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Tárgy: M.S. holland állampolgár által benyújtott 0367/2013 sz. petíció a „közlekedési 
jelzőlámpa modellnek” az élelmiszercímkézés céljából való felhasználásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szeretné, ha világosabb tájékoztatást kaphatna az élelmiszeripari 
termékek tartalmáról. Azt javasolja, hogy az élelmiszercímkék a „közlekedési jelzőlámpa 
modell” alapján világosabban tájékoztassanak pl. a termékben található cukor, zsír, vagy 
tápanyagok szintjéről. Értesülései szerint az erre irányuló legutóbbi javaslat az élelmiszeripari 
vállalatok heves ellenállásába ütközött. Véleménye szerint azonban ez a fajta címkézés 
egészségesebb étkezésre nevelné és ösztönözné a fogyasztókat. Azt is fontosnak tartja, hogy a 
fogyasztókat tájékoztassák a gyümölcsök és zöldségek termesztése során használt rovarirtó 
szerekről és a forgalomban lévő hústermékeket adó állatok tenyésztése során alkalmazott 
antibiotikumokról.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 harmonizált szabályokat állapít meg a végső fogyasztóhoz eredeti állapotban 

                                               
1 HL L 109., 2000.5.6., 29. o., magyar nyelvű különkiadás: 19. fejezet, 6. kötet, 18. o.
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eljuttatott élelmiszerek címkézésére vonatkozóan, és rögzíti, hogy a címkézés nem lehet 
megtévesztő.
Az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló 90/496/EGK tanácsi irányelv1 a tápérték önkéntes 
jelölésére vonatkozó szabályokat határozza meg.

Ezen irányelveket a közelmúltban felülvizsgálták. A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2 2014. december 
13-től hatályon kívül helyezi és felváltja a 2000/13/EK irányelvet és a 90/496/EGK 
irányelvet.

Ami a tápértékjelölést illeti, azt az új rendelet 2016 decemberétől teszi kötelezővé. 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 megengedi a 
tápérték-információk további formákban és módokon való feltüntetését is. 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 
megkönnyítse a fogyasztók számára az információk értelmezését, és ne gördítsen akadályokat 
az áruk szabad mozgása elé sem.

A rendelet előírja továbbá a Bizottság számára, hogy 2017. december 13-ig jelentést 
terjesszen az Európai Parlament és a Tanács elé az információk feltüntetésének ezen egyéb 
formáiról és módjairól, a belső piacra gyakorolt hatásáról és a javasolt további 
harmonizációról. A Bizottság e jelentéséhez a vonatkozó uniós rendelkezések módosítására 
vonatkozó javaslatokat is csatolhat.

Ami az állati eredetű élelmiszerekben található antibiotikum-maradványokat, illetve a 
növényi és állati eredetű élelmiszerekben vagy élelmiszereken található peszticid-
szermaradványokat illeti, az uniós szabályozás már kimondja, hogy a fogyasztó biztonságára 
való tekintettel megállapított maximális határértéket meghaladó mennyiségű maradványokat 
tartalmazó élelmiszer nem megfelelőnek minősül, és az élelmiszerláncból ki kell vonni.

A peszticidek vagy antibiotikumok használatának címkén való feltüntetésére vonatkozóan 
nem létezik előírás, és ilyen előírás bevezetésére tervek sincsenek.. Az élelmiszer címkéjén 
ugyanakkor megfelelő esetben önkéntes alapon is fel lehet tüntetni ezen eljárások 
alkalmazásának hiányát.

Következtetés

A petíció benyújtója által a tápértékjelölés egyéb formáira vonatkozóan felvetett kérdést a 
jogalkotók a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló uniós szabályozás 
közelmúltbeli felülvizsgálata során megvizsgálták. Noha az új rendelet nem írja elő a 
tápértékjelölés egyéb, például a közlekedési lámpa elvére épülő megjelenítését, az önkéntesen 
alkalmazható, amennyiben bizonyos kritériumoknak megfelel.

Ami a peszticidek és antibiotikumok élelmiszerláncban való alkalmazását illeti, a hatályos 
uniós szabályozás biztosítja az élelmiszerek biztonságosságát. Az élelmiszeripari szereplők 
adott esetben tájékoztathatják a fogyasztókat a peszticides kezelés, illetve az antibiotikumok 

                                               
1 HL L 276., 1990.10.6., 40. o. (magyar nyelvű különkiadás, 15. fejezet, 8. kötet, 346. o.).
2 HL L 304., 2011.11.22., 18. o. (magyar nyelvű különkiadás, 15. fejezet, 8. kötet, 346. o.).
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alkalmazásának mellőzéséről is. Jelenleg nem folyik vita olyan kötelező címkézés 
bevezetéséről, amely előírná, hogy ezen anyagok élelmiszer-előállítási folyamatban való 
felhasználását fel kell tüntetni.


