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kereskedelmi termékeknek a címkézés színe alapján való egyértelmű 
megkülönböztetésére vonatkozó uniós szabályozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció, amely rendkívül tömören fogalmaz, rámutat arra, hogy létre kell hozni egy olyan 
európai szabályozást, amely különböző színekkel ellátott címkézést vezet be az egyes 
kereskedelmi termékkategóriákban, többek között a jobb hulladékfeldolgozás érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 28.

Rendkívül fontos, hogy a fogyasztók megkapják az ahhoz szükséges információkat, hogy 
biztonságos, egészséges és fenntartható döntéseket hozzanak. Az általános uniós címkézési 
jogszabály1 egy sor olyan információt ír elő, amelyeket az élelmiszereken kötelező jelleggel 
fel kell tüntetni. E szabályokat a közelmúltban felülvizsgálták és jelentős mértékben 
kiigazították. A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló új, 
1169/2001/EU rendelet2 figyelembe veszi a fogyasztók azon elvárásait és igényeit, amelyeket 

                                               
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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a rendelet elfogadását megelőző konzultációs folyamat során kifejezésre juttattak. Azt a 
konkrét kérést, hogy a kereskedelmi áruk különböző kategóriái számára címkéket hozzanak 
létre az élelmiszer-hulladék mennyiségi csökkentése érdekében, egyik érdekelt fél sem vetette 
fel.

Az élelmiszer-hulladékokkal kapcsolatos politika ugyanakkor a Bizottság egyik jelenlegi 
prioritása. A Bizottság különböző kezdeményezéseket és tevékenységeket indított annak 
érdekében, hogy hozzájáruljon a fogyasztóknak az élelmiszer-hulladékok ügyéről, azok 
környezeti hatásairól és azok megelőzéséről való tájékoztatásához (ld. 
http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm).

A Bizottság különösen az alábbi eredményeket és kezdeményezéseket kívánja megemlíteni:

- A Bizottság 2010-ben elfogadott iránymutatásai az önkéntes – többek között 
környezetvédelmi vonatkozású – tanúsítási rendszerek végrehajtásáról a fogyasztók 
összezavarásának elkerülésére irányuló bevált gyakorlatok kiemelése, valamint a rendszerekre 
vonatkozó követelmények átláthatóságának és egyértelműségének javítása céljából. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XC1216(02):hu:NOT

- A Fenntartható Élelmiszer-fogyasztással és -előállítással foglalkozó Európai Kerekasztal az 
Európai Bizottság és az élelmiszer-ellátási láncba tartozó partnerek társelnökletével működő 
kezdeményezés. Célja, hogy az élelmiszer-ágazatban Európa-szerte előmozdítsa a 
fenntartható fogyasztás és előállítás tudományos alapú, következetes megközelítését. 
Kulcsfontosságú elv, hogy a környezetvédelmi információkat az élelmiszerlánc teljes 
hosszában – a fogyasztók számára is – fel kell tüntetni, és hogy azoknak a tájékozott döntés 
elősegítése céljából tudományos szempontból megbízhatóaknak és következeteseknek, 
érthetőeknek és nem félreérthetőeknek kell lenniük.

A Fenntartható Élelmiszer-fogyasztással és -előállítással foglalkozó Európai Kerekasztal 2011 
decemberében elfogadta a „Tájékoztatás az élelmiszerek és italok környezeti 
teljesítményéről” című irányadó jelentést.
http://www.food-scp.eu/files/ReportEnvComm_8Dec2011.pdf
http://www.food-scp.eu/node/26

- A Bizottság a termékek környezeti lábnyomának kiszámításához alkalmazandó harmonizált 
módszertan kifejlesztésén dolgozik (nem csak az élelmiszerekre vonatkozóan). Szándéka 
különösen az, hogy:

a) közös módszertani megközelítést dolgozzon ki, amely lehetővé teszi a tagállamok és a 
magánszektor számára a termékek, szolgáltatások és társaságok környezeti teljesítményének 
értékelését, megjelenítését és referenciaértékek kidolgozását az egész életciklus során kifejtett 
környezeti hatások átfogó értékelése alapján („környezeti lábnyom”) (2012-ben); 



CM\914326HU.doc 3/3 PE496.603v01-00

HU

b) biztosítsa a fogyasztói magatartás jobb megismerését, és megfelelőbb tájékoztatást 
nyújtson a termékek környezeti lábnyomáról, ideértve a félrevezető állítások használatának 
megelőzését és az ökocímkerendszerek kiigazítását is (2012-ben). 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

A Bizottság szolgálatai ugyanakkor más tanulmányokat és kezdeményezéseket is vizsgálnak 
és dolgoznak ki. A cél a fogyasztó termékek - köztük az élelmiszerek – fenntarthatóságával 
kapcsolatos ismereteinek és tájékozottságának bővítése és annak vizsgálata, hogy az érdemi 
információk milyen módon juttathatók el hozzájuk a legjobban.

A Bizottság nem tervez olyan uniós jogszabályt, amely a hulladékfeldolgozás javítása céljából 
különböző színű címkéket vezetne be. Az élelmiszer-hulladékokkal kapcsolatos politika 
ugyanakkor a Bizottság jelenlegi politikáinak egyik prioritása, és e kérdés kezelése érdekében 
jelenleg számos kezdeményezés folyik.


