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Tárgy: Giuseppe Giacomini, Stefano Cresta és Sergio Maradei olasz 
állampolgárságú ügyvédek által az „Assoutenti” (fogyasztói szövetség) 
nevében benyújtott 0846/2011. számú petíció az alkoholos italok megfelelő 
címkézéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói, akik a fogyasztói szövetség képviselői, kifejtik, hogy az alkoholos italok 
fogyasztása súlyos egészségügyi állapotok kialakulásához, illetve – túlzott mértékű 
fogyasztásuk esetén – függőséghez vezethet. E körülményekre tekintettel kérik, hogy 
fogadjanak el olyan uniós jogszabályt, amely előírja a fogyasztók megfelelő tájékoztatását a 
szeszes italok címkéin keresztül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A petíció benyújtója a szeszes italok fogyasztásával összefüggő káros egészségügyi 
hatásokkal kapcsolatban végzett különféle vizsgálatok eredményére hivatkozik, és különösen 
arra a tényre, hogy az alkohol egyes rákfajták tekintetében kockázati tényező, tekintet nélkül a 
fogyasztott mennyiségre. A petíció benyújtója ezért azon a véleményen van, hogy az uniós 
jogszabályoknak címkézési követelményt kellene tartalmazniuk a szeszes italokra 
vonatkozóan, hogy a fogyasztók pontos és egyértelmű figyelmeztetést kapjanak. 
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Ezen túlmenően a petíció benyújtója sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a szeszes italok 
vonatkozásában a 2000/13/EK irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében előírt, egyedi címkézési 
rendelkezéseket egyáltalán nem fogadták el. Azt állítja továbbá, hogy ezt a joghézagot nem 
orvosolja a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendeletre irányuló 
bizottsági javaslat.  

A Bizottság észrevételei

A fogyasztók egészségének védelme a Bizottság számára elsődleges fontosságú kérdés. 
Fontos a fogyasztók olyan információkkal való ellátása is, amelyek alapján tájékozottan 
dönthetnek. 

A 2000/13/EK irányelv1 horizontális szabályokat állapít meg azon tájékoztatás 
vonatkozásában, melyet az élelmiszerek – a szeszes italokat is beleértve – címkéjén fel kell 
tüntetni. Ezért előírás, hogy ezeken az élelmiszereken szerepeljenek az irányelv 3. cikkében 
felsorolt, konkrét információk. A konkrétan a szeszes italokra vonatkozó egyetlen eltérés a 9. 
cikk (5) bekezdésében található, mely szerint a minőségmegőrzési időtartam feltüntetése nem 
kötelező a borok, likőrborok, pezsgőborok, ízesített borok és a szőlőből, szőlőmustból és más 
gyümölcsből előállított hasonló termékek, továbbá a legalább 10 térfogatszázalék alkoholt 
tartalmazó italok esetében. 

A szeszes italok esetében egyben elvileg kötelező az összetevőik címkén való feltüntetése is. 
A jogalkotói szándékot megerősíti a 2000/13/EK irányelv 6. cikkének (3) bekezdése, mely 
kimondja, hogy e célra szabályokat fognak meghatározni. Mindazonáltal – ahogyan azt a 
petíció benyújtója is említi – ilyen hatályos szabályok hiányában ezen elvet nem lehet 
tényleges alkalmazni. Mégis hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság három alkalommal 
terjesztett be javaslatot a Tanácshoz (1982-ben, 1991-ben és 1997-ben) a szeszes italok 
összetevőinek címkézési szabályai meghatározása érdekében. Sajnálatosan soha nem sikerült 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak megegyezésre jutnia. 

Érdemes hangsúlyozni, hogy a szeszes italok összetevőit a címkén minden esetben fel kell 
tüntetni, ha azok szerepelnek a 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletében (allergének). 

A szeszes italok összetevőinek felsorolását illetően a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat2 megkísérelte – többek között – a 
jelenlegi joghézag javítását és pontosítását. A fogyasztók tájékoztatásának szükségességét 
figyelembe veendő a javaslat előírta, hogy fogyasztásra készre kevert szeszes italokon –
melyeket gyakran „alkoholos frissítő italoknak” is neveznek – fel kell tüntetni az összetevők 
listáját. Tekintettel a bor, égetett szeszes ital és sör tulajdonságaira, valamint az ágazaton belül 
az egységes felfogás és következetesség biztosítására előírták, hogy a Bizottságnak 
helyzetjelentést kell tennie az ilyen termékek összetevőinek listája és tápanyagtartalma 
címkén való feltüntetésére vonatkozó uniós szabályokról, intézkedések elfogadásának 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. március 20-i 2000/13/EK irányelve az élelmiszerek 
címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, 
HL L 109., 2000.5.6., 29. o.
2 COM(2008) 40 végleges
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lehetősége mellett. 

A Tanácsban és az Európai Parlamentben a javasolt szövegről folyó viták során a bizottsági 
álláspont nem kapott támogatást. Így az EP kérte valamennyi szeszes italnak az összetevőkre 
és tápanyagtartalomra vonatkozó információk címkén való feltüntetése alóli mentesítését. A 
Tanács a maga részéről a borok, égetett szeszes italok, sör és hasonló versengő termékek 
mentesítését kérte, az e termékek címkézéséről szóló jelentés 5 éven belüli elkészítése mellett. 
Az e tekintetben elért végső kompromisszum a címkézési követelmény alóli mentesség 
valamennyi szeszes ital tekintetében való fenntartása volt. Ezen túlmenően a jogalkotó 
kötelezte a Bizottságot arra, hogy 3 éven belül készítsen jelentést az összetevők listájához 
kapcsolódó címkézési követelményeknek az ilyen termékekre való alkalmazásáról, és arról, 
hogy a szeszes italokon a jövőben fel kelljen-e tüntetni a tápanyagtartalomra vonatkozó 
információkat és különösen az energiatartalmukat. 

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása hatályos uniós jogi keretének 
felülvizsgálatával összefüggésben nem merült fel a szeszes italok tekintetében a figyelmeztető 
címkék kérdése. Ezért és figyelembe véve az önkéntes címkézési rendszerekben kiemelt, 
alkohollal kapcsolatos kockázatok körét, az újonnan elfogadott 1169/2011/EU1 rendelet e 
tárgykörben követelményeket nem tartalmaz. Mindazonáltal a tagállamoknak van lehetőségük 
ilyen figyelmeztetések nemzeti rendelkezések útján történő elfogadására, (többek között) 
közegészségügyi ok. Ezek uniós joggal való összeegyeztethetőségét a Bizottságnak eseti 
alapon kell vizsgálnia. Ezen túlmenően az 1169/2011/EU rendelet felkéri a Bizottságot a 
szeszes italok címkézésről szóló jelentés keretében a szeszes italokhoz kapcsolódó további 
célzott követelmények mérlegelésére. E tekintetben szorgalmazták, hogy a Bizottság vegye 
figyelembe az alkohollal kapcsolatos – különösen a fiatal és kiszolgáltatott fogyasztókat 
érintő – károkkal összefüggő lakossági aggályokat. 

Végezetül meg kell említeni, hogy a tagállamoknak az alkohollal kapcsolatos károk 
mérséklése vonatkozásában nyújtandó támogatás uniós stratégiája a kiemelt témakörök 
egyikeként jelöli meg a káros és veszélyes alkoholfogyasztás hatására vonatkozó 
tájékoztatást, oktatást és figyelemfelkeltést. A Bizottság ösztönzi az alkoholgyártókat arra, 
hogy önkéntesen helyezzenek el üzeneteket a szeszes italokon a fogyasztók egészségügyi 
kockázatokról való tájékoztatása érdekében. Így egyes gyártók önkéntesen használják a 
terhességgel kapcsolatos kockázatokra figyelmeztető tájékoztatást, mely Franciaországban 
kötelező. Ezek a gyakorlatok hozzájárulnak az italkategórián és az összes tagállamon belül az 
üzenet bizonyos következetességéhez és egységességéhez.

Következtetés

Az élelmiszerek címkézése terén újonnan elfogadott jogszabály szerint a Bizottság tovább 
elemzi a szeszes italokra vonatkozó tájékoztatási követelményeket. Így az érintettekkel és a 
tagállamokkal való konzultáció után a Bizottság 2014. december 13-ig jelentést fog készíteni, 
amelyet szükség szerint az e termékekre vonatkozó, célzott címkézési követelményeket 
bevezető jogalkotási intézkedések fognak kísérni. E tekintetben valamennyi rendelkezésre 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról, HL L 304., 2011.11.22.



PE483.592v01-00 4/4 CM\892912HU.doc

HU

álló tanulmányt és információt meg fognak vizsgálni, ideértve a petíció benyújtója által 
említetteket is.


