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Tárgy: Roberto Raggi és Giuseppe Fusari olasz állampolgárok által az „SOS 
consumatore” (SOS fogyasztók) és „Consumatori Europei” (Európai 
fogyasztók) egyesületek nevében benyújtott 0544/2011. számú petíció a 
fogyasztóvédelemről és az élelmiszerhamisítás elleni fellépésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a hamisított, vagy a tagállamokban hatályban lévő 
egészségügyi-higiéniai előírásoknak nem megfelelő – leggyakrabban kínai eredetű –
élelmiszerek EU-ba való behozatalával kapcsolatos súlyos problémára.

E tekintetben kifejti, hogy az Európai Bizottság részéről erőteljesebb fellépésre van szükség a 
hamisított és az emberi egészségre káros mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elleni 
küzdelem vonatkozásában, valamint kéri az uniós kikötők üzemeltetésének felügyeletét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció

A petíció benyújtója kifogásolja az élelmiszerláncra vonatkozó uniós szintű jogszabályokat, 
és azt szeretné, ha az erőfeszítések inkább a polgárok hamisított élelmiszerekkel szembeni 
védelmére irányulnának. Ebben az összefüggésben nyilvánvalóan kifogásolja mindenekelőtt 
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az Olaszországba importált élelmiszerek mennyiségét, és azt kívánja megérdeklődni, hogy az 
illetékes nemzeti ellenőrző hatóságok kellő felkészültséggel rendelkeznek-e ahhoz, hogy 
kezelni tudják az általa érzékelt kockázatokat.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság nem osztja a petíció benyújtójának véleményét, miszerint a szóban forgó területre 
vonatkozó uniós jogszabályok jelentős hányada nem célravezető. Az élelmiszerekről szóló 
jogszabályok, amelyek ezen ágazatban (amely a háztartások fogyasztásának több mint 10%-
áért felelős az EU-27 körében) az egységes piac alapját képezik, egyúttal fontos részei az 
uniós vívmányoknak, több millió polgár javát szolgálva nap mint nap, akik világviszonylatban 
minden bizonnyal a legváltozatosabb és legbiztonságosabb élelmiszereket fogyaszthatják. E 
vívmányokat természetesen felül lehet vizsgálni. A Bizottság jelenleg közreműködik az 
adminisztratív terhek csökkentésében, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
előmozdításában. Konkrét cselekvésekre az intelligens szabályozási program keretében kerül 
sor.  A Bizottság 2007 óta nagyszabású tevékenységet folytat az adminisztratív költségek 
felmérése és az adminisztratív terhek csökkentése céljából. A becslések szerint 2012-re akár 
25%-kal is csökkenthetők az adminisztratív költségek. Ez jelentős – a GDP szintjének 1,4%-
os növekedésével megegyező – gazdasági hatást gyakorolna az uniós gazdaságra.

A jogalkotás minőségének javításáról szóló 17. jelentés1 háttér-információkkal szolgál az 
elvekről, és olyan kiemelt esetek példáit ismerteti, amelyekben a szubszidiaritáshoz 
kapcsolódó aggályok merültek fel. Egyúttal rávilágít a különböző szereplők – a Bizottság, az 
Európai Parlament, a Tanács, a Régiók Bizottsága, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a 
nemzeti parlamentek – véleményének tág spektrumára. A Bizottság 2012 második felében 
számol be az intelligens szabályozási program fejleményeiről.

Ami az élelmiszerbiztonság konkrét kérdését, valamint a hatóságok ennek garantálására 
irányuló képességét illeti, a Bizottság szeretné felhívni a Petíciós Bizottság figyelmét 
mindenekelőtt a 178/2000/EK rendelet2 (amelyet rendszerint általános élelmiszerjogi 
rendeletként emlegetnek) 8. cikkére, amelynek értelmében az uniós élelmiszerjog egyik 
célkitűzése a csalárd vagy megtévesztő gyakorlatok, az élelmiszerhamisítás, illetve a 
fogyasztót esetleg félrevezető egyéb gyakorlatok alkalmazásának megelőzése. Ezenfelül az 
élelmiszerek címkézésére vonatkozó általános szabályok egyértelműen tiltják a megtévesztő 
címkézési gyakorlatokat. Az élelmiszerek címkézéséről, kiszereléséről és reklámozásáról 
szóló 2000/13/EK irányelv3 2. cikke előírja, hogy a címkézés és az alkalmazott módszerek 
nem lehetnek alkalmasak arra, hogy a vásárlót megtévesszék, különösen az élelmiszer 
jellemzői és főleg – egyebek mellett – annak természete és azonosítása tekintetében. Ez 
vonatkozik az élelmiszerek kiszerelésére és reklámozására is.

A takarmányokra és élelmiszerekre vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásáért a 
tagállamok felelősek, továbbá hivatalos ellenőrzések révén meg kell győződniük arról, hogy 
az üzleti szereplők a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában eleget 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0547:FIN:EN:PDF
2 Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről 
és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról, HL L 31., 2002.2.1.
3 HL L 109., 2000.5.6., 29. o.
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tesznek a jogszabályokban foglalt, ezzel kapcsolatos követelményeknek. A hivatalos 
ellenőrzéseket a kockázatok alapján és megfelelő gyakorisággal rendszeresen el kell végezni, 
és megfelelő intézkedéseket kell hozni a kockázatok megszüntetése és az élelmiszerekre 
vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának biztosítása érdekében a belföldi és az 
importált termékek viszonylatában egyaránt. Azon behozatalt illetően, amellyel kapcsolatban 
a petíció benyújtója aggodalmának adott hangot, felhívjuk a panaszos figyelmét a 
Számvevőszék vámeljárásokról szóló 1/2010. sz. különjelentésére, valamint a húsbehozatalról 
szóló 14/2010. sz. különjelentésére. Ezek kellő mennyiségű hasznos háttér-információval 
szolgálnak.

Az élelmiszerhamisítás Európában általában véve az uniós jog közvetlen hatályán kívül eső 
bűncselekménynek minősül. A Bizottság ugyanakkor szeretné felhívni a bizottság tagjainak 
figyelmét az Interpol, az Europol és 8 tagállam ellenőrző hatósága1 által koordinált 
közelmúltbeli (2011. novemberi) ún. OPSON-műveletre2, amely több tíz tonnányi hamis 
termék lefoglalásához vezetett. A kérdéses termékeket jellemzően magas árréssel 
forgalmazzák az élelmiszerláncon belül (sajt, bor, olaj, csokoládé stb.), és azok legalább 
közepes ideig tárolhatók. Ez a művelet kiváló példája annak, hogy az illetékes hatóságok 
hatékonyan képesek kezelni az ilyen jellegű problémákat.

Ami a nem biztonságos vagy szennyezett termékek fogyasztókra jelentett veszélyeit illeti, a 
Bizottság ismételten szeretné a bizottság figyelmébe ajánlani az élelmiszer- és 
takarmánybiztonsági riasztási rendszert3. A Bizottság véleménye szerint ez a – kockázat 
megállapítása esetén a termékek kereskedelmi forgalomba helyezésének ellenőrzésére 
szolgáló – rendszer jól működik. Ha az eddigi teljesítményt nézzük, a rendszerben 2011 
folyamán leadott 55 riasztás többségének tárgyát határátkelőhelyen történt visszafordítások 
képezték, ami épp a petíció benyújtójának egyik aggodalma.

A petíció benyújtójának a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos aggályait természetesen az 
Európai Parlament is állandó figyelemmel kíséri; ez a közelmúltbeli viták során is 
megmutatkozott, amelyek 2011 júliusában végül egy második olvasatban elfogadott 
megállapodáshoz vezettek (Sommer-jelentés, EP-s hivatkozási szám: A7-0109/2010). A 
forgalmazási előírásokra és minőségi megjelölésekre irányuló további kezdeményezések 
jelenleg a jogalkotási folyamat első olvasatánál tartanak (Garcia Perez jelentései, EP-s 
hivatkozási szám: C7-0423/2010 és C7-0422/2010).

Következtetés

Noha bármely élelmiszerrendszer tökéletesíthető még, amint azt fentebb is kifejtettük, a 
Bizottság nem fogadja el azt a vélekedést, hogy az élelmiszerek kereskedelme óhatatlanul 
kockázatot jelent az európai fogyasztókra nézve, és nem osztja a petíció benyújtójának ezzel 
kapcsolatos véleményét.

                                               
1 http://www.contrefacon-riposte.info
2 Ógörög jelentése: élelmiszer
3 https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm


