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Tárgy: Hans-Thomas Wacks osztrák állampolgár által benyújtott 1161/2012. számú 
petíció az élelmiszer-ipari termékek eredetére vonatkozó tájékoztatásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az áruházaknak fel kellene tüntetniük az élelmiszer-ipari 
termékek eredetét. A címkéken gyakran szerepel a „saját termékcsalád” vagy a „gyártó: 
Spar/Billa” stb. megnevezés, azonban nem tüntetik fel rajtuk a gyártó(k) megnevezését. A 
petíció benyújtója ezért európai jogszabályok bevezetését kérelmezi a probléma orvoslására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 előírja a 
végső fogyasztókhoz kerülő élelmiszerek címkézésére vonatkozó harmonizált szabályokat. Ez 
többek között előírja, hogy az előrecsomagolt élelmiszerek címkézésén fel kell tüntetni a 
gyártó, csomagoló vagy az Unióban letelepedett értékesítő nevét vagy cégnevét és címét.2 Ez 
az előírás főként azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztók könnyen azonosíthassák és 
tájékoztathassák a megjelölt kapcsolattartót a vásárolt élelmiszerrel kapcsolatos pozitív vagy 

                                               
1 HL L 109., 2000.5.6., 29. o. 
2 A 2000/13/EK irányelv 3. cikkének (1)–(7) bekezdése. 



PE506.321v01-00 2/2 CM\930071HU.doc

HU

negatív észrevételeikről.1 Az előírás szerint ennek a kötelezettségnek abban az esetben tettek 
eleget, ha az említett szereplők, nevezetesen a gyártó vagy a csomagoló vagy az Unióban 
letelepedett értékesítő neve vagy cégneve és címe fel van tüntetve az élelmiszer 
csomagolásán. Ennélfogva a 2000/13/EK irányelv értelmében a saját márkájú termékek 
megfelelnek ennek a követelménynek, hiszen a címke tulajdonosának cégneve és címe de 
facto fel van tüntetve.  

A 2000/13/EK rendeletet nemrégiben felülvizsgálták. A fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2

2014. december 13-i kezdettel hatályon kívül helyezi és felváltja a 2000/13/EK rendeletet. Az 
1169/2011/EU rendelet elfogadásához vezető tárgyalások során megvizsgálták azt a felvetést, 
hogy az élelmiszer gyártójának nevét és címét is kötelező jelleggel fel kelljen tüntetni az 
élelmiszer címkézésén. A jogalkotók azonban úgy döntöttek, hogy nem írnak elő ilyen jellegű 
kötelezettséget, azonban egyértelművé teszik, hogy a címkézésen vagy csomagoláson 
feltüntetett élelmiszer-ipari vállalkozást terheli a felelősség a vonatkozó uniós követelmények 
betartásával kapcsolatos kérdésekben. 
Ez utóbbi rendelet 9. cikke (1) bekezdésének h) pontja előírja, hogy az élelmiszerrel 
kapcsolatos tájékoztatásért felelős élelmiszer-ipari vállalkozás nevét és címét fel kell tüntetni 
az előrecsomagolt termékek címkézésén. Az említett rendelet 8. cikkének (1) bekezdése 
megállapítja, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásért felelős élelmiszer-ipari 
vállalkozó az a vállalkozó, akinek neve vagy cégneve alatt az élelmiszert forgalomba hozzák, 
vagy ha ez a vállalkozó nem letelepedett az Unió területén, akkor az élelmiszert az uniós 
piacra behozó importőr. 

A saját márkás termékek esetén az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásért felelős 
élelmiszer-vállalkozó az adott címke tulajdonosa; így értelemszerűen, a 1169/2011/EU 
rendelet hatálybalépését követően csak a címke tulajdonosának nevét vagy cégnevét és címét 
kell feltüntetni az élelmiszer csomagolásán. 

Végül, a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 85/374/EGK tanácsi irányelv3 értelmében a 
címke tulajdonosa felel a saját márkás termékekkel kapcsolatos hibákból eredő károkért. 
Összegzés

A petíció benyújtója által felvetett kérdést már megvizsgálták a jogalkotók a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló uniós jogszabály közelmúltbeli 
felülvizsgálata során. Úgy döntöttek, hogy nem kell kötelező jelleggel feltüntetni a gyártó 
nevét vagy cégnevét és címét, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az élelmiszerért és az azzal 
kapcsolatos tájékoztatásért felelős élelmiszer-ipari vállalkozó mindig fel legyen tüntetve a 
címkén. A saját márkás termékek esetében a címke tulajdonosa felel az élelmiszeren szereplő 
információkért, csakúgy, mint a saját márkás termékekkel kapcsolatos hibákért.

                                               
1 C-83/96. sz. Dega-ügy (EBHT 1997., I-5001. o., 17. és 18. pont). C-315/05. sz. ügy, Lidl Italia Srl kontra. 
Comune di Arcole, (EBHT 2006., I-11181. o., 46. pont).
2 HL L 304., 22.11.11, 18. o. 
3 HL L 210., 07.08.85, 29. o. 


