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petíció az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására 
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2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv állítólagos 
hiányosságairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és 
reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 
2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv célja nem valósul meg maradéktalanul, 
mivel nem szabályozza részletesen, hogy a terméken hol kell elhelyezni a címkét, hogy az jól 
látható legyen a fogyasztó számára. Amikor ezt a kérdést a nemzeti szabályozás körébe 
utalják, a fogyasztók nem kapnak egyértelmű tájékoztatást, mivel a forgalmazók 
visszaéléseket követnek el a termékek eredetmegjelölésének és minőségének feltüntetése 
terén. A petíció benyújtója ezért fenntartja, hogy a fogyasztók érdekében felül kell vizsgálni 
az említett irányelvet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

A petíció benyújtójának állítása szerint nincsenek olyan részletes uniós szabályok, amelyek 
meghatároznák, hogy hol kell elhelyezni vagy feltüntetni az élelmiszercímkéket. Ezenfelül 
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véleménye szerint a 2000/13/EK irányelvben1 foglalt általános címkézési szabályok 
hatályának a nem előrecsomagolt élelmiszerekre is ki kellene terjednie. Megállapítható, hogy 
ilyen kötelező jellegű előírások hiányában a szóban forgó kategóriába tartozó termékek 
könnyen összekeverhetővé, így pedig egymással is összetéveszthetővé válnak. Ez viszont az 
ilyen élelmiszerek nyomon követhetőségének gyengüléséhez és a fogyasztók 
megtévesztéséhez vezetne. Ezen okok miatt a petíció benyújtója a hatályos címkézési 
szabályok megfelelő módosítását kéri. 

A Bizottság észrevételei

A 2000/13/EK irányelv kimondja azt az általános elvet, miszerint az élelmiszerek címkézése, 
kiszerelése és reklámozása nem lehet a fogyasztó számára megtévesztő. Ez az elv az 
előrecsomagolt és a nem előrecsomagolt élelmiszerekre egyformán alkalmazandó. Ezen 
irányelv alkalmazásában „címkézés” alatt a következőt értjük: bármilyen szöveg, tulajdonság, 
védjegy, márkanév, ábra és jelzés, amely egy élelmiszerre vonatkozik, és amelyet az 
élelmiszert kísérő vagy arra vonatkozó csomagoláson, dokumentumban, megjegyzésben, 
címkén, gyűrűn vagy galléron helyeznek el. 

A szubszidiaritás elvének fényében és tekintettel arra, hogy a csomagolás nélkül értékesített 
élelmiszerek határokon átnyúló kereskedelme igen korlátozott, az egyes tagállamok 
dönthetnek arról, hogy a nem előrecsomagolt élelmiszereken milyen címkézési adatoknak kell 
szerepelniük. A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, közelmúltban 
elfogadott 1169/2011/EU rendelet is ugyanezt a megközelítést alkalmazza2. Az új jogszabály 
ugyanakkor előírja, hogy a fogyasztókat minden esetben – így a nem előrecsomagolt 
élelmiszerek esetében is – tájékoztatni kell azon anyagok jelenlétéről, amelyek allergiás 
reakciót vagy intoleranciát válthatnak ki.

Az új rendelet ezenkívül egy sor általános elvet és követelményt állapít meg a tisztességes 
tájékoztatási gyakorlatokkal, valamint az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatás 
elérhetőségével, elhelyezésével és feltüntetésével kapcsolatban. A rendelet így különösen 
kimondja, hogy ezeknek az adatoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és azokat 
feltűnő helyen kell megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, jól olvashatók és adott esetben 
letörölhetetlenek legyenek. Nem rejthetik el, tehetik kivehetetlenné, vonhatják el róluk a 
figyelmet vagy szakíthatják meg azokat más írott vagy képi anyaggal vagy bármilyen egyéb 
közbeiktatott anyaggal.

Az előrecsomagolt élelmiszerek esetében a tájékoztatást a csomagoláson vagy a címkén kell 
feltüntetni. E célból a „címke” alatt a valamely élelmiszer csomagolására vagy tárolóedényére 
írt, nyomtatott, másolt, azon jelölt, dombornyomott vagy bélyegzett, illetve a csomagoláshoz 
vagy a tárolóedényhez csatolt mindenfajta felirat, jelölés, jel, kép vagy más leíró jellegű 
anyag értendő. A nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében a nemzeti hatóságok dönthetnek 
arról, hogy milyen módon teszik hozzáférhetővé az allergénekre vagy más adatokra 
vonatkozó, a tagállamok által esetlegesen előírt tájékoztatást. A fent említett általános 
elveknek és követelményeknek – így a könnyű hozzáférhetőségnek és a láthatóságnak –
                                               
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 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.
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ugyanakkor minden esetben meg kell felelni. 

Végül az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatási követelmények teljesítése érdekében a 
rendelet az élelmiszer-ellátási láncban betöltött szerepük függvényében meghatározza az 
élelmiszer-ipari vállalkozók felelősségét. Ezért az élelmiszer-ipari vállalkozóknak – a 
kiskereskedőket is beleértve – a nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében is meg kell 
felelniük az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás feltüntetésére és hozzáférhetőségére 
vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak. 

Következtetés

A szubszidiaritás elvéből kifolyólag, és tekintettel arra, hogy a nem előrecsomagolt 
élelmiszerek határokon átnyúló kereskedelme igen korlátozott, az allergének kivételével az 
egyes tagállamok dönthetnek arról, hogy kell-e tájékoztatás, és amennyiben igen, milyen 
információkat kell feltüntetni a szóban forgó kategóriába tartozó termékeken. A fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló új rendelet olyan további jogi eszközökről 
is rendelkezik, amelyek célja annak biztosítása, hogy a fogyasztókat ne tévesszék meg a nem 
előrecsomagolt élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás és a termékek azonosítása terén.


