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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felsorolja az emberi fogyasztásra szánt tészták előállítására vonatkozó 
érvényes olasz és európai előírásokat. Gyakorlati példa alapján ismerteti, hogy közel azonos 
termékekre különböző előírások érvényesek. Utal a jobb jogalkotás területén tett 
kezdeményezésekre és kéri a jogszabályok minőségének javítását és azok egyszerűsítését és 
korlátozását. A petíció benyújtója továbbá elpanaszolja, hogy a tésztafélék nyersanyagainak 
(liszt) ára nőtt, és azt állítja, hogy egyes szupermarket-láncok a tésztaféléket az előállítási ár 
alatt adják el. Ezeket a láncokat versenytorzító gyakorlattal gyanúsítja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

A petíció benyújtója pontosítást kér a liszt- és tésztafélék előállítására és forgalomba 
hozatalára vonatkozó olasz jogszabály (a 2001. február 9-i 187. sz. DPR az emberi 
fogyasztásra szánt liszt- és tésztafélék előállítására vonatkozó rendelkezések módosításáról 
szóló rendeletről) értelmezésével kapcsolatban. A petíció benyújtója különösen „az ebben a 
rendeletben megállapított követelményektől eltérő módon előállított tészta” meghatározás 
jelentésének tisztázását kéri (lásd az olasz rendelet 12. cikkét), illetve hogy az milyen 
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kapcsolatban van a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez 
történő hozzáadásáról1, valamint a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekről2
szóló uniós jogszabályokkal.

Fontos megjegyezni, hogy a liszt- és tésztafélék előállítására és forgalomba hozatalára nem 
vonatkoznak külön közösségi szabályok. Ebből következik, hogy Olaszországnak – a többi 
tagállamhoz hasonlóan – joga van ahhoz, hogy fenntartsa az e kérdést szabályozó 
jogszabályait, illetve ilyen jogszabályokat vezessen be, feltéve, hogy azok összhangban 
vannak az EK-Szerződéssel és a hatályos közösségi joggal, például az élelmiszerek 
címkézésére, a vitaminok és ásványi anyagok hozzáadására, a különleges táplálkozási célokra 
szánt élelmiszerekre stb. vonatkozó szabályokkal. 

A fent említett olasz jogszabályról – a jogszabálytervezet szakaszában – a 98/34/EK irányelv 
értelmében megfelelő értesítést küldtek a Bizottságnak és a többi tagállamnak, mivel ez 
minden olyan kötelező érvényű nemzeti jogszabály esetében szükséges, amely műszaki 
előírásokat határoz meg, kivéve ha európai jogszabályok átültetéséről van szó. A Bizottság 
nem ellenezte az olasz jogszabály elfogadását, mivel úgy ítélték meg, hogy az összhangban 
van az EK-Szerződéssel és a közösségi joggal. 

Legalább ilyen fontos kiemelni, hogy a Bizottság csak abban az esetben jogosult értelmezni a 
nemzeti jogszabályokat vagy megítélni azok érvényességét, ha aggályok merülnek fel az EK-
joggal való összeegyeztethetőségükkel kapcsolatban. 

Ami a tésztafélékről szóló olasz jogszabály és az élelmiszerek dúsításáról szóló európai 
jogszabályok közötti kapcsolatot illeti, a 1925/2006/EK rendelet összehangolja a tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések által a vitaminok és ásványi anyagok 
élelmiszerekhez – többek között a tésztához – történő hozzáadása tekintetében megállapított 
rendelkezéseket. Az 1925/2006/EK rendelet ezen belül létrehoz egy harmonizált jegyzéket a 
vitaminokról és ásványi anyagokról. Ennek értelmében kizárólag a felsorolt anyagok 
használata megengedett, és ezek közé a folsav is beletartozik. Ezenkívül a tagállamoknak 
lehetőségük nyílik arra, hogy egy értesítési eljárást vezessenek be annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék a területükön forgalomba hozott ilyen termékek hatékony nyomon követését. 
A termékről szóló értesítésnek a forgalomba hozatallal együtt kell megtörténnie, és ennek 
keretében a terméken használt címkéről mintát kell szolgáltatni. 

A tagállamok nem korlátozhatják vagy tilthatják meg az e rendeletnek, illetve annak 
végrehajtásáról elfogadott közösségi jogszabályoknak megfelelő élelmiszerek kereskedelmét 
a vitaminok és ásványi anyagok élelmiszerekhez való hozzáadását szabályozó, nem 
harmonizált nemzeti rendelkezések alkalmazásával. 

Ami azt a kérdést illeti, hogy a vitaminokkal vagy ásványi anyagokkal dúsított tészta 
különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszernek tekinthető-e („diétás élelmiszer”), 
megjegyzendő, hogy csak azok az élelmiszerek forgalmazhatók diétás élelmiszerként, 
amelyek a népesség egy pontosan meghatározható csoportjának különleges igényeit elégítik 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1925/2006/EK rendelete (HL L 404., 2006.12.30., 26. 
o.).
2 A Tanács 1989. május 3-i 89/398/EGK irányelve (HL L 187., 1989.6.30., 27. o.).
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ki, és amelyek egyértelműen megkülönböztethetők a normál fogyasztásra szánt 
élelmiszerektől. 

Végezetül a petíció benyújtója azt kéri az Európai Parlamenttől, hogy helyezzen nagyobb 
hangsúlyt a jogalkotási folyamat és a szabályozás javítását szolgáló kezdeményezésekre, hogy 
ebből kifolyólag jobbak és egyszerűbbek legyenek az olasz jogszabályok.

Az Európai Bizottság egy új stratégiát indított útjára a szabályozási környezet egyszerűsítése
érdekében, amelynek keretében módszereket dolgoznak ki a közösségi vívmányok 
korszerűsítésére. Ami különösen az élelmiszerekkel kapcsolatos jogszabályokat illeti, a 
Bizottság egyebek mellett elfogadta a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot1. A javaslat korszerűsíti, 
egyszerűsíti és pontosítja a jelenlegi élelmiszer-címzési rendszert a különböző horizontális 
címkézési rendelkezések átdolgozásával (a tápértékjelölésre vonatkozó szabályokat 
élelmiszer-címkézési rendelkezésekkel dolgozzák át). A rendelet mint jogi eszköz 
alkalmazása az egyszerűsítési célkitűzéseket támogatja, mivel garantálja, hogy minden 
gazdasági szereplőnek egy időben azonos szabályokat kell követnie.

A 2000/13/EK irányelv és az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló 90/496/EGK irányelv egy 
jogszabályban történő egyesítése egyszerűsíti a szabályozási keretet. A javaslat ezenkívül 
egyszerűsíti a 2000/13/EK jogszabály szerkezetét azáltal, hogy átdolgozza és felváltja a 
hatályos horizontális élelmiszer-címkézési jogszabályokban már meglévő rendelkezéseket. A 
javaslat emellett bizonyos konkrét szakpolitikai kérdésekkel is foglalkozik, jelentős 
mértékben hozzájárulva ahhoz, hogy az érdekelt felek számára egyértelműbbek legyenek a 
szabályok és egyszerűbb legyen a megfelelés. 

A javaslat része a közösségi vívmányok korszerűsítésére és egyszerűsítésére irányuló 
folytatólagos bizottsági programnak, valamint a 2006/SANCO/0012 hivatkozási számú 
munka- és jogalkotási programnak. 

A petíció benyújtója által az élelmiszer-ellátási lánc esetleges nem megfelelő működésére tett 
hivatkozások tekintetében a Bizottság emlékeztetni kíván arra, hogy a 2008 májusában 
elfogadott, „Az emelkedő élelmiszerárak jelentette kihívás kezelése – Irányvonalak az uniós 
fellépés számára” című közleményében3 aggodalmát fejezte ki az élelmiszerek nagy- és 
kiskereskedelmi árának közelmúltbéli emelkedésével kapcsolatban. A közleményben több 
kezdeményezést is javasoltak a megemelkedett uniós élelmiszerárak hatásának enyhítésére; 
ezek egyike volt egy munkacsoport létrehozása az élelmiszer-ellátási lánc működésének, ezen 
belül is az uniós élelmiszer-kiskereskedelmi és elosztó ágazatok koncentrációjának és piaci 
szegmentációjának megvizsgálására. Az élelmiszerekkel foglalkozó munkacsoport sikeresen 
kidolgozta az első helyzetjelentést, amelyet beépítettek a 2008 decemberében elfogadott 
„Élelmiszerárak Európában” című második közleménybe is4. E legutóbbi közlemény egy 
ütemterv kidolgozását javasolja az élelmiszer-ellátási lánc működésének javítására, és ennek 

                                               
1 COM(2008)40 végleges
2 A Bizottság munkadokumentuma: „Harmadik jelentés a szabályozási környezet egyszerűsítését célzó stratégia 
eredményeiről” – COM(2009)17
3 COM(2008)321 végleges
4 COM(2008)821
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keretében öt intézkedéscsomagot fogalmaz meg: 

(i) az élelmiszer-ellátási lánc versenyképességének növelése;
(ii) a versenyjogi és fogyasztóvédelmi szabályok határozott és következetes 

érvényesítése az élelmiszer-ellátási piacokon;
(iii) az élelmiszer-ellátási lánc működését esetlegesen nehezítő rendeletek 

felülvizsgálata;
(iv) a fogyasztók, a hatóságok és a piaci szereplők megfelelőbb tájékoztatása az 

élelmiszerárakat folyamatosan nyomon követő európai rendszer létrehozásával;
(v) mezőgazdasági árupiacokon tevékenykedő kereskedőknek kárt okozó spekuláció 

visszaszorítására irányuló intézkedések vizsgálata.

Tekintettel a versenyszabályok élelmiszerágazatban történő alkalmazására, a fogyasztók 
számára a versenypiacok jelentik a legjobb garanciát arra, hogy az élelmiszerárak – a lehető 
legnagyobb választék biztosítása mellett – a lehető legalacsonyabb szinten maradjanak. Ezért 
természetesen fontos, hogy mérlegeljük az e piacokat érintő valamennyi lényeges tényezőt, és 
alaposan megvizsgáljunk minden összefonódást és minden lehetséges versenyellenes 
gyakorlatot, amely torzíthatja a kiskereskedelmi piacokat, kárt okozva ezzel a fogyasztóknak. 
Amennyiben bizonyíték van olyan, versenyszabályokat sértő magatartásra, amellyel uniós 
szinten kell foglalkozni, a Bizottság gondosan megvizsgálja a kérdést és eldönti, hogy tesz-e 
lépéseket. A nemzeti versenyhatóságok szintén felléphetnek az olyan versenyellenes 
gyakorlatok ellen, amelyek egy adott nemzeti piacon sértik az EK versenyszabályait. Például, 
2009 februárjában az olasz versenyhatóság tésztagyártókat és ipari szövetségeket bírságolt 
meg azért, mert azok versenyellenes megállapodásokat kötöttek, amelyekben a száraztészta-
termékek árának növeléséről egyeztek meg.

Ezenkívül egyéb politikák és (például a fogyasztóvédelemről és a tisztességes kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló) rendeletek is szabályozzák a kiskereskedelmi ágazat működését, és jobb 
lenne, ha a problémákkal akkor tudnának foglalkozni, amikor azok a felszínre kerülnek.

A Bizottság bízik abban, hogy ezek a pontosítások – és különösen a szabályozási keret 
egyszerűsítése tekintetében már folyamatban lévő munka – segítséget jelent majd.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A Bizottság e tárgyban kiadott utolsó közleménye óta a petíció benyújtója további információt 
küldött, amely különösen az értesítési gyakorlatra összpontosít. 

Ennek kapcsán a Bizottság megállapítja, hogy az 1925/2006/EK rendelet összehangolja a 
vitaminok és ásványi anyagok, valamint bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadására vonatkozó nemzeti rendelkezéseket a belső piac hatékony működésének 
biztosítása céljából, egyidejűleg magas szintű védelmet nyújtva a fogyasztók számára. 
Létrehozták különösen az élelmiszerekhez hozzáadható vitaminok és ásványi anyagok 
jegyzékét, az ebben a rendeletben megállapított szabályokra is figyelemmel. Ezért minden 
olyan élelmiszer jogszerűen forgalomba hozható az EU-ban, amely megfelel ezeknek a 
követelményeknek, ideértve az olasz tésztát is. 
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Az olasz hatóságokkal folytatott információcserét követően az a következtetés született, hogy 
a tészta – a 2001. február 9-i 187. számú olasz elnöki rendeletben meghatározottak szerint –
az 1925/2006/EK rendelet hatálya alá tartozik, és így vitaminokkal és ásványi anyagokkal 
dúsítható. Ezenfelül az olasz hatóságok azt a tájékoztatást adták, hogy a „pasta Italiana” 
megnevezés dúsított tésztára vonatkozó használatára semmilyen tilalom nem vonatkozik. A 
tagállamok illetékes hatóságainak feladata, hogy biztosítsák e szabályok helyes végrehajtását.

Az 1925/2006/EK rendelettel összhangban a tagállamok előírhatják az élelmiszer-ipari 
vállalkozók számára, hogy értesítést küldjenek a dúsított élelmiszerek területükön történő 
forgalomba hozataláról, hogy megkönnyítsék ezeknek az élelmiszereknek a hatékony nyomon 
követését. Következésképpen az olasz hatóságok által kialakított értesítési eljárás nem sérti az 
EU jogát.

Végezetül az Bizottság biztosítja, hogy a tagállamok által bejelentett összes 
intézkedéstervezetet megfelelően és helyesen értékeljék. Az ilyen intézkedések értékelését a 
Bizottság a Szerződés és az érvényes uniós szabályozások átfogó célkitűzését szem előtt 
tartva végzi el. A további nemzeti címkézési követelményeket az uniós jogszabályokban 
kifejezetten felsorolt bizonyos okok – például a közegészség védelme, a csalás megelőzése 
vagy az ipari és kereskedelmi tulajdonjogok védelme – alapján megfelelően indokolni kell, és 
ezek nem képezhetnek aránytalan akadályt az áruk szabad mozgása előtt. Úgy tekinthető 
tehát, hogy uniós szinten megfelelő biztosítékok és eljárások vannak érvényben annak 
érdekében, hogy kellően figyelembe vegyék a nem harmonizált nemzeti rendelkezéseket, és 
megőrizzék az EU jogának következetességét és koherenciáját.


