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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az élelmiszerek címkéinek a már előírt tájékoztatás 
mellett a közlekedésilámpa-rendszerre épülő színkódot kellene tartalmazniuk. Zöld színnel 
kellene jelezni az egészséges élelmiszereket, sárgával a kevésbé egészségeseket és pirossal az 
egészségteleneket. Ezt a kódot látható és letörölhetetlen módon kellene a csomagolásra 
helyezni. A petíció benyújtója továbbá amellett érvel, hogy az élelmiszerek címkéinek 
Braille-írásos tájékoztatást is tartalmazniuk kellene, hogy azt a vak vásárlók is elolvashassák.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A Bizottság észrevételei 

Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv előírja a 
végső fogyasztókhoz kerülő élelmiszerek címkézésére vonatkozó harmonizált szabályokat. 
Előírja egyebek mellett a terméknév, az eltarthatóság/felhasználhatóság időpontja, az 
összetevők és az allergének címkén való feltüntetését.
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A 2000/13/EK rendeletet nemrégiben felülvizsgálták. A fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2014. 
december 13-i kezdettel hatályon kívül helyezi és felváltja a 2000/13/EK rendeletet1.

Az új rendelet elfogadását megelőző viták során egy európai parlamenti módosítás nyomán 
felvetődött a kötelező tájékoztatás Braille-írással való feltüntetésének gondolata, de a 
módosítást nem bocsátották szavazásra.
Az új rendelet az élelmiszercímkék olvashatóságának, valamint a rövidlátó vagy – a 
népességet egyre nagyobb arányban kitevő – idős fogyasztók helyzetének megkönnyítése 
érdekében rendelkezik az élelmiszerre vonatkozó kötelező tájékoztatás minimális 
betűméretéről.
A Bizottság támogatásával korábban folytak kutatások a vonalkódok segédeszközökkel való 
alkalmazásával kapcsolatban, melynek célja a termékinformációk hozzáférhetővé tétele volt a 
látássérült fogyasztók számára, és e kutatások inspirációt nyújthatnak innovatív piaci 
megoldások megjelenéséhez.
Az Európai Unió és tagállamai szintén aláírták és megerősítették a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt2, három tagállam kivételével, amelyeknél 
jelenleg is tart a ratifikációs folyamat. Az egyezmény 9. cikke előírja, hogy a részes államok 
megfelelő intézkedéseket tesznek „annak elősegítésére, hogy a nyilvánosság számára nyitva 
és rendelkezésre álló létesítményeket és szolgáltatásokat kínáló magánjogi jogalanyok 
figyelembe vegyék a hozzáférhetőség valamennyi aspektusát a fogyatékossággal élő 
személyek vonatkozásában”, valamint „más megfelelő segítségnyújtási és támogatási formák 
előmozdítására a fogyatékossággal élő személyek információhoz való hozzáférésének 
biztosítása érdekében”. A hozzáférhető formában nyújtott tájékoztatáshoz való jogot az 
egyezmény 21. cikke tovább hangsúlyozza. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve 
dolgozik az ENSZ-egyezmény átültetésén és a fogyatékossággal élő személyek igényeinek 
kielégítésén. 

Az új rendelet 2016 decemberétől kötelezővé teszi a tápértékjelölést. A tápérték-információk 
közlekedési lámpa elvére épülő megjelenítésének rendszerére vonatkozó elképzelést a 
társjogalkotók megvitatták. Az elképzelés rendeletbe foglalásához azonban nem sikerült 
többségi támogatást szerezni. A végső kompromisszumban megállapodás született a 
tápértékjelölés bizonyos formában való megjelenítéséről. A rendelet ugyanakkor nem zárja ki 
a tápérték-információk további formákban és módokon való feltüntetését. A közlekedési 
lámpa elvére épülő megjelenítést tehát önkéntesen alkalmazhatják az élelmiszer-ipari 
vállalkozások, és az szerepelhet a tagállami hatóságok ajánlásai között, feltéve, hogy megfelel 
egy sor követelménynek, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy a megjelenítés valóban 

                                               
1 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.
2 http://www.un.org/disabilities/
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megkönnyítse a fogyasztók számára az információk értelmezését, és ne gördítsen akadályokat 
az áruk szabad mozgása elé sem.

Következtetés

A petíció benyújtója által felvetett kérdést már megvizsgálták a jogalkotók a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló uniós jogszabály közelmúltbeli 
felülvizsgálata során. Az a döntés született, hogy nem írják elő a kötelező tájékoztatás Braille-
írásban való feltüntetését, ugyanakkor az előírt minimális betűméretnek köszönhető jobb 
olvashatóság megteszi az első lépést az említett tájékoztatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése terén. 

Bár az új rendelet nem írja elő a tápértékjelölés közlekedési lámpa elvére épülő 
megjelenítését, az önkéntesen alkalmazható, amennyiben bizonyos kritériumoknak megfelel.


