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RÖVID INDOKOLÁS

A rendeletre irányuló javaslat azokat a feltételeket szabályozza, amelyek szerint a jövőben az 
élelmiszereknek a tápértékre és az egészségre vonatkozó jelzésekkel való felcímkézése és 
reklámozása megengedhető. 

Míg a tápértékre vonatkozó jelzéseknek, mint a „zsírszegény” vagy a „cukormentes” jelzőnek 
a rendeletre irányuló javaslatban meghatározott előírásoknak kell megfelelniük, és a Bizottság 
fenntartja magának a jogot, hogy egyes élelmiszerekre úgynevezett tápértékprofilokat 
alakítson ki, amelyeket be kell tartani annak érdekében, hogy a termékeket a tápértékre és az 
egészségre vonatkozó jelzésekkel lehessen reklámozni, a Bizottság javaslata szerint az 
egészségre vonatkozó jelzések csak tudományos megalapozottság esetén és hatósági engedély 
alapján megengedhetők. A pusztán személyes benyomásokon alapuló jelzések, mint például 
az, hogy „egy élelmiszer egészségesen vagy fiatalon tart, vagy boldoggá tesz”, teljes 
mértékben tilosak.

Az állásfoglalás szerzője nagyon kritikusan értékeli a Bizottság javaslatát és számos ponton 
módosításra szorulónak tartja azt. 

Már az a szemléletmód – tilalom az engedélyezés fenntartásával – is megkérdőjelezhető, 
amely a Bizottság részéről a rendelettervezet mögött áll. 

A fogyasztó számára elengedhetetlen a pontos és részletes információk feltüntetése az általa 
naponta fogyasztott élelmiszereken. Ezeket az információkat nem elhanyagolható mértékben 
maguk a gyártók szolgáltatják. Az olyan szempontok mellett, mint egy termék ára, ezek is 
befolyásolhatják a vásárló döntését. Az európai élelmiszergyártók mindazonáltal nem 
szabályozás nélküli térben tevékenykednek. Már ma is számos nemzeti és európai norma 
létezik a címkézéssel és a tápérték jelölésével kapcsolatban. Ezenkívül érvényes a 
megtévesztő reklám általános tilalma. 

Mindenekelőtt az élelmiszereknek a rendeletre irányuló javaslat 4. cikkében tervezett 
tápértékprofiljának bevezetésével szemben merülnek fel aggályok. Az élelmiszereket a 
Bizottság szándéka szerint különösen a cukor-, só- és zsírtartalmukra vonatkozóan kell mérni, 
mielőtt a tápértékre vagy az egészségre vonatkozó jelzésekkel reklámoznák őket. Az 
élelmiszereknek előnyös és kevésbé előnyös tápértékprofillal rendelkező élelmiszerekre való 
felosztása azonban ellentmond a kiegyensúlyozott étrend elvének. Elméletben nincs jó vagy 
rossz élelmiszer. Sokkal inkább annak van döntő jelentősége, hogy az élelmiszereket milyen 
arányban fogyasztjuk. Messzemenően nyitott marad azonban a rendelettervezetben a 
tápértékprofil fogalmának pontos meghatározása. Amíg ez tudományosan nem tisztázódik, le 
kellene mondani a tápértékprofil bevezetéséről. 

A rendelettervezet 10. cikke egy több hónapon át tartó egységes engedélyezési eljárást 
irányoz elő az egészséggel kapcsolatos jelzéseknek az élelmiszerek reklámozásánál történő 
felhasználása esetében egy európai élelmiszer-ügynökség révén. Ez a javaslat bürokratikus, 
nem gyakorlatias és – tekintettel a lisszaboni stratégiára – nem elfogadható. Az előadó 
támogatja a Bizottság azon kérését, hogy az élelmiszercímkézéssel és reklámozással 
kapcsolatos követelmények konkrét formát öltsenek, határozottan elutasítja azonban a javasolt 
előzetes magas szintű vizsgálati folyamatot.
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Továbbá vitatható az egészséggel kapcsolatos úgynevezett burkolt jelzéseknek a rendeletre 
irányuló javaslat 11. cikkében foglalt tilalma. Miért kell a jövőben megtiltani olyan, a „jó 
érzéshez kapcsolódó jelzések” használatát a reklámozás során, mint az, hogy „fiatalon tart” 
vagy „lendületet ad”, amelyek egyéni érzést juttatnak kifejezésre? A fogyasztó képes 
megítélni az érzésekre és a hangulatra irányuló jelzéseket és kialakítani ezekkel kapcsolatos 
véleményét. Az ilyen jelzések teljes tilalma túlzott lenne, továbbá a megtévesztő 
reklámozásról szóló irányelv és a címkézésről szóló irányelv már így is megakadályozza a 
fogyasztók megtévesztését. Ebben az összefüggésben a Bizottságnak válaszolnia kell arra a 
kérdésre, hogy a rendeletre irányuló javaslat ténylegesen megfelel-e „az átlagos fogyasztó” 
fogalmának, ahogy az az Európai Közösségek Bíróságának joggyakorlatában megjelenik. 
Nem helyes már a kezdetektől megfosztani a fogyasztót attól a lehetőségtől, hogy az általános 
személyes benyomásokon alapuló jelzéseket reklámként felismerhesse, valamint értékelhesse 
és megkérdőjelezhesse.

Általánosságban véve több mint kétséges, hogy a szóban forgó rendelet segítségével valóban 
sikeresen lehet-e harcolni az Európai Unión belüli helytelen táplálkozási szokások ellen. A 
túlsúlyos emberek növekvő száma modern társadalmunkban kétségtelenül a helytelen ivási és 
étkezési szokások eredménye is. De egyéb tényezők, mint például a mozgás hiánya, a 
környezeti terhelés vagy a stressz is befolyásolhatják. Az egészségügyi költségek ezen 
változások miatt a jövőben bizonyára emelkedni fognak, ennek megfelelően lépéseket kell 
tenni ellenük. Az élelmiszerekkel kapcsolatos reklámüzenetek szabályozása az előadó 
véleménye szerint azonban nem fogja megakadályozni ezt a jelenséget. Ennek okai nem az 
élelmiszerek akadálytalan reklámozásában, hanem egyéb társadalmi tényezőkben keresendők. 
Ezért nem szorítkozhat csupán tilalmakra és korlátozásokra az, aki a táplálkozási szokásokat 
tartósan meg kívánja változtatni és pozitív irányba akarja befolyásolni. Hosszú távon valódi 
kiutat csak olyan táplálkozási szokások jelenthetnek, amelyeket a fogyasztók elismernek és 
elfogadnak. Ebben az összefüggésben nagyobb hatást gyakorolhatnak a felvilágosító 
kampányok, amelyekre már számos nemzeti példa létezik, mint az állami ellenőrzés új 
rendszerének bevezetése.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszerbiztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(6) preambulumbekezdés

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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(6) A megfelelő jelzésekkel reklámozott 
élelmiszereket a fogyasztók olyan 
termékeknek tekinthetik, amelyek az 
ugyanazokat a tápanyagokat nem tartalmazó 
hasonló és egyéb termékekkel szemben a 
tápérték szempontjából, pszichológiai vagy 
egyéb egészségügyi szempontokból 
előnyöket kínálnak. Ez a fogyasztót olyan 
döntésekre bírhatja, amelyek egyes 
tápanyagok  vagy egyéb anyagok általános 
étrendben betöltött arányát közvetlenül 
olyan módon befolyásolhatják, ami nem 
felel meg a vonatkozó tudományos 
ajánlásoknak. Ezen esetleges nem kívánt 
hatás csökkentése érdekében célszerű 
bizonyos korlátozásokat bevezetni azokkal a 
termékekkel kapcsolatban, amelyeket ilyen 
jelzésekkel látnak el. Ebben az 
összefüggésben a termékek bizonyos 
anyagtartalma – például alkoholtartalma –
vagy a termék tápértékprofilja megfelelő 
kritérium annak eldöntésére, hogy a 
terméket el lehet-e látni jelzésekkel.

(6) A megfelelő jelzésekkel reklámozott 
élelmiszereket a fogyasztók olyan 
termékeknek tekinthetik, amelyek az 
ugyanazokat a tápanyagokat nem tartalmazó 
hasonló és egyéb termékekkel szemben a 
tápérték szempontjából, pszichológiai vagy 
egyéb egészségügyi szempontokból 
előnyöket kínálnak.

Indokolás

The concept of classifying foods as products with a beneficial nutritional profile and products 
with a less beneficial profile contradicts the idea of a balanced diet. There are, in principle, 
no good or bad foods. The decisive factor, instead, is the proportions in which individual 
foods are consumed. It is also incorrect to assume that consumers will be negatively 
influenced by such claims in every case.

Módosítás: 2
(7) preambulumbekezdés

(7) A tápértékprofil megállapításakor a 
különböző tápanyagok és a táplálkozás-
élettani hatással rendelkező anyagok, 
különösen a zsír, a telített zsírsavak, a 
transzzsírsavak, a só/nátrium és a cukor, 
amelyek túlzott bevitele az általános 
étrenden belül nem ajánlott, valamint a 
többszörös és egyszeres telítetlen zsírsavak, 
a cukron kívül rendelkezésre álló 
szénhidrátok, a vitaminok, az ásványi 
anyagok, a fehérjék és a ballasztanyagok 

törölve
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vehetőek figyelembe. A tápértékprofil 
megállapításakor a különböző 
élelmiszerkategóriák, valamint ezen 
élelmiszerek általános étrenden belül 
betöltött helyértéke és szerepe kerülnek 
figyelembevételre. A megállapított 
tápértékprofilokra való tekintettel 
kivételekre lehet szükség egyes élelmiszerek 
vagy élelmiszerkategóriák esetében, 
azoknak a lakosság táplálkozási 
szokásaiban betöltött szerepe és jelentősége 
szerint. Ez összetett technikai 
erőfeszítéseket követelne meg, a megfelelő 
intézkedések elfogadását a Bizottságra kell 
átruházni.

Indokolás

The concept of classifying foods as products with a beneficial nutritional profile and products 
with a less beneficial profile contradicts the idea of a balanced diet. There are, in principle, 
no good or bad foods. The decisive factor, instead, is the proportions in which individual 
foods are consumed. The use of nutrition and health claims is already regulated by various 
national and European provisions, and should not additionally be linked to nutritional 
profiles the formulation of which the provisions of the draft regulation leave largely open and 
undefined.

Módosítás: 3
(11) preambulumbekezdés

(11) A tudományos megalapozottságnak a 
legfőbb szempontnak kell lennie a 
tápanyagra vonatkozó és az egészséggel 
kapcsolatos jelzések használata során, a 
jelzéseket használó élelmiszeripari 
vállalkozóknak igazolásokkal kell 
rendelkezniük.

(11) A tudományos megalapozottságnak a 
legfőbb szempontnak kell lennie a 
tápanyagra vonatkozó és az egészséggel 
kapcsolatos jelzések használata során, a 
jelzéseket használó élelmiszeripari 
vállalkozóknak igazolásokkal kell 
rendelkezniük, tekintetbe véve az 
arányosság elvét is. A tudományos 
megalapozottságnak arányban kell lennie 
mindazon előnyök természetével, amelyeket 
a terméken a jelzések feltüntettek.

Indokolás

In accordance with the general principles embodied in the Regulation establishing the 
European Food Safety Authority, the present regulation should establish a requirement for 
proportionality in relation to the nature of the claims made for products: for example, a 
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higher level of scientific substantiation should be required for 'reduction of disease risk 
claims' than for 'functional claims'.

Módosítás: 4
(14) preambulumbekezdés

(14) Az egészséggel kapcsolatos jelzések 
használata a közösségi piacon csak a 
legmagasabb szintű tudományos értékelést 
követően engedhető meg. Ezen jelzések 
harmonizált tudományos értékelésének 
biztosítása érdekében az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak kell 
elvégeznie az értékeléseket.

(14) Az egészséggel kapcsolatos jelzéseknek 
tudományosan igazolhatóaknak kell lenniük 
a közösségi piacon történő használatuk 
érdekében.

Indokolás

It is sufficient if, instead of an expensive authorisation procedure, it is ensured that the health 
claims asserted are scientifically verifiable.

Módosítás: 5
(15) preambulumbekezdés

(15) A táplálkozáson kívül számos egyéb 
olyan tényező van, amely befolyásolhatja a 
pszichikai állapotot és a viselkedést. Az 
ezekről a funkciókról folytatott 
kommunikáció így nagyon összetett és 
nehéz egy rövid jelzésben az élelmiszerek 
címkézése és reklámozása során átfogó, az 
igazságnak megfelelő és kifejező üzenetet 
közvetíteni. Ezért helyénvaló az olyan 
jelzések használatának tilalma, amelyek 
pszichikai vagy magatartáspszichológiai 
hatásokra vonatkoznak.

(15) A táplálkozáson kívül számos egyéb 
olyan tényező van, amelyek befolyásolhatják 
a pszichikai állapotot és a viselkedést. Az 
ezekről a funkciókról folytatott 
kommunikáció így nagyon összetett és 
nehéz egy rövid jelzésben az élelmiszerek 
címkézése és reklámozása során átfogó, az 
igazságnak megfelelő és kifejező üzenetet 
közvetíteni. 

Indokolás

A general ban on so-called implied health claims is disproportionate. It is also wrong to 
deprive consumers from the outset of the ability to recognise these general and rather vague 
claims as advertising and to assess them accordingly for what they are. The interests of 
consumers are additionally served by the general ban on misleading advertising in Article 3 
of the draft regulation. 
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Módosítás: 6
(16) preambulumbekezdés

(16)  A testtömegcsökkentésre szolgáló, 
csökkentett energiatartalmú étrendben 
történő felhasználásra szánt élelmiszerekről 
szóló 96/8/EK irányelv megállapítja, hogy 
az érintett termékek címkézése, reklámozása 
és megjelenítése semmilyen módon nem 
utalhat a használatuk révén elérhető 
súlycsökkenés arányára vagy nagyságára, az 
éhségérzet csökkenésére vagy a jóllakottság 
érzésének fokozására. Egyre több, nem 
kifejezetten testtömegcsökkentő 
táplálkozásra szolgáló élelmiszert ilyen 
jelzésekkel, valamint a termék azon 
képességére való utalással forgalmaznak, 
hogy az csökkenti a kalóriafelvételt. Ezért 
helyénvaló az ilyen tulajdonságokra való 
utalást valamennyi élelmiszer esetén 
megtiltani.

(16)  A testtömegcsökkentésre szolgáló, 
csökkentett energiatartalmú étrendben 
történő felhasználásra szánt élelmiszerekről 
szóló, 1996. február 26-i, 96/8/EK bizottsági
irányelv megállapítja, hogy az érintett 
termékek címkézése, reklámozása és 
megjelenítése semmilyen módon nem 
utalhat a használatuk révén elérhető 
súlycsökkenés arányára vagy nagyságára, az 
éhségérzet csökkenésére vagy a jóllakottság 
érzésének fokozására. Egyre több, nem 
kifejezetten testtömegcsökkentő 
táplálkozásra szolgáló élelmiszert ilyen 
jelzésekkel, valamint a termék azon 
képességére való utalással forgalmaznak, 
hogy az csökkenti a kalóriafelvételt. Ezért 
helyénvaló megvizsgálni, hogy az említett 
irányelvet ki kell-e egészíteni az ilyen 
élelmiszerekre való tekintettel.

Indokolás

Instead of a total ban, it is more appropriate to assess whether Directive 96/8/EC on foods 
intended for use in energy-restricted diets for weight reduction needs to be supplemented in 
respect of the foods referred to in this recital.

Módosítás: 7
(17) preambulumbekezdés

(17) Az egészséggel kapcsolatos jelzéseket, 
amelyek a tápanyagok vagy egyéb anyagok 
növekedés, fejlődés vagy a normál 
pszichológiai testi funkciók során játszott 
szerepét megalapozott és vitathatatlan 
tudományos felismerések alapján írják le, 
másféle értékelésnek és engedélyezésnek
kell alávetni. Ezért el kell készíteni az olyan 
engedélyezett jelzések listáját, amelyek a 
tápanyag vagy más anyagok szerepét írják 
le.

(17) Az egészséggel kapcsolatos 
jelzéseknek, amelyek a tápanyagok vagy 
egyéb anyagok növekedés, fejlődés vagy a 
normál pszichológiai testi funkciók során 
játszott szerepét megalapozott és 
vitathatatlan tudományos felismerések 
alapján írják le, megalapozott és elfogadott 
tudományos ismereteknek kell 
megfelelniük.
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Indokolás

The draft regulation provides for a single authorisation procedure, lasting several months 
and conducted by a European food agency, for the use of health claims in food advertising. 
This proposal is bureaucratic, impractical and, especially in the light of the Lisbon strategy, 
unacceptable. The prior assessment procedure and the associated administrative provisions 
should therefore be abandoned. It is sufficient, instead, if it is ensured that the effect of the 
health claims reflects long-established, recognised science.

Módosítás: 8
(18) preambulumbekezdés

A tudományos és technikai haladásnak 
való megfeleltetés érdekében lehetővé kell 
tenni ennek a listának a gyors 
megváltoztatását, amennyiben ez szükséges. 
Egy ilyen átdolgozás technikai jellegű 
végrehajtó intézkedés, amelynek 
elrendelését a Bizottságra kell átruházni az 
eljárás leegyszerűsítése és felgyorsítása 
céljából.

törölve

Indokolás

The draft regulation provides for a single authorisation procedure, lasting several months 
and conducted by a European food agency, for the use of health claims in food advertising. 
This proposal is bureaucratic, impractical and, especially in the light of the Lisbon strategy, 
unacceptable. The prior assessment procedure and the associated administrative provisions 
should therefore be abandoned.

Módosítás: 9
(20) preambulumbekezdés

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egészséggel kapcsolatos jelzések az 
igazságnak megfelelőek, egyértelműek, 
megbízhatóak és a fogyasztó számára 
segítséget nyújtsanak az egészséges 
táplálkozásmód melletti döntés során, az 
egészséggel kapcsolatos jelzések 
megfogalmazását és kialakítását figyelembe 
kell venni a hatósági vélemény és az azt 
követő jóváhagyási eljárás során.

(20) Biztosítani kell, hogy az egészséggel 
kapcsolatos jelzések az igazságnak 
megfelelőek, egyértelműek, megbízhatóak 
és a fogyasztó számára segítséget nyújtsanak 
az egészséges táplálkozásmód melletti 
döntés során. 
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Indokolás

It is sufficient if, instead of an expensive authorisation process, it is ensured that the health 
claims are comprehensible for consumers,

Módosítás: 10
(22) preambulumbekezdés

(22) Az átláthatóság értelmében és a már 
értékelt jelzések engedélyezésére vonatkozó 
ismételt kérelmek elkerülése céljából el kell 
készíteni az ilyen jelzések „nyilvántartását”.

törölve

Indokolás

The draft regulation provides for a single authorisation procedure, lasting several months 
and conducted by a European food agency, for the use of health claims in food advertising. 
This proposal is bureaucratic, impractical and, especially in the light of the Lisbon strategy, 
unacceptable. The prior assessment procedure and the associated administrative provisions 
should therefore be abandoned.

Módosítás: 11
(23) preambulumbekezdés

(23) A tudományos és technikai haladáshoz 
való alkalmazkodás érdekében lehetővé kell 
tenni ennek a nyilvántartásnak a gyors 
megváltoztatását, amennyiben ez szükséges. 
Egy ilyen átdolgozás technikai jellegű 
végrehajtó intézkedés, amelynek 
elrendelését a Bizottságra kell átruházni az 
eljárás leegyszerűsítése és felgyorsítása 
céljából.

törölve

Indokolás

The draft regulation provides for a single authorisation procedure, lasting several months 
and conducted by a European food agency, for the use of health claims in food advertising. 
This proposal is bureaucratic, impractical and, especially in the light of the Lisbon strategy, 
unacceptable. The prior assessment procedure and the associated administrative provisions 
should therefore be abandoned.

Módosítás: 12
(24) preambulumbekezdés
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(24) Az élelmiszeripari kutatás és fejlesztés 
ösztönzése érdekében védeni kell a 
feltalálók által ezen rendelet szerinti 
kérelem benyújtásához szükséges 
információk és adatok gyűjtése érdekében 
tett beruházásokat. Ezt a védelmet azonban 
határidőhöz kell kötni a tanulmányok és 
próbák felesleges megismétlésének 
elkerülése érdekében. 

törölve

Indokolás

The draft regulation provides for a single authorisation procedure, lasting several months 
and conducted by a European food agency, for the use of health claims in food advertising. 
This proposal is bureaucratic, impractical and, especially in the light of the Lisbon strategy, 
unacceptable. The prior assessment procedure and the associated administrative provisions 
should therefore be abandoned.

Módosítás: 13
(24a) preambulumbekezdés (új)

(24a )A kis- és középvállalkozások számára 
különleges segítséget kell adni a szükséges 
akták elkészítéséhez és az említett 
központosított értékelési eljárás során 
felmerült költségek viseléséhez.

Indokolás

SMEs should not be penalised by the introduction of the new system.

Módosítás: 14
(26) preambulumbekezdés

(26) Átmeneti időre van szükség ahhoz, 
hogy az élelmiszeripari vállalkozások 
alkalmazkodni tudjanak ezen rendelet 
előírásaihoz.

(26) Megfelelő átmeneti időre van szükség 
ahhoz, hogy az élelmiszeripari vállalkozások 
alkalmazkodni tudjanak ezen rendelet 
előírásaihoz.

Indokolás

Firms should be given sufficient time to adjust.

Módosítás: 15
(28a) preambulumbekezdés (új)
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(28a) A Bizottságnak általános tájékoztató 
kampányt kellene folytatnia a táplálkozás 
kérdéseivel és  az egészséges étkezési 
szokások kialakítása érdekében.

Indokolás

Obesity is becoming a major problem in the EU. So it would be appropriate to launch, in 
tandem with the adoption of this Regulation, a general information campaign on eating habits 
to raise public awareness of this issue.

Módosítás: 16
1. cikk, (2) bekezdés

2. E rendeletet kell alkalmazni a végső 
felhasználó számára értékesített 
élelmiszereken a táplálkozásra és az 
egészségre vonatkozóan feltüntetett 
jelzésekre, valamint azok kiszerelésére és 
reklámozására. Végrehajtandó az 
éttermeknek, kórházaknak, iskoláknak, 
kantinoknak és hasonló, a közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek történő 
szállításra szánt élelmiszerek esetében is.

2. E rendeletet kell alkalmazni – a Tanács 
2000. december 19-i 2826/2000/EK, a 
mezőgazdasági termékek belső számú, a 
belső piacon történő megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről 
szóló rendeletében említett intézkedések 
kivételével – a végső felhasználó számára 
értékesített élelmiszereken a táplálkozásra és 
az egészségre vonatkozóan feltüntetett 
jelzésekre, valamint azok kiszerelésére és 
reklámozására. Végrehajtandó az 
éttermeknek, kórházaknak, iskoláknak, 
kantinoknak és hasonló, a közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek történő 
szállításra szánt élelmiszerek esetében is.

-----------------
1 HL L 328, 2000.12.23., 2. o., a 206/2004-
Eljárási Szabályzat sz. (EK) rendelettel 
módosítottak szerint (HL L 2004. 12.02., 3. o.).

Indokolás

The current wording is ambiguous and could give the impression that the advertising in 
question includes the promotion of agricultural products. European and national policies are 
in place to provide information about and promote agricultural products in general, subject 
to control by the Community authorities; these policies should be maintained in the interests 
of consumers themselves. 

Módosítás: 17
1. cikk, (4) bekezdés
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4. Ezen rendeletet a különleges 
élelmiszerekre vonatkozó különleges 
közösségi rendelkezések jogsérelme nélkül 
kell végrehajtani.

4. Ezen rendeletet a különleges 
élelmiszerekre és étrend-kiegészítőkre 
vonatkozó különleges közösségi 
rendelkezések jogsérelme nélkül kell 
végrehajtani.

Indokolás

To avoid any confusion as to whether food supplements are included in the scope of this 
regulation, food supplements should specifically be mentioned in Article 1(4).

Módosítás: 18
1. cikk, (4a) bekezdés (új)

4a. Abban az esetben, ha egy termék
nyilvánvalóan az élelmiszer fogalma alá 
esik, illetve étrend-kiegészítő, és a szóban 
forgó terméken alkalmazott jelzés ezen 
rendeletnek megfelel, úgy az Európai 
Parlament és a Tanács 2001. november 6-i, 
az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek  
közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK 
irányelve1 nem alkalmazandó.
------------
1 HL L 311., 2001.11.28., 67. o. Utoljára a 
2004/27/EK irányelvvel módosított irányelv  
(HL L 136. sz., 2004.4.30., 34. o.).

Indokolás

A food or food supplement which makes a claim relating to a person's physiological function 
which fully complies with this regulation may nevertheless be adjudged by national 
authorities to be a medicine due to the recent amendment of Articles 1(2) and 2(2) of 
Directive 2001/83/EC, which gives pharmaceutical legislation precedence over food 
legislation. A company must be certain that when launching a product which fully complies 
with this regulation, it will not be challenged nationally under Directive 2001/83/EC. 
Otherwise the equal conditions and legal certainty for which this regulation strives will not be 
fulfilled. This regulation should therefore reinforce the provision made in Recital 7 of the 
recently adopted amending Directive to 2001/83/EC, by stating that where products are 
clearly foods and foodstuffs, Directive 2001/83/EC shall not apply.

Módosítás: 19
1. cikk, (4a) bekezdés (új)
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4a. Ezen rendelet nem alkalmazandó a 
védjeggyel rendelkező étrendellenőrző 
rendszerekre.

Indokolás

In an age when obesity is growing, it would be irresponsible of this regulation to outlaw diet 
monitoring systems such as 'weight watchers' which are well established in parts of Europe 
and provide consumers with a bona fide mechanism for weight loss, rather than promote 
particular products.

Módosítás: 20
1. cikk, (4a) bekezdés (új)

4a. Ezen rendelet nem alkalmazandó 
azokra a termékekre, amelyek esetében a 
közösségi jogszabályok a címkézés és a 
kiszerelés tekintetében bármiféle, a 
tápértékkel és egészséggel kapcsolatos 
jelzés feltüntetését megtiltják, egyszersmind 
a reklámozást szabályozzák.

Indokolás
According to the explanatory memorandum on the Commission proposal, one of the main 
reasons for drawing up the new regulation, bearing in mind that more and more claims are 
appearing on food labels, is that there are no specific Community provisions. Indeed, it is 
pointless to regulate what is already regulated, and the above amendment is likewise 
designed to ensure that this will not happen.

Wine in particular is already subject to specific Community legislation that prohibits nutrition 
and health claims in the labelling and presentation of the product and regulates advertising 
thereof. The individual acts concerned are Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the 
common organisation of the market in wine and Commission Regulation (EC) No 753/2002, 
which lays down rules governing the labelling and presentation of wine sector products. In 
addition, Council Regulation (EC) No 2826/2000 and Commission Regulation (EC) No 
94/2002 impose strict limits on information and promotion actions for wine on the internal 
market.

This specific Community legislation protects, and makes for transparency on, the market and 
allows wine to move freely within it; in so doing, it effectively fulfils the aims of the proposed 
new regulation, namely to achieve a high degree of consumer protection, enable products to 
move more freely within the internal market, increase legal certainty for those involved in 
business activity, guarantee fair competition, and foster and safeguard innovation related to 
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the foods covered by the legislation.

Módosítás: 21
2. cikk, (2) bekezdés, 6) pont

(6) A „betegségi kockázat csökkentése” 
jelzés jelent minden olyan egészségügyi
jelzést, amely kijelenti, sugallja vagy 
magában foglalja, hogy egy 
élelmiszerkategóriának, élelmiszerek vagy 
valamely összetevőjének a fogyasztása 
jelentősen csökkent egy kockázati tényezőt
az ember valamilyen betegségének 
kialakulása során;

(6) A „betegségi kockázat csökkentése” 
jelzés jelent minden olyan egészségügyi 
jelzést, amely kijelenti, sugallja vagy 
magában foglalja, hogy egy 
élelmiszerkategóriának, élelmiszernek vagy 
valamely összetevőjének fogyasztása 
jelentősen csökkenti az ember valamely 
megbetegedésének kialakulási kockázatát;

Indokolás

Since the claims are intended to be understood by consumers, the definition must refer to the 
reduction of a risk and not of a risk factor. For instance, a claim about the reduction of the 
risk of a disease (e.g. 'may reduce the risk of a coronary/circulatory disorder') will be easier 
to understand than a claim about the reduction of a risk factor relating to that disorder (e.g. 
'may reduce the level of homocystein').

Módosítás: 22
2. cikk, (2) bekezdés, 8a) pont (új)

(8a) Az „élelmiszerkategória” az azonos 
tulajdonságú és felhasználású 
élelmiszeripari termékek csoportját jelenti.

Módosítás: 23
4. cikk

4. cikk törölve
A tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos 

jelzések használatának korlátozása
1. Az ezen rendelet elfogadásától számított 
18 hónapon belül a Bizottság a 23. cikk (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
meghatározza azt az egyedi tápértékprofilt, 
amelyet az élelmiszereknek vagy egyes 
élelmiszer-kategóriáknak kell felmutatniuk, 
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hogy el lehessen őket látni a tápértékkel 
vagy az egészséggel kapcsolatos jelzésekkel. 
Ezek a tápértékprofilok különösen az 
élelmiszerben található alábbi 
tápanyagtartalmakra vonatkoznak:
a) zsír, a telített zsírsavak, a 
transzzsírsavak,
b) cukor,
c) só/nátrium.
A tápértékprofilok a táplálkozással 
kapcsolatos tudományos felismeréseken és 
azoknak az egészségre bírt jelentőségén, és 
különösen a tápanyagok és egyéb, 
táplálkozás-élettani hatással bíró anyagok 
krónikus betegségekkel kapcsolatos 
szerepén alapulnak. A tápértékprofil 
megállapításakor a Bizottság kikéri a 
hatóság tanácsát és tanácskozást folytat 
érdekcsoportokkal, különösen az 
élelmiszeriparon belül és fogyasztói 
szervezetekkel.
Az eltérések és a vonatkozó tudományos 
fejlődés figyelembevétele következtében 
történő frissítések elfogadására a 23. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárás szerint 
kerül sor.
2. Az (1) bekezdéstől eltérően 
megengedhetőek a tápértékkel kapcsolatos 
olyan jelzések, amelyek a zsír-, telített 
zsírsav-, transzzsírsav- és cukor-, illetve 
só/nátriumtartalom csökkentésére 
vonatkoznak, amennyiben ezen rendelet 
feltételeinek megfelelnek.
3. A több mint 1,2 térfogatszázalékos 
alkoholtartalmú italokat nem lehet ellátni 
az alábbi jelzésekkel:
a) az egészséggel kapcsolatos jelzések;
b) a tápértékkel kapcsolatos jelzések azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére 
vonatkoznak.
4. A (3) bekezdésben említettektől eltérő 
élelmiszerek vagy élelmiszer-kategóriák, 
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amelyek esetében korlátozott vagy tilos a 
tápértékkel vagy az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használata, is meghatározhatóak a 
tudományos felismerések fényében a 23. 
cikk (2) bekezdésében foglalt eljárások 
szerint.

Indokolás

The concept of classifying foods as products with a beneficial nutritional profile and products 
with a less beneficial profile contradicts the idea of a balanced diet. There are, in principle, 
no good or bad foods. The decisive factor, instead, is the proportions in which individual 
foods are consumed. The use of nutrition and health claims is already regulated by various 
national and European provisions, and should not additionally be linked to nutritional 
profiles the formulation of which the provisions of the draft regulation leave largely open and 
undefined.

Módosítás: 24
4a. cikk (új)

4 a cikk
Gyermekek

A jelen rendelet végrehajtása alá eső, a 
tápértékkel és egészséggel kapcsolatos 
jelzések nem irányulhatnak kizárólagosan 
vagy elsődlegesen a gyermekekre.

Indokolás

Children can't judge themselves whether nutrition and health claims are reasonable or not 
and therefore they shouldn't be exploited in commercial practices.

Módosítás: 25
5. cikk (1) bekezdés

1. A tápértékkel és egészséggel kapcsolatos 
jelzések használata csak akkor megengedett, 
ha azok az alábbi feltételeknek eleget 
tesznek:

1. A tápértékkel és egészséggel kapcsolatos 
jelzések használata csak akkor megengedett, 
ha azok az alábbi feltételeknek eleget 
tesznek:

(a) azon anyag jelenlétéről, hiányáról, illetve 
csökkentett tartalmáról, amely tekintetében a 
jelzésre sor került, kimutatták, hogy az – az 
általánosan elfogadott, tudományos 
adatokkal tisztázottak szerint – a tápérték, 
illetve élettan szempontjából előnyös 

(a) azon tápanyag vagy egyéb anyag 
jelenlétéről, hiányáról, illetve csökkentett 
tartalmáról, amely tekintetében a jelzésre sor 
került, kimutatták, hogy az – az általánosan 
elfogadott, tudományos megállapításokkal 
tisztázottak szerint – a tápérték, illetve 
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hatással bír; élettan szempontjából előnyös hatással bír; 
ha egy adott jelzés egy adott élelmiszerre 
vagy élelmiszerkategóriára vonatkozik, az 
élelmiszerről, illetve élelmiszerkategóriáról 
ki kell mutatni, hogy az – az általánosan 
elfogadott tudományos megállapítások 
szerint – előnyös táplálkozási vagy élettani 
hatással bír,

(b) az anyag, amelyre a jelzés vonatkozik: (b) a tápanyag vagy egyéb anyag, amelyre a 
jelzés vonatkozik:

(i) a közösségi jogszabályokban 
meghatározott, jelentős mennyiségben van 
jelen, illetve – amennyiben ilyen szabályok 
nincsenek – olyan mennyiségben található a 
végtermékben, amely a tápértékkel vagy 
élettannal kapcsolatosan közölt, és az 
általánosan elfogadott tudományos 
adatokkal tisztázott hatást kiváltja; vagy

(i) a közösségi jogszabályokban 
meghatározott jelentős mennyiségben van 
jelen, illetve – amennyiben ilyen szabályok 
nincsenek – olyan mennyiségben található a 
végtermékben, amely a tápértékkel vagy 
élettannal kapcsolatosan közölt, és az 
általánosan elfogadott tudományos 
adatokkal tisztázott hatást kiváltja; vagy

(ii) nincs jelen, illetve olyan, csökkentett 
mennyiségben van jelen, amely a tápértékkel 
vagy élettannal kapcsolatosan közölt, és az 
általánosan elfogadott tudományos 
adatokkal tisztázott hatást kiváltja; vagy

(ii) nincs jelen, illetve olyan, csökkentett 
mennyiségben van jelen, amely a tápértékkel 
vagy élettannal kapcsolatosan közölt, és az 
általánosan elfogadott tudományos 
adatokkal tisztázott hatást kiváltja; vagy

(c) az anyagot, amelyre a jelzés vonatkozik, 
olyan formában állították elő, hogy a test 
által történő felhasználásra alkalmas legyen;

(c) a tápanyagot vagy egyéb anyagot, 
amelyre a jelzés vonatkozik, olyan formában 
állították elő, hogy a test által történő 
felhasználásra alkalmas legyen;

(d) a termék ésszerűen feltételezhető 
mértékű fogyasztása olyan jelentős 
mennyiséget kínál abból az anyagból, 
amelyre a jelzés – a közösségi 
jogszabályokban meghatározottak szerint –
vonatkozik, illetve – abban az esetben, ha 
ilyen szabályok nem léteznek – olyan 
jelentős mennyiséget kínál, amely a jelzett, 
az általánosan elfogadott tudományos 
adatokkal igazolt és a tápértékkel 
kapcsolatos vagy élettani hatást kiváltja,

(e) értelemszerűen megfelelnek a III. 
fejezetben vagy IV. fejezetben felsorolt 
különleges feltételeknek.

(d) a termék ésszerűen feltételezhető 
mértékű fogyasztása olyan jelentős 
mennyiséget kínál abból tápanyagból vagy 
egyéb anyagból, amelyre a jelzés – a 
közösségi jogszabályokban meghatározottak 
szerint – vonatkozik, illetve – abban az 
esetben, ha ilyen szabályok nem léteznek –
olyan jelentős mennyiséget kínál, amely a 
jelzett, az általánosan elfogadott tudományos 
adatokkal igazolt és a tápértékkel 
kapcsolatos vagy élettani hatást kiváltja;

(e) értelemszerűen megfelelnek s a III. 
fejezetben vagy IV. fejezetben felsorolt 
különleges feltételeknek.
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Indokolás

The general conditions set out in Article 5 for the use of claims go too far. Claims such as 
'fruit or vegetables are healthy' would be prohibited in future, because fruit and vegetables 
are not substances within the meaning of Article 5. Paragraph 1(a) should therefore be 
expanded to cover claims relating to foods or food categories.

Módosítás: 26
6. cikk (1) bekezdés

1. A tápértékkel és egészséggel kapcsolatos 
jelzéseknek általánosan elfogadott és 
tudományosan alátámasztott adatokon kell 
alapulniuk.

1. A tápértékkel és egészséggel kapcsolatos 
jelzéseknek általánosan elfogadott és 
tudományosan alátámasztott ismereteken, 
illetve, ha azt a termékek kategóriája 
indokolja, a hagyományos fogyasztásuk 
által igazolt tapasztalatokon – kell 
alapulniuk.

1 a. A bizonyítás alaposságának arányban 
kell állnia a feltüntetett jelzések 
természetével.
1 b. A hatóságnak jelen rendelet 
közzétételének napját követő hónap első 
napjáig ki kell alakítania a gazdasági 
szereplők által szolgáltatandó igazolás 
természetére, valamint a hatóság 
értékeléséhez szükséges referenciaértékekre  
vonatkozó iránymutatást.

Indokolás

Justification (for paragraph (1)) 

The evaluation of scientific findings is subject to constant change, and is not always uniform. 
Against this background, generally recognised findings should be the yardstick for the 
purposes of authorisation.

When it comes to substantiating claims, a system based solely on scientific data is not suitable 
for agricultural products such as herbal products. Knowledge derived from experience and 
tradition should also be taken into account. This point was recently accepted in the case of 
traditional herbal medicinal products (Directive 2004/24/EC), for which a special simplified 
registration procedure has been established which exempts them from the requirement to 
prove their clinical efficacy, in so far as the efficacy of the medicinal product is plausible on 
the basis of long-standing use and experience. Similarly, for traditional herbal extracts, the 
AFSFA (French food safety agency) proposes that the beneficial effects of products be 
substantiated on the basis of 'a body of knowledge established on the basis of data derived 
from traditional use'*.
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Moreover, it is important to establish that the principle of proportionality should also apply 
to the level of substantiation to be provided for claims about products. Otherwise, the cost of 
such substantiation would quickly become prohibitive and beyond the possibilities of the great 
majority of SMEs.

Finally, to meet the essential requirements of legal certainty and to safeguard consumers' 
rights, it is essential to ensure total transparency in relation to the nature of the 
substantiation required by the European Food Safety Authority and the methods that 
authority uses to assess such substantiation.

* "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées 
alimentaires, contenant des plantes, destinées à l'alimentation humaine" - February 2003 -
AFSSA  http://www.afssa.fr

Justification (for paragraph (1a)):

Account must be taken of the principle of proportionality, which consists in 'checking the
accuracy or truthfulness of the claims made for the product on the basis of the proof provided 
by the manufacturer. The assessment is based on the principle of proportionality between the 
extent of the proof required and the impact of the effect claimed, in other words the 
significance of the impact of the product, or of the constituent for which the claim is made, on 
the consumer's physiology and the significance of its health consequences'**.

** Groupe de Travail du Conseil Scientifique de l'Agence du Médicament. Les "produits 
frontières" et les aliments porteurs d'allégations santé. Cha.Nutr.Diét.,1998,33(5): 289-292.

Módosítás: 27
6. cikk (3) bekezdés

3. A tagállamok illetékes hatóságai 
kötelezhetik az élelmiszeripari vállalkozót 
vagy élelmiszeripari terméket forgalmazó 
személyt az ezen rendeletnek való 
megfelelést igazoló tudományos adatok 
benyújtására.

törölve

Indokolás

The proposed abandonment of the authorisation procedure invalidates this provision, too.

Módosítás: 28
9. cikk (1) bekezdés

1. A Tanács 84/450/EGK irányelvének 
sérelme nélkül a tápértékkel kapcsolatos 

1. A Tanács 84/450/EGK irányelvének 
sérelme nélkül a tápértékkel kapcsolatos 
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olyan jelzés, amely a tápanyag mennyiségét 
és/vagy az élelmiszer kalóriaértékét 
ugyanabba a kategóriába tartozó 
élelmiszerekkel hasonlítja össze, csak akkor 
megengedhető, ha az egymással 
összehasonlított élelmiszereket az átlagos 
fogyasztó könnyen azonosítani tudja, illetve 
azok egyértelműen megkülönböztethetőek. 
A tápanyag mennyiségében és/vagy a 
kalóriában fennálló különbséget kell 
feltüntetni, az összehasonlításnak az 
élelmiszer ugyanolyan mennyiségére kell 
vonatkoznia. 

olyan jelzés, amely a tápanyag mennyiségét 
és/vagy az élelmiszer kalóriaértékét más 
élelmiszerekkel hasonlítja össze, csak akkor 
megengedhető, ha az egymással 
összehasonlított élelmiszereket az átlagos 
fogyasztó könnyen azonosítani tudja, illetve 
azok egyértelműen megkülönböztethetőek. 
A tápanyag mennyiségében és/vagy a 
kalóriában fennálló különbséget kell 
feltüntetni, az összehasonlításnak az 
élelmiszer ugyanolyan mennyiségére kell 
vonatkoznia. 

Indokolás

Comparisons should not be limited just to foods of the same category. Instead, in the interests 
of improved information it should also be possible to compare different foods, such as a 
comparison between the calcium content of a glass of milk and that of a glass of orange juice.

Módosítás: 29
10. cikk (1) bekezdés

1. Az egészséggel kapcsolatos jelzések csak
akkor alkalmazhatóak, ha megfelelnek a II. 
fejezetben foglalt általános 
követelményeknek és az e fejezetben foglalt 
egyedi követelményeknek és ezen rendelet 
szerint engedélyezettek.

1. Egészséggel kapcsolatos jelzések 
alkalmazhatóak, kivéve, ha nem felelnek 
meg a II. fejezetben foglalt általános 
követelményeknek és az e fejezetben foglalt 
egyedi követelményeknek. 

Indokolás

Article 10(1) lays down a general ban on health claims, subject to the possibility of 
authorisation. Accordingly, health claims may only be used if they have been authorised 
pursuant to the provisions of the regulation. However, this ban goes too far, since it also 
covers recognised and scientifically proven claims which do not mislead consumers. 
Moreover, the authorisation procedure envisaged is bureaucratic, impractical and, especially 
in the light of the Lisbon strategy, unacceptable. The prior assessment procedure should 
therefore be totally abandoned.

Módosítás: 30
10. cikk, (2) bekezdés, a) pont

(a) a kiegyensúlyozott étrend és az 
egészséges életmód jelentőségét feltüntető 

törölve
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nyilatkozat;

Indokolás

Since a registration procedure evaluating the scientific substantiation is foreseen for all 
health claims, specific prohibitions no longer have to be expressly laid down. All claims that 
are scientifically substantiated should be allowed.

Módosítás: 31
11. cikk

11. cikk
Az egészséggel kapcsolatos jelzések

törölve

1. Az alábbi, az egészséggel kapcsolatos 
jelzések nem megengedettek:
(a) azok a jelzések, amelyek a tápanyag 
vagy az élelmiszernek a jó egészségre és a 
jó közérzetre gyakorolt általános, nem 
egyedi előnyeire utalnak;
(b) azok a jelzések, amelyek a pszichológiai 
és viselkedési funkciókra utalnak;

(c) A 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, azok 
a jelzések, amelyek a fogyásra vagy a 
testsúly szabályozására, illetve a 
fogyasztásuk által elérhető súlycsökkenés 
mértékére vagy mennyiségére, illetve az 
éhségérzet csökkenésére, a jóllakottság 
érzetének növelésére, az étrend révén 
rendelkezésre álló energia csökkenésére 
utalnak;
(d) azok a jelzések, amelyek az orvosok 
vagy más egészségügyi szakemberek, illetve 
szakmai szervezeteik vagy jótékonysági 
szervezetek ajánlására utalnak, vagy azt 
sugallják, hogy az egészségi állapot 
romolhat, ha nem fogyasztják az adott 
élelmiszert.
2. Amennyiben szükséges, a Bizottság, a 
hatósággal történt egyeztetést követően  
közzéteszi a jelen cikk alkalmazására 
vonatkozó részletes útmutatást.
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Indokolás

A virtually exhaustive list of prohibited implicit health claims is a disproportionate measure. 
Publicity indications on products must not be banned. This would effectively make the 
advertising of food products impossible. There is other legislation intended to protect the 
consumer against genuinely misleading publicity.

Módosítás: 32
12. cikk

12. cikk törölve
Egészséggel kapcsolatos jelzések, amelyek 
egy tápanyag vagy más anyag általánosan 

elfogadott szerepét írják le
1. A 10. cikk (1) bekezdése sérelme nélkül 
megengedhetőek az egészséggel kapcsolatos 
olyan jelzések, amelyek a tápanyagok vagy 
egyéb anyagok növekedés, fejlődés vagy a 
normál pszichológiai testi funkciók során 
játszott szerepét megalapozott és 
vitathatatlan tudományos felismerések 
alapján írják le és az átlagos fogyasztó 
megfelelően megérti őket, amennyiben 
szerepelnek a (2) bekezdésben foglalt listán.
2. A tagállamok legkésőbb ...-án/-én (ezen 
rendelet elfogadása hónapjának utolsó 
napjától számított egy év) átadják a 
Bizottságnak az (1) bekezdés szerinti 
jelzések listáját.
A hatósággal való tanácskozás után a 
Bizottság a 23. cikkben említett eljárás 
szerint legkésőbb ...-án/-én (ezen rendelet 
elfogadása hónapjának utolsó napjától 
számított három év) elfogadja az (1) 
bekezdés szerint megengedhető olyan 
jelzések közösségi listáját, amelyek a 
tápanyagok vagy egyéb anyagok növekedés, 
fejlődés vagy a normál pszichológiai testi 
funkciók során játszott szerepét írják le.
A lista változásait a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy egy tagállam 
kérésére a 23. cikkben említett eljárás 
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szerint fogadják el. 
3. Ezen rendelet hatálybalépésének 
dátumától az élelmiszeripari vállalkozások 
a (2) bekezdésben említett lista elfogadásáig 
saját felelősségükre alkalmazhatják az (1) 
bekezdésben megnevezett egészséggel 
kapcsolatos jelzéseket, amennyiben azok 
megfelelnek ezen rendeletnek és a 
vonatkozó nemzeti előírásoknak; a 22. 
cikkben említett védintézkedések sérelme 
nélkül. 

Indokolás

The proposed abandonment of the general ban on health claims plus authorisation procedure 
envisaged in Article 10(1) makes this article meaningless, and it should therefore likewise be 
deleted.

Módosítás: 33
13. cikk (1) bekezdés

1. A 2000/13/EK irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének sérelme nélkül 
alkalmazhatóak a betegségek kockázatának 
csökkentésére vonatkozó jelzések, 
amennyiben azok e rendelet szerint 
engedélyezettek.

1. A 2000/13/EK irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének sérelme nélkül 
alkalmazhatóak a betegségek kockázatának 
csökkentésére vonatkozó jelzések, 
amennyiben azok e rendelet szerint 
megengedettek.

Indokolás

The proposed abandonment of the general ban on health claims plus authorisation procedure 
envisaged in Article 10(1) means that this article should be amended accordingly.

Módosítás: 34
14. cikk

14. cikk törölve

Az engedélyezés kérvényezése
1. A 10. cikk (1) bekezdésében említett 
engedély megszerzéséhez a hatóságnál 
kérvényt kell benyújtani.
A hatóság:
a) írásban megerősíti a kérvény tartalmát 
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az annak beérkezésétől számított 14 napon 
belül. A megerősítésben szerepel a kérvény 
beérkezésének dátuma;
b) haladéktalanul értesíti a tagállamokat és 
a Bizottságot a kérvényről és 
rendelkezésükre bocsátja magát a kérvényt, 
valamint a kérvényező által benyújtott 
kiegészítő információkat is;
c) a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja 
az akta (3) bekezdés f) pontjában említett 
összefoglalóját.
2. A kérvényhez a következő információkat 
és alátámasztó iratokat kell csatolni:
a) a kérvényező neve és címe;
b) az élelmiszer vagy az élelmiszer-
kategória, amin az egészséggel kapcsolatos 
jelzést kívánják alkalmazni, valamint 
annak különleges tulajdonságai;
c) olyan tanulmányok másolatai, amelyeket 
az egészséggel kapcsolatos jelzéssel 
kapcsolatban végeztek, beleértve –
rendelkezésre állásuk esetén – a független 
és a szakértői értékelés alá vont 
tanulmányokat, valamint minden egyéb 
alátámasztó bizonylat, amelyből kiderül, 
hogy a jelzés megfelel ezen rendelet 
kritériumainak;
d) egyéb, az egészséggel kapcsolatos 
jelzésre való tekintettel fontos tudományos 
vizsgálatok eredményének másolata;
e) az engedélyezés tárgyát képező, 
egészséggel kapcsolatos jelzés 
szövegezésére irányuló javaslat –
valamennyi közösségi nyelven –, adott 
esetben a használat egyedi feltételeivel 
együtt;
f) az akta összefoglalója.
3. Ezen cikk, beleértve a kérvény 
elkészítésére és felbontására vonatkozó 
rendelkezéseket is, végrehajtási előírásai a 
hatóság meghallgatását követően a 23. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eljárás 
szerint kerülnek meghatározásra.
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4. Ezen rendelet hatálybalépésének dátuma 
előtt a hatóság részletes iránymutatásokat 
tesz közzé annak érdekében, hogy a 
kérvényezők számára megkönnyítse a 
kérvények elkészítését és benyújtását.

Indokolás

The draft regulation provides for a single authorisation procedure, lasting several months 
and conducted by a European food agency, for the use of health claims in food advertising. 
This proposal is bureaucratic, impractical and, especially in the light of the Lisbon strategy, 
unacceptable. The prior assessment procedure should therefore be abandoned.

Módosítás: 35
15. cikk

15. cikk törölve
A hatóság véleménye

1. Véleménye megfogalmazása során a 
hatóság arra törekszik, hogy az érvényes 
kérvény beérkezésének dátumától számított 
három hónapos határidőt betartsa. A 
határidőt mindig akkor tűzik ki, amikor a 
hatóság a (2) bekezdés szerint kiegészítő 
információkat kér be a kérvényezőtől.
2. A hatóság adott esetben felszólíthatja a 
kérvényezőt, hogy a kérvényt alátámasztó 
iratokat bizonyos határidőn belül nyújtsa 
be.
3. Véleménye előkészítéséhez a hatóság 
megvizsgálja,
a) hogy az egészséggel kapcsolatos jelzés 
javasolt szövegezését alátámasztják-e 
tudományos adatok;
b) hogy az egészséggel kapcsolatos jelzés 
szövegezése megfelel-e ezen rendelet 
feltételeinek;
c) hogy az egészséggel kapcsolatos jelzés 
javasolt szövegezése a fogyasztó számára 
érthető és kifejező-e.
4. Amennyiben a véleményben támogatják 
az egészséggel kapcsolatos jelzés 
használatát, ezenkívül a következő adatokat 



AD\553163HU.doc 27/42 PE 349.832v02-00

HU

kell annak tartalmaznia:
a) a kérvényező neve és címe;
b) az élelmiszer vagy az élelmiszer-
kategória megjelölése, amin az egészséggel 
kapcsolatos jelzést kívánják alkalmazni, 
valamint annak különleges tulajdonságai;
c) a javasolt egészséggel kapcsolatos jelzés 
ajánlott szövegezése valamennyi közösségi 
nyelven;
d) adott esetben az élelmiszer 
használatának feltételei és/vagy kiegészítő 
magyarázatok vagy figyelmeztetések, 
amelyek a címkén vagy a reklámban 
szereplő egészséggel kapcsolatos jelzést 
kísérik.
5. A hatóság véleményét az egészséggel 
kapcsolatos jelzés értékeléséről készült 
jelentéssel és a vélemény indokolásával 
együtt átadja a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és a kérvényezőnek.
6. A hatóság véleményét a 178/2002/EK 
rendelet 38. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátja. 
A nyilvánosság a Bizottság általi 
nyilvánosságra hozatalt követő 30 napon 
belül észrevételeket tehet. 

Indokolás

The draft regulation provides for a single authorisation procedure, lasting several months 
and conducted by a European food agency, for the use of health claims in food advertising. 
This proposal is bureaucratic, impractical and, especially in the light of the Lisbon strategy, 
unacceptable. The prior assessment procedure should therefore be abandoned.

Módosítás: 36
15. cikk, (3) bekezdés, a) pont

(a) hogy az egészséggel kapcsolatos jelzés 
javasolt megfogalmazását tudományos 
adatok támasztják alá;

(a) hogy az egészséggel kapcsolatos jelzés 
javasolt megfogalmazását tudományosan 
alátámasztják;
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Indokolás

Scientific knowledge rather than data may be sufficient to substantiate the proposed wording 
of the health claim.

Módosítás: 37
15. cikk, (4) bekezdés, c) pont

(c) az egészséggel kapcsolatos, javasolt 
jelzés ajánlott megfogalmazása minden 
közösségi nyelven;

(c) az ajánlott megfogalmazás minden olyan 
nyelven, amelyen az egészséggel 
kapcsolatos, javasolt jelzést feltüntetik;

Indokolás

The scientific basis and the meaning of a claim can and must be covered by prior 
authorisation, but it is very important to allow manufacturers a measure of flexibility when 
they impart messages about diet and health aimed at consumers. The Authority should, 
however, produce a proposal for guidance.

The obligation to word the proposal in all Community languages is cumbersome and 
unnecessary when the claim will not be used in all languages.

Módosítás: 38
16. cikk

16. cikk törölve
Közösségi engedélyezés

1. A hatóság véleményének kézhezvételét 
követő három hónapon belül a Bizottság 
benyújtja a kérvényről szóló határozat 
tervezetét a 23. cikk (1) bekezdése szerinti 
bizottságnak. Ennek során figyelembe veszi 
a hatóság véleményét, a közösségi jog 
valamennyi vonatkozó rendelkezését és 
egyéb, a mindenkori vizsgálandó eset 
szempontjából lényeges jogi tényezőket. 
Amennyiben a határozattervezet nem 
egyezik meg a hatóság véleményével, a 
Bizottság megindokolja az eltérést. 
2. Minden olyan határozatnak, amely az 
engedély megadását irányozza elő, 
tartalmaznia kell a 15. cikk (4) 
bekezdésében feltüntetett adatokat és az 
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engedély birtokosának nevét.
3. A kérvényről szóló végleges határozatot a 
23. cikk (2) bekezdésében megnevezett 
eljárás szerint hozzák. 
4. A Bizottság haladéktalanul értesíti a 
kérvényezőt határozatáról és a részletes 
határozatot közzéteszi az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában.
5. Az engedély megadása nem korlátozza az 
élelmiszeripari vállalkozás érintett 
élelmiszerre vonatkozó általános polgári és 
büntetőjogi felelősségét.

Indokolás

The draft regulation provides for a single authorisation procedure, lasting several months 
and conducted by a European food agency, for the use of health claims in food advertising. 
This proposal is bureaucratic, impractical and, especially in the light of the Lisbon strategy, 
unacceptable. The prior assessment procedure should therefore be abandoned.

Módosítás: 39
17. cikk

17. cikk törölve
Engedélyek módosítása, felfüggesztése és 

visszavonása
1. Az engedély birtokosa a 14. cikk szerinti 
eljárás során kérvényezheti a meglévő 
engedély módosítását.
2. Saját kezdeményezésére, illetve egy 
tagállam vagy a Bizottság kérelmére a 
hatóság véleményt nyújt be arról, hogy az 
egészséggel kapcsolatos jelzés használatára 
vonatkozó határozat továbbra is megfelel-e 
ezen rendelet feltételeinek. 
Véleményét haladéktalanul továbbítja a 
Bizottsághoz, az engedély birtokosához és a 
tagállamokhoz. A hatóság véleményét a 
178/2002/EK rendelet 38. cikkének (1) 
bekezdése értelmében a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátja.
A nyilvánosság a Bizottság általi 
nyilvánosságra hozatalt követő 30 napon 
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belül észrevételeket tehet. 
3. A Bizottság azonnal megvizsgálja a 
hatóság véleményét. Adott esetben az 
engedély a 16. cikkben említett eljárás 
szerint módosításra, felfüggesztésre vagy 
visszavonásra kerül.

Indokolás

The draft regulation provides for a single authorisation procedure, lasting several months 
and conducted by a European food agency, for the use of health claims in food advertising. 
This proposal is bureaucratic, impractical and, especially in the light of the Lisbon strategy, 
unacceptable. The prior assessment procedure and the associated administrative provisions 
should therefore be abandoned.

Módosítás: 40
18. cikk

18. cikk törölve
Közösségi nyilvántartás

1. A Bizottság közösségi nyilvántartást állít 
össze és tart fenn az élelmiszereken 
szerepeltethető, tápértékkel és egészséggel 
kapcsolatos jelzésekről (a továbbiakban 
„nyilvántartás”).
2. A nyilvántartás a következő elemeket 
tartalmazza:
a) a tápértékkel kapcsolatos jelzések és azok 
használatának feltételei a melléklet szerint;
b) az egészséggel kapcsolatos 
megengedhető jelzések és azok 
használatának feltételei a 13. cikk (2) 
bekezdése, a 17. cikk (2) bekezdése, a 19. 
cikk (1) és (2) bekezdései, a 21. cikk (2) 
bekezdése és a 22. cikk (2) bekezdése 
szerint.
c) az egészséggel kapcsolatos nem 
megengedhető jelzések jegyzéke.
Az egészséggel kapcsolatos olyan jelzések, 
amelyeket bizalmas adatok alapján 
engedélyeztek, a nyilvántartás külön 
mellékletében kerülnek feltüntetésre, a 
következő információkkal:
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(1) az egészséggel kapcsolatos jelzés 
Bizottság általi engedélyezésének dátuma és 
az eredeti kérvényező neve, aki az engedélyt 
megkapta;
(2) arra való utalás, hogy a Bizottság az 
egészséggel kapcsolatos jelzést bizalmas 
adatok alapján engedélyezte;
(3) arra való utalás, hogy az egészséggel 
kapcsolatos jelzés használata korlátozott, 
kivéve, ha egy későbbi kérvényező a jelzés 
engedélyezését az eredeti kérvényező által 
előterjesztett bizalmas adatokra való 
hivatkozás nélkül kéri.
3. A nyilvántartás nyilvános.

Indokolás

The draft regulation provides for a single authorisation procedure, lasting several months 
and conducted by a European food agency, for the use of health claims in food advertising. 
This proposal is bureaucratic, impractical and, especially in the light of the Lisbon strategy, 
unacceptable. The prior assessment procedure and the associated administrative provisions 
should therefore be abandoned.

Módosítás: 41
19. cikk

19. cikk törölve

Adatvédelem
1. Azok a tudományos adatok és egyéb 
információk, amelyek a 14. cikk (2) 
bekezdésében megkövetelt kérelemaktában 
találhatóak, az engedélyezés dátumától 
számított hétéves időtartamig nem 
használhatóak fel egy későbbi kérvényező 
javára, kivéve, ha a későbbi kérvényező 
megállapodott a korábbi kérvényezővel 
abban, hogy ezek az adatok és információk 
felhasználhatóak, feltéve, hogy:
(a) a tudományos adatokat és egyéb 
információkat az eredeti kérvényező az 
eredeti kérvény időpontjában bizalmasnak 
minősítette; és
b) az eredeti kérvényező az eredeti kérvény 
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időpontjában kizárólagos igényt támasztott 
a bizalmas adatok hasznosítására; és
c) az egészséggel kapcsolatos jelzést a 
bizalmas adatoknak az eredeti kérvényező 
általi bemutatása nélkül nem 
engedélyezhették volna.
2. Az (1) bekezdés szerinti hétéves 
időtartam lejártáig egy későbbi 
kérvényezőnek sem áll jogában, hogy egy 
korábbi kérvényező által bizalmasnak 
minősített adatokra hivatkozzon, 
amennyiben a Bizottság nem hoz olyan 
határozatot, amely alapján az engedélyt a 
korábbi kérvényező által bizalmasnak 
minősített adatok nélkül is meg lehetne, 
illetve meg lehetett volna adni.

Indokolás

The draft regulation provides for a single authorisation procedure, lasting several months 
and conducted by a European food agency, for the use of health claims in food advertising. 
This proposal is bureaucratic, impractical and, especially in the light of the Lisbon strategy, 
unacceptable. The prior assessment procedure and the associated administrative provisions 
should therefore be abandoned.

Módosítás: 42
19a. cikk (új)

19 a cikk
Szellemi tulajdonjogok
A jelzés jóváhagyására irányuló kérelem 
benyújtása, illetve a szóban forgó jelzés 
nyilvántartásba vétele vagy közzététele nem 
sérthet szellemi tulajdonjogot, amelyet a 
kérelmező a jelzéssel vagy bármely 
tudományos adattal, illetve a kérelmezési 
aktában szereplő bármely adattal 
kapcsolatban élvezhet. A szóban forgó 
jogokat a közösségi jogszabályoknak, illetve 
bármely olyan nemzeti rendelkezésnek 
megfelelően kezelik, amely nincsenek 
ellentmondásban a közösségi 
jogszabályokkal.
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Módosítás: 43
22. cikk

22. cikk törölve
Védintézkedések

1. Amennyiben egy tagállamnak komoly 
oka van feltételezni, hogy egy jelzés nem 
felel meg a jelen rendelet előírásainak, 
illetve a 7. cikkben előírt tudományos 
megalapozottság nem elegendő, úgy ez a 
tagállam ideiglenesen felfüggesztheti saját 
területén a szóban forgó jelzés használatát.
Ez a tagállam tájékoztatja erről a többi 
tagállamot és a Bizottságot, egyszersmind 
közli a felfüggesztés okait.
2. A 23(2) cikkben hivatkozott eljárásnak 
megfelelően és a hatóság véleményének 
kézhezvétele után határozatot kell hozni.
A Bizottság ezt az eljárást maga is 
kezdeményezheti.
3. Az 1. bekezdésben hivatkozott tagállam a 
felfüggesztést mindaddig fenntarthatja, 
amíg a 2. bekezdésben hivatkozott 
határozatról nem értesítették.

Indokolás

A provision permitting the 'temporary suspension' of claims which do not comply with the 
regulation or of those where the scientific substantiation appears uncertain infringes 
Article 28 of the EC Treaty (principle of the free movement of goods). Against the backdrop of 
the untrammelled free movement of goods in the European internal market Article 22 should 
be deleted.

Should it be impossible to delete it, the Member States' right referred to above only makes 
sense in the case of claims pursuant to Article 12(3), since the other claims are permitted by 
the EFSA and thus comply with the regulation. In addition, a measure adopted by a Member 
State would be justified only in a case where a misleading claim might be the basis for an 
actual health risk. Article 22 would therefore have to be amended as indicated in 
Amendment 112.

Módosítás: 44
24. cikk

A tagállamok a tápértékkel vagy egészséggel A tagállamok a tápértékkel vagy egészséggel 
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kapcsolatos jelzéseket feltüntető 
élelmiszerek hatékony ellenőrzésének 
megkönnyítése érdekében előírhatják, hogy 
a gyártó vagy a szóban forgó élelmiszereket 
a területükön forgalmazó személy az 
illetékes hatóságot értesítse a termék 
forgalmazásáról, és a terméken feltüntetett 
címkéből számára mintát küldjön.

kapcsolatos jelzéseket feltüntető 
élelmiszerek hatékony ellenőrzésének 
megkönnyítése érdekében előírhatják, hogy 
a gyártó vagy a szóban forgó élelmiszereket 
a területükön forgalmazó személy az 
illetékes hatóságot értesítse a termék 
forgalmazásáról, és a terméken feltüntetett 
címkéből számára mintát küldjön. A hatóság 
figyelemmel kíséri az élelmiszerekkel 
kapcsolatos reklámozást – ideértve a 
tápértékkel és egészséggel kapcsolatos 
jelzések feltüntetését is –, annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztót –
összhangban a 2000/13/EK irányelvvel – a 
közölt adatokkal félrevezetni ne lehessen. 

Indokolás

The advertising campaigns/logos/product endorsements by sportspersons play an important 
role in the way nutrition and health claims are perceived by the consumer. In the United 
States the validity of food advertising campaigns is monitored by the Federal Trade 
Commission and a similar situation should prevail at EU level, with the EFSA being 
permitted to monitor and comment upon particular cases where advertising misleads rather 
than informs the consumer.

Módosítás: 45
25a. cikk (új)

25a cikk
Átmeneti rendelkezések

Az élelmiszereken a nagyfokú 
izommunkával kapcsolatos azon jelzéseket, 
amelyeket a nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban a 26. cikkben megállapított 
hatálybalépési időpont előtt alkalmaztak, 
továbbra is alkalmazni lehet, a 
Bizottságnak a nagyfokú izommunkával 
járó szükségleteket kielégítő, különösen a 
sportolóknak szánt élelmiszerekkel 
kapcsolatos irányelve elfogadásáig, a 
különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerekre vonatkozó 89/398/EGK 
irányelv alapján.
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Indokolás

The Commission is currently working on a Commission directive on foods for intense 
muscular effort, under the framework directive on foods for particular nutritional uses 
(Directive 89/398/EEC). This upcoming directive will clarify the requirements for claims in 
sports foods. These claims are very specific to products used by athletes and therefore the 
specific directive enables the appropriate claims criteria to be defined. For this reason, it is 
appropriate to foresee transitional measures in this regulation until the appropriate directive 
has been adopted.

Módosítás: 46
26. cikk (2) bekezdés

[a közzétételt követő hatodik hónap első 
napjától] alkalmazandó.

[a közzétételt követő tizennyolcadik hónap 
első napjától] alkalmazandó.

Indokolás

To allow reasonable time to adapt to the new rules laid down in the regulation, the 
transitional period, from the time of publication of the regulation to the date on which it 
becomes applicable, should be 18 months.

Módosítás: 47
26. cikk (3) bekezdés

Azok, a szóban forgó időpont előtt a piacon 
elhelyezett vagy címkézett élelmiszerek, 
amelyek ennek a rendeletnek nem felelnek 
meg [a közzétételt követő tizenegyedik 
hónap utolsó napjáig].

Azok, a jelen rendelet alkalmazásának első 
napját megelőzően a piacon elhelyezett 
vagy címkézett élelmiszerek, amelyek 
annak nem felelnek meg [az annak 
alkalmazása első napját követő 
tizennyolcadik hónap utolsó napjáig], vagy 
élettartamuk végéig forgalmazhatók, attól 
függően, melyik időszak a hosszabb.

Indokolás

The transitional period may not be sufficient, since publication of the EFSA guidelines, the 
authorisation procedure (6 months at least), and the alterations to labelling and presentation 
might not be possible to complete within the 11 months specified in the Commission proposal 
as it now stands.

Módosítás: 48
26. cikk (3a) bekezdés (új)
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A 12. cikk (1) bekezdésében hivatkozottak 
kivételével, az egészséggel kapcsolatos 
jelzések, amelyeket a jelen rendelet 
hatálybalépése előtt és az akkor fennálló 
rendelkezésekkel összhangban alkalmaztak 
élelmiszerek, élelmiszerkategóriák vagy 
élelmiszer-összetevők esetében, továbbra is 
használhatók feltéve, hogy az ezzel 
kapcsolatos kérelmet a 14. cikk szerint a 
jelen rendelet hatálybalépésétől számított 
12 hónapon belül, valamint a 16. cikk 
értelmében született, végleges határozat 
meghozatalát követő hat hónapnál 
hamarabb nyújtják be. A szóban forgó 
kérelmek tekintetében a 15(1), 15(2) és 
16(1) cikkben előírt határidők nem 
alkalmazandók.

Indokolás

Adequate transition arrangements are necessary. From the time the regulation applies, six 
months after publication, products need to be labelled in compliance with the new regulation. 
However, the procedures outlined in Articles 14–17 of the Commission proposal will take 
significantly longer than six months.

Companies should therefore be permitted to continue to market their products which are 
currently on the market until a final decision by the EFSA and the Standing Committee, 
provided that the company in question has made an application for the claim to be approved 
according to the authorisation procedure.

Módosítás: 49
26. cikk (3a) bekezdés (új)

A jelen rendeletnek a jelen cikk (1) 
bekezdésében megnevezett hatálybalépési
időpontjától a 12. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott listák elfogadásáig, az 
egészséggel kapcsolatos, a 12. cikk (1) 
bekezdésében említett jelzések a 
kereskedelmi szereplők felelősségére 
alkalmazhatók, feltéve, hogy azok a jelen 
rendelettel és az azokra alkalmazandó 
hatályos nemzeti rendelkezésekkel 
összhangban állnak, és a 22. cikkben 
hivatkozott védintézkedések elfogadását 
nem sértik.
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Indokolás

The regulation should allow companies to continue to market their products currently on the 
market until the EFSA and the Standing Committee have taken a final decision.

Módosítás: 50
26. cikk (3b) bekezdés (új)

A 12. cikk (1) bekezdésében meg nem 
nevezett, az egészséggel kapcsolatos egyéb 
jelzések, amelyeket a jelen rendelet 
hatálybalépésének időpontjában az 
élelmiszerekre, élelmiszerkategóriákra vagy 
tápanyagokra vonatkozó hatályos 
rendelkezéseknek megfelelően alkalmaztak, 
továbbra is alkalmazhatók – feltéve, hogy  a 
14. cikkben előírt engedélyezési kérelmet a 
jelen rendelet alkalmazásának első napját 
követő 12 hónapon belül, de legfeljebb hat 
hónappal a végleges, a 16. cikknek 
megfelelő határozat meghozatalát követően 
nyújtották be.

Indokolás

The regulation should allow companies to continue to market their products currently on the 
market until the EFSA and the Standing Committee have taken a final decision, provided that 
a company to which this case applies has submitted an application to enable  its claim to be 
authorised under the authorisation procedure. The above transitional provision would be to 
the advantage of all the parties concerned, including the authorities responsible for the 
authorisation procedure.

Módosítás: 51
melléklet 7 a pontja (új), a „telített zsírtól mentes” pont után

NETTÓ SZÉNHIDRÁTOK
Ez a kifejezés azt a nettó számértéket 
jelenti, amely azon szénhidrátokat vonja le 
az összes szénhidrátból, amelyeknek 
rendkívül kicsi a vércukorra gyakorolt 
hatása; nettó szénhidrátok = összes 
szénhidrát – glicerin – szerves savak. A 
cukoralkoholok nem vonandók le, mert 
azok – az élelmiszerek feldolgozásától és 
összetételétől függően – befolyásolhatják a 



PE 349.832v02-00 38/42 AD\553163HU.doc

HU

vércukrot.

Indokolás

It has been proven that net-carbohydrate diets can contribute to weight loss.  Claims relating 
to net carbohydrate content would meet the growing demand from consumers for information 
about net carbohydrate content in foods.

Módosítás: 52
melléklet 7 b pontja (új), a „telített zsírtól mentes” pont után

ALACSONY SZÉNHIDRÁTTARTALOM
Azt a jelzést, hogy egy termék 
szénhidráttartalma alacsony, valamint 
minden olyan jelzést, amely ezt sugallhatja 
a fogyasztó számára, csak abban az esetben 
lehet alkalmazni, ha – figyelembe véve azt a 
tényt, hogy a nettó szénhidrátok olyan nettó 
számot képviselnek, amely a vércukorra 
nézve rendkívül kis hatást gyakorló 
szénhidrátokat levonja – a termék 
adagonként nem tartalmaz 5 g-nál több 
nettó szénhidrátot; nettó szénhidrátok = 
összes szénhidrát – glicerin – szerves savak. 
A cukoralkoholok nem vonandók le, mert 
azok – az élelmiszerek feldolgozásától és 
összetételétől függően – befolyásolhatják a 
vércukrot.

Indokolás

It has been proven that low-carbohydrate diets can contribute to weight loss. Claims relating 
to low carbohydrate content would meet the growing demand from consumers for information 
about low carbohydrate content in foods.

Módosítás: 53
melléklet 7 c pontja (új), a „telített zsírtól mentes” pont után

REDUKÁLT SZÉNHIDRÁTOK
Azt a jelzést, hogy egy termék 
szénhidráttartalma redukált, valamint 
minden olyan jelzést, amely ezt sugallhatja 
a fogyasztó számára, csak abban az esetben 
lehet alkalmazni, ha – figyelembe véve azt a 
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tényt, hogy a nettó szénhidrátok olyan nettó 
számot képviselnek, amely a vércukorra 
nézve rendkívül kis hatást gyakorló 
szénhidrátokat levonja – a termék 
adagonként nem tartalmaz 10 g-nál több 
nettó szénhidrátot; nettó szénhidrátok = 
összes szénhidrát – glicerin – szerves savak. 
A cukoralkoholok nem vonandók le, mert 
azok – az élelmiszerek feldolgozásától és 
összetételétől függően – befolyásolhatják a 
vércukrot.

Indokolás

It has been proven that reduced-carbohydrate diets can contribute to weight loss.  Claims 
relating to reduced carbohydrate content would meet the growing demand from consumers 
for information about reduced carbohydrate content in foods.

Módosítás: 54
Melléklet, 18) pont

VITAMINOK ÉS/VAGY ÁSVÁNYI 
ANYAGOK TERMÉSZETES FORRÁSA

VITAMINOK ÉS/VAGY ÁSVÁNYI 
ANYAGOK FORRÁSA

Az a jelzés, hogy egy élelmiszer a vitaminok 
és/vagy ásványi anyagok természetes
forrása, valamint minden olyan jelzés, amely 
ezt sugallhatja a fogyasztó számára, csak 
abban az esetben alkalmazható, ha a termék 
– 100 g-ra vagy 100 ml-re vetítve – a Tanács 
90/496/EGK irányelvének mellékletében 
előírt, javasolt napi bevitel legalább 15%-át 
tartalmazza.

Az a jelzés, hogy egy élelmiszer vitaminok 
és/vagy ásványi anyagok forrása, és minden 
olyan jelzés, amely ezt sugallhatja a 
fogyasztó számára, csak abban az esetben 
alkalmazható, ha a termék az ajánlott, 100 g-
ra vetített tápértékek (RNV) (szilárdanyag-
tartalom) legalább 15%-át és a 100 ml-re 
vetített RNV 7,5%-át (folyadékok), illetve a 
100 kcal-ra vetített RNV 5%-át (az 1 MJ-ra 
vetített VNR 12%-át) vagy az adagonkénti 
RNV 15%-át tartalmazza.

Ha az élelmiszerek a vitaminok és/vagy 
ásványi anyagok természetes forrását 
jelentik, a jelzés előtt ott állhat a 
„természetesen” vagy „természetes” 
megjelölés.

Indokolás

The conditions to which the use of the claim "source of" vitamins or minerals is subject 
should  be modelled on the conditions laid down in the Codex Alimentarius, i.e apply different 
thresholds establishing a distinction between solid and liquid products. Moreover, the 
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reference thresholds proposed by the Commission are likely to be seriously prejudicial to 
dairy products, despite their well-known and important contribution to calcium intake.

Módosítás: 55
Melléklet, 24a) pont (új)

KEMÉNYÍTŐFORRÁS
Az a jelzés, hogy egy élelmiszer 
keményítőforrás, valamint minden olyan 
jelzés, amely ezt sugallhatja a fogyasztó 
számára, csak abban az esetben 
alkalmazható, ha a termék – 100 g-ra 
vetítve – legalább 15 g keményítőt 
tartalmaz.

Indokolás

As some consumers require products containing starch for health reasons, it should be 
possible for them to be labelled as such. The values comply with the provisions of the Codex 
Alimentarius.

Módosítás: 56
Melléklet, 24b) pont (új)

ÖSSZETETT SZÉNHIDRÁTFORRÁS
Az a jelzés, hogy egy élelmiszer összetett 
szénhidrátforrás, és minden egyéb jelzés, 
amely ezt sugallhatja a fogyasztó számára, 
csak abban az esetben alkalmazható, ha az 
élelmiszer – 100 g-ra vetítve – legalább 25 
g-ot tartalmaz az összetett szénhidrátokból.

Indokolás

Complex carbohydrates are made up of long chains of simple sugars. They are found in their 
natural state in cereals, fruit, pulses (peas and beans), and other green vegetables. They 
include every type of digestible carbohydrates except mono- and disaccharides.

The energy in a food is supplied essentially by the following nutrients: proteins, 
carbohydrates, and fats. 

According to the dietary recommendations of various European countries, the intake of the 
above three nutrients should be as follows: 
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- not more than 30-35% of energy should come from fats;

- between 10 and 15% of energy should come from proteins;

- not less than 50% of energy should come from carbohydrates (preferably in the form of 
complex carbohydrates).

It is therefore important to inform consumers about foods that are a source of, or high in, 
carbohydrates so as to make them opt for healthier kinds of diets.

Módosítás: 57
Melléklet, 24c) pont (új)

MAGAS KEMÉNYÍTŐTARTALOM
Az a jelzés, hogy egy adott élelmiszer magas 
keményítőtartalmú, illetve minden olyan 
jelzés, amely ezt sugallhatja a fogyasztó 
számára, csak abban az esetben 
alkalmazható, ha a termék legalább 30 g 
keményítőt tartalmaz, 100 g-ra vetítve.

Indokolás

As some consumers require products containing starch for health reasons, it should be 
possible for them to be labelled as such. The values comply with the provisions of the Codex 
Alimentarius.
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