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Tárgy: A Klaus Landahl, német állampolgár által benyújtott 0033/2009. számú petíció az 
élelmiszerek eredetének és származási helyének megjelöléséről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója jogi szabályozást sürget az élelmiszerek eredetének és származási 
helyének megjelölésével kapcsolatban. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az élelmiszerek 
csomagolásán sok esetben nem tüntetik fel az összetevők eredetére vonatkozó információkat. 
A tartósított gyümölcskészítményeken például nem található információ a felhasznált 
gyümölcsök származási helyéről és/vagy a termelés helyéről. Gyakran csak a nagykereskedő 
neve és telephelye/székhelye van feltüntetve. A fogyasztók számára azonban fontosak 
lehetnek a származási helyre vonatkozó információk. A petíció benyújtója kifogásolja 
továbbá, hogy a csomagoláson található figyelmeztetések gyakran nem az értékesítés és 
fogyasztás helyszíne szerinti ország nyelvén (a petíció benyújtója esetében németül) 
olvashatók.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A Bizottság a származás címkézését elsősorban a fogyasztók tájékoztatására szolgáló 
eszköznek tekinti, amely az élelmiszer jellemzőiről, és az adott esettől függően annak 
minőségi besorolásáról nyújt információkat. A származás címkézése eredetileg nem az 
élelmiszerbiztonság elősegítését célozza, hiszen valamennyi, az Európai Unióban jogszerűen 
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forgalomba hozott élelmiszernek és takarmánynak biztonságosnak kell lennie, függetlenül 
attól, hogy honnan származik.

A hatályos közösségi jogszabályok szerint az eredetet vagy a termelés helyét jelölő címkézés 
alábbi esetekben kötelező:
 ha ennek hiánya félrevezethetné a fogyasztót az élelmiszer valódi származása vagy 

eredete tekintetében (2000/13/EK irányelv)1, valamint
 egyedi szabályok, így a borra, az olívaolajra, a zöldségre és gyümölcsre, a mézre, a 

marha- és borjúhúsra, a tojásra, a behozott baromfihúsra és a halra vonatkozó szabályok 
alkalmazásában.

Egyéb esetekben az élelmiszer eredetére vagy származási helyére vonatkozó további 
tájékoztatás önkéntes alapon nyújtható. Az önkéntes eredetmegjelölések tekintetében fontos, 
hogy ezek megfeleljenek bizonyos szabályoknak, hogy elkerülhetőek legyenek az 
élelmiszerek valódi származásával vagy eredetével kapcsolatos félreértések, illetve ne 
kerülhessen sor a fogyasztók megtévesztésére.

A Bizottságnak szándékában áll az élelmiszer-címkézés javítása annak érdekében, hogy a 
fogyasztók jobb tájékoztatást kapjanak az élelmiszerek és tápanyagtartalmuk jellemzőiről és 
minőségéről.

A származást jelölő címkézés kérdése a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslattal2
összefüggésben is felmerült, amelynek célja, hogy érthetőbbé tegye az élelmiszerek címkéit, 
és jobban az uniós fogyasztók igényeihez igazítsa őket. Az új javaslat kidolgozásához vezető 
konzultációk során nem mutatkozott elegendő támogatás a valamennyi élelmiszerre 
vonatkozó kötelező, EU-szintű eredetcímkézés bevezetéséhez. A konzultációk tanúsága 
szerint a származási helyre vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos fogyasztói igények 
tagállamonként és termékenként eltérőek, ami rámutat arra, hogy élelmiszertípusok szerinti 
differenciált megközelítésre van szükség. A javaslat ezért fenntartja azt az alapelvet, hogy a 
származási hely feltüntetése önkéntes alapon történik, kivéve, ha a címkézés hiánya 
félrevezetné a fogyasztót; utóbbi esetre világos szabályok vonatkoznak.

A javasolt szabályok értelmében a feldolgozott élelmiszerek (például a petícióban említett 
gyümölcslekvárok) címkéjén fel lehet tüntetni valamely tagállamot származási helyként, ha az 
utolsó lényegi változás vagy feldolgozási tevékenység az adott tagállamban történt. Ez a 
megközelítés összhangban áll a Közösségi Vámkódex rendelkezéseivel. Abban az esetben 
azonban, ha a főbb összetevők máshonnan származnak, mint a kész termék, akkor ezen 
összetevők eredetét vagy származási helyét fel kellene tüntetni (a lekvár esetében például a 
feldolgozás helyének megjelölése nem kötelező, ugyanakkor ha a gyümölcsöt máshol 
takarították be, mint ahol feldolgozták, akkor a betakarítás helyét fel kellene tüntetni). 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/13/EK irányelve (2000. március 20.) az 
élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről, HL L 109., 2000.5.6.
2  COM(2008)40 végleges.
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A mezőgazdasági termékek termelési helyét jelölő címkézés kérdésével kapcsolatban a 
Bizottság május 28-án közleményt fogadott el a mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
minőségpolitikáról1, amely azt vizsgálja, hogyan javítható a termékek előállítási jellemzőivel, 
köztük a termelési módszerrel és a termelés helyével kapcsolatos tájékoztatás. A közlemény 
alapja a Bizottság mezőgazdasági termékek minőségéről szóló zöld könyve2, amely kapcsán a
témában 2008 végén konzultáció zajlott az érdekelt felekkel, valamint a mezőgazdasági 
termékek minőségéről 2009. március 12–13-én Prágában a cseh elnökség keretében tartott 
magas szintű konferencia következtetései. A zöld könyvre adott válaszok azt mutatták, hogy 
miközben a fogyasztók és a termelők képviselői támogatják a termelés helyét jelölő címkézés 
kiterjesztését, a feldolgozó ágazat és a kereskedők részéről aggályok merültek fel a költségek, 
illetve a különböző forrásokból származó alapanyagok felhasználásával készülő feldolgozott 
termékek címkézése esetében esetlegesen előforduló zavarok miatt. A Bizottság 
közleményében megerősíti, mérlegelni fogja, hogy a mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
általános forgalmazási előírások között címkézési előírások is szerepeljenek, szem előtt tartva 
azonban egyes ágazatok sajátosságait, többek között a feldolgozott mezőgazdasági 
termékekre vonatkozóan.

                                               
1 COM(2009)234, 2009.5.28.
2 Zöld könyv a mezőgazdasági termékek minőségéről: termékszabványok, gazdálkodással 
kapcsolatos követelmények és minőségi rendszerek (COM(2008)641 végleges).


