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Tárgy: Marco Noto olasz állampolgár által benyújtott 0725/2010. számú petíció a 
halkonzervek címkézéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra hívja fel a figyelmet, hogy a halkonzerveken található címkéken 
csak a feldolgozás helye olvasható, a fogás helyszíne viszont nem. A petíció benyújtója 
szerint a fogás helye alapvető fontosságú információ azon fogyasztók számára, akik 
körültekintően szeretnének választani, és nem akarnak például olyan halat fogyasztani, amely 
túlhalászott vagy súlyosan szennyezett vizekből származik. Ezért olyan címkék bevezetését 
sürgeti, amelyeken megtalálhatók az említett információk.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

A fogyasztóknak a halászati és akvakultúra-termékekről történő tájékoztatása tekintetében a 
104/2000/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 
2065/2001/EK bizottsági rendelet értelmében a halászati termék fogásának helyét csak a 
Kombinált Nómenklatúra 3. árucsoportjában felsorolt termékek esetében kötelező feltüntetni.

A készítményekre, azaz a Kombinált Nómenklatúra 16. árucsoportjába tartozó 
konzervtermékekre ez a kötelezettség nem vonatkozik. Így a legtöbb konzervre csak a 



PE454.623v01-00 2/2 CM\851847HU.doc

HU

2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben rögzített általános címkézési előírások 
alkalmazandók.

Ugyanakkor az 1181/2003/EK és 1345/2008/EK bizottsági rendeletekkel módosított 
2136/89/EGK tanácsi rendelet (a tartósított szardínia és szardíniához hasonló termékek 
kereskedelmi megnevezése), valamint az 1536/92/EGK tanácsi rendelet (a konzerv tonhal és 
bonitó kereskedelmi megnevezése) egyedi címkézési követelményeket állapít meg tartósított 
termékekre vonatkozóan.

A tartósított szardínia és szardíniához hasonló termékek esetében az 1345/2008/EK bizottsági 
rendelet előírja, hogy e termékek csomagolásán minősítésként fel kell tüntetni azt a földrajzi 
területet, ahol a faj egyedeit kifogták. 

Összegzés

A piacpolitika reformjának keretében mérlegelni fogjuk, milyen módon lehetne javítani a 
fogyasztók számára nyújtott tájékoztatást a halászati termékek fogásának földrajzi helye 
tekintetében. A reformra vonatkozóan 2011 első félévére várható bizottsági javaslat.


