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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az élelmiszerek címkézésén kötelezővé kellene tenni 
annak a feltüntetését, hogy a termék (vagy egyes összetevői) előállítása során felhasználásra 
kerültek-e állati eredetű anyagok, és ha igen, melyek. A petíció benyújtója szerint sok 
vegetáriánus és vegán semmilyen állati eredetű terméket nem fogyaszt. Ezért szeretnék tudni, 
hogy az általuk fogyasztandó termék tartalmaz-e állati eredetű vagy állati eredetű összetevők 
segítségével készült összetevőket. Például tudni kívánják, hogy a gyümölcslé vagy a sör 
tartalmaz-e állati eredetű zselatint. Ezt jelenleg nem tüntetik fel az élelmiszerek címkézésén. 
Számos vegetáriánus és vegán, továbbá egyes vallások követői inkább tartózkodnak bizonyos 
termékek fogyasztásától, mivel nem egyértelmű, hogy azok tartalmaznak-e állati eredetű 
összetevőket vagy ilyen összetevők maradványait. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a 
fogyasztóknak nemcsak az élelmiszerek összetevőit áll jogukban megismerni, hanem azt is, 
hogy az adott élelmiszer hogyan, és milyen összetevők felhasználásával készült. Csak ezen a 
módon hozhatnak megalapozott döntéseket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.
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Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv harmonizált szabályokat állapít meg a végső fogyasztóhoz eredeti állapotban 
eljuttatott élelmiszerek címkézésére vonatkozóan1, és előírja, hogy az élelmiszerek címkéin 
fel kell tüntetni az összetevők listáját. Azonban a vegetáriánusok, a vegánok és egyes vallások 
követői által fogyasztható élelmiszerekről nyújtott információkat nem szabályozza hatályos 
jogszabály. Önkéntes jelleggel azonban lehet ilyen információkat nyújtani, feltéve, hogy azok 
nem tévesztik meg a fogyasztókat.

Ezt az irányelvet nemrégiben felülvizsgálták. A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2 2014. december 
13-i kezdettel hatályon kívül helyezi és felváltja a 2000/13/EK rendeletet.

Az új rendelet nem vezet be kötelező érvényű címkézést azzal kapcsolatban, hogy az adott 
élelmiszert fogyaszthatják-e vegánok, vegetáriánusok és egyes vallások követői, viszont arra 
kéri a Bizottságot, hogy a vegetáriánusok és vegánok által fogyasztható élelmiszerekkel 
kapcsolatban nyújtott önkéntes információkra vonatkozóan fogadjon el egy végrehajtási jogi 
aktust. A végrehajtási jogi aktusnak az lenne a célja, hogy tisztázza azokat a követelményeket, 
amelyek teljesülése esetén az élelmiszer alkalmasnak tekinthető a vegánok és a 
vegetáriánusok számára.

A rendelet a fent említett végrehajtási jogi aktus esetében nem határoz meg határidőt. A 
rendelet más végrehajtási kötelezettségeket határoz meg a Bizottságra vonatkozóan, amelyek 
esetében szigorú határidőket határoztak meg. Ennek eredményeképpen a Bizottság kiemelt 
célként fog foglalkozni ezekkel a kérdésekkel.

Összegzés

A petíció benyújtója által felvetett kérdéseket megvitatták azon megbeszélés során, amely az 
1169/2011/EU rendelet elfogadásához vezetett. Míg a társjogalkotók nem vezetnek be 
kötelező érvényű címkézési kötelezettséget a vegetáriánusok, a vegánok és egyes vallások 
követői által fogyasztható élelmiszerekkel kapcsolatban, arra kérik a Bizottságot, hogy hogy a 
vegetáriánusok és vegánok által fogyasztható élelmiszerekkel kapcsolatban nyújtott önkéntes 
információkra vonatkozóan fogadjon el egy végrehajtási jogi aktust.

                                               
1 HL L 109, 2000.5.6., 29. o.
2 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.


