapcsolatban a 
nemzeti rendszernek megfelelően 
nyújtott mindennemű tájékoztatásról azt 
kell vélelmezni, hogy megfelel a 44. cikk 
(1) és (2) bekezdésében említett alapvető 
követelményeknek.
(2) A nemzeti rendszerek alkalmazása 
nem akadályozhatja az áruk szabad 
mozgását.

Or. en

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46. cikk törölve
Közösségi szintű intézkedések

(1) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy 
valamely nemzeti rendszer nem felel 
meg e rendelet rendelkezéseinek, a 49. 
cikk (1) bekezdésében említett bizottság 
tájékoztatását követően határozatot 
fogadhat el, felkérve a tagállamot a 
nemzeti rendszer hatályon kívül 
helyezésére vagy módosítására.
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(2) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el a 44. cikk (1) 
és (2) bekezdésében említett 
rendelkezésekkel kapcsolatban. 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

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

47. cikk törölve
Végrehajtási szabályok

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

Or. en

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 69

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálybalépésének 
időpontját megelőzően forgalomba hozott 
és az e rendeletnek meg nem felelő 
élelmiszereket az összes készlet teljes 
kimerüléséig lehet forgalomba hozni.

Or. en

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„fenilalanin-forrást tartalmaz” „aszpartamot tartalmaz”

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„Felületkezelt”

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 72

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 francia bekezdés

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;

Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- cukor;
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Or. en

Módosítás 74

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 – vagy 
üvegek esetében legnagyobb címkéje – 25 
cm2-nél kisebb;

Or. en

Indokolás

Néhány ágazatban – különösen a szeszes italok esetében – elterjedt a tipikusan 5 cl-es 
minipalackok értékesítése.  Helyénvaló, hogy ezek kis méretük és kóstoló jellegű kiszerelésük 
miatt ugyancsak részesüljenek az egyes címkézési követelmények alóli mentességben.  Az 
üvegeket azonban nem lehet könnyedén megmérni a legnagyobb felületük meghatározása 
érdekében.  Ezért – nem utolsósorban a végrehajtó hatóságok számára – egyszerűbb, ha a 
mentesítés tekintetében a döntő tényező a maximális címkeméret.

Módosítás 75

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- rágógumi;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 76
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Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – 5 pont – bal oldali oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szabályozást meg kellene tartani. Eddig a fűszerkészítményeket is magában 
foglalta.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – 1 és 2 pont – jobb oldali oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „Olaj” az alábbiakkal együtt: 1. „Olaj” az alábbiakkal együtt:

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

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

növényi vagy állati eredet feltüntetése növényi vagy állati eredet feltüntetése

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

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

2. „Zsír” az alábbiakkal együtt: 2. „Zsír” az alábbiakkal együtt:
vagy a „növényi”, vagy az „állati” 
megjelöléssel a körülményektől függően, 
vagy

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

növényi vagy állati eredet feltüntetése növényi vagy állati eredet feltüntetése
A „hidrogénezett” jelzőt kötelező a 
hidrogénezett zsírok megnevezéséhez 
csatolni, kivéve ha a telített zsírsavak és 

A „hidrogénezett” jelzőt kötelező a 
hidrogénezett zsírok megnevezéséhez 
csatolni.
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transzzsírsavak mennyisége szerepel a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásban.

Or. en

Indokolás

A transz-zsírsavakról ismert, hogy az emberi egészségre ártalmasak, és több országban be is 
vannak tiltva. Jelenlétüket ezért kötelezően és különösen jól látható módon kellene jelezni. A 
tény, hogy ezek szerepelnek a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatásban, nem 
szabad, hogy megakadályozza feltüntetésüket az összetevők között.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – 4 pont – jobb oldali oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Keményítő és fizikai úton vagy 
enzimekkel módosított keményítő

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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


