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Az élelmiszereken feltüntetett, tápértékre vonatkozó adatok és egészségre vonatkozó utalások

Rendeletjavaslat (COM(2003)0424 – C5-0329 – 2003/0165(COD))

Módosító: Martin Callanan

Módosítás: 42

Az Európai Parlament elutasítja a Bizottság javaslatát.

Er. en

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosító: Anne Ferreira

Módosítás: 43
(-1a) preambulumbekezdés (új)

(- 1a) Meg kell jegyezni, hogy a változatos, 
kiegyensúlyozott étrend előfeltétele a jó 
egészségnek, hogy az egyes termékek relatív 
fontossággal bírnak a teljes étrend 
szempontjából, és hogy az étrend csak egy 
azon számos tényező közül, amelyek 
befolyásolják bizonyos emberi betegségek 
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kialakulását. Egyéb tényezők, például kor, 
genetikai hajlam, a fizikai tevékenység 
szintje, dohányzás vagy más kábítószerek 
fogyasztása, környezeti expozíció és stressz, 
szintén szerepet játszanak az emberi 
betegségek előidézésében. Mindezeket a 
tényezőket figyelembe kell venni az Európai 
Unió által az egészségügy terén kidolgozott 
ajánlásokban.

Er. fr

Indokolás

A jogalkotási szövegnek ezzel az emlékeztetővel kell kezdődnie.

Módosító: John Bowis

Módosítás: 44
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) E rendelet nem vonatkozik az 
egyszerű, akár kereskedelmi 
kommunikációban megjelenő, a 
közegészségügyi hatóságok által bizonyos 
élelmiszerek egészséges fogyasztásának –
például gyümölcs, zöldség és olajos hal 
ajánlott adagjának – ösztönzése céljából 
szervezett kampányokkal kapcsolatos 
tájékoztató üzenetekre. 

Er. en

Indokolás

A rendelet nem tilthatja meg az egészséges táplálkozásra vonatkozó tájékoztató üzeneteknek a 
nemzeti hatóságok által szervezett kampányok során történő közlését, valamint az 
élelmiszerek címkéjén, reklámjában vagy kiszerelésén való feltüntetését. A tagállamokban 
például kampányokat rendeznek a gyümölcs- és zöldség-, valamint olajoshal-fogyasztás 
ösztönzése céljából.
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Módosító: Jules Maaten

Módosítás: 45
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) A különleges táplálkozási célokra 
szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. 
május 3-i 89/398/EGK tanácsi irányelv 
egyedi szabályokat állapít meg a különleges 
táplálkozási célokra szánt élelmiszerek 
összetételére és címkézésére vonatkozóan, 
főleg az ilyen élelmiszerek különleges 
táplálkozási jellemzői tekintetében. Ennek 
eredményeképpen e rendelet számos 
rendelkezése nem alkalmazható a 
különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerekre. Ezért szükséges, hogy a 
különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerekre jellemző, tápértékre 
vonatkozó adatok és egészséggel 
kapcsolatos utalások mentesüljenek e 
rendelet rendelkezései alól, amennyiben 
ezen adatokra annak jelölésére van 
szükség, hogy az említett termékek 
alkalmasak a tervezett felhasználásra.

Er. en

Indokolás

A különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek olyan élelmiszerek, amelyeket olyan 
személyeknek szánnak, akiknek különleges táplálkozási igényei vannak. A javasolt rendelet 
bizonyos területei nem felelnek meg az ilyen termékeknek. A javasolt preambulumbekezdés 
célja, hogy egyértelművé tegye a rendelet 1. cikkének (4) bekezdését azáltal, hogy azt állítja, 
hogy az a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek sérelme nélkül alkalmazandó.

Módosító: Phillip Whitehead, Linda McAvan

Módosítás: 46
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) A tagállamok által jóváhagyott és az e 
rendeletben meghatározott elveknek 
megfelelő, a csomagolás elülső oldalán 
feltüntetett önkéntes tápértékjelölésre 
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vonatkozó nemzeti rendszereket nem tiltják 
be.

Er. en

Indokolás

Bizonyos tagállamok kormányai jelenleg kutatásokat végeznek és fejlesztéseket folytatnak a 
csomagolás elülső oldalán feltüntetett önkéntes tápértékjelölésre vonatkozó rendszerek 
leginkább fogyasztóbarát formájának tekintetében. Ha a nemzeti kormány bevezeti az említett 
rendszert, és amíg létezik egy EU-szintű rendszer, az ilyen rendszereket nem tiltják be, 
amennyiben összhangban vannak az e rendeletben meghatározott alapelvekkel.

Módosító: Holger Krahmer

Módosítás: 47
(6) preambulumbekezdés

(6) A fogyasztók a bizonyos jelzésekkel 
reklámozott élelmiszereket olyannak 
tekinthetik, amelyek táplálkozási, fiziológiai 
vagy más, az egészség szempontjából 
kedvező hatást biztosítanak az ilyen 
hozzáadott tápanyagokat nem tartalmazó 
hasonló vagy más termékekkel szemben. Ez 
választásra késztetheti a fogyasztókat, ami 
közvetlenül befolyásolja az egyes 
tápanyagok vagy egyéb anyagok teljes 
bevitelét olyan módon, amely ellentétes a 
tudományosan ajánlottal. Ezen esetleges 
nemkívánatos hatás elkerülése érdekében 
célszerű bizonyos korlátozásokat bevezetni 
azon termékek tekintetében, amelyeken 
ilyen jelzéseket tüntetnek fel. Ebben az 
összefüggésben az olyan tényezők mint 
bizonyos anyagok jelenléte, például a 
termék alkoholtartalma vagy 
tápanyagprofilja, megfelelő kritériumok 
annak megállapításához, hogy az adott 
terméken feltüntethetők-e jelzések. 

törölve

Er. de
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Indokolás

Pusztán annak kijelentése egy preambulumbekezdésben, hogy a tápértékre vonatkozó és az 
egészséggel kapcsolatos adatoknak „nemkívánatos” hatása van, nem indokolhatja a 
„tápanyagprofil” létrehozását, valamint további tilalmaknak a bizottsági javaslatba való 
belefoglalását a tápértékre vonatkozó és az egészséggel kapcsolatos adatok tekintetében. Ez 
különösen a tápértékre vonatkozó adatok és az egészséggel kapcsolatos utalások teljes 
tilalmának feltételezett indokoltságára vonatkozik az olyan italok tekintetében, amelyek 
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot.

A 178/2002/EK rendelet 6. cikkével összhangban megfelelő kockázatértékelés és -elemzés – és 
nem pusztán a feltételezett összefüggések kijelentése – az előfeltétele az élelmiszerjog 
egységesítésének. A szükséges kockázatelemzés elvégzése nélkül tehát nem lehet alapunk a 
„tápanyagprofilt” magában foglaló jogszabályi megközelítésre.

Módosító: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther 
Herranz García

Módosítás: 48
(6) preambulumbekezdés

(6) A fogyasztók a bizonyos jelzésekkel 
reklámozott élelmiszereket olyannak 
tekinthetik, amelyek táplálkozási, 
fiziológiai vagy más, az egészség 
szempontjából kedvező hatást 
biztosítanak az ilyen tápanyagokat 
nem tartalmazó hasonló vagy más 
termékekkel szemben. Ez választásra 
késztetheti a fogyasztókat, ami 
közvetlenül befolyásolja az egyes 
tápanyagok vagy egyéb anyagok 
teljes bevitelét olyan módon, amely 
ellentétes a tudományosan ajánlottal. 
Ezen esetleges nemkívánatos hatás 
elkerülése érdekében helyénvaló 
bizonyos korlátozások bevezetése 
azon termékek tekintetében, 
amelyeken ilyen jelzéseket tüntetnek 
fel. Ebben az összefüggésben az 
olyan tényezők mint bizonyos 
anyagok jelenléte, például a termék 
alkoholtartalma vagy 
tápanyagprofilja, megfelelő 
kritériumok annak 
megállapításához, hogy az adott 

(6) A fogyasztók a bizonyos jelzésekkel
reklámozott élelmiszereket olyannak 
tekinthetik, amelyek táplálkozási, 
fiziológiai vagy más, az egészség 
szempontjából kedvező hatást 
biztosítanak az ilyen tápanyagokat 
nem tartalmazó hasonló vagy más 
termékekkel szemben. Ez választásra 
késztetheti a fogyasztókat, ami 
közvetlenül befolyásolja az egyes 
tápanyagok vagy egyéb anyagok 
teljes bevitelét olyan módon, amely 
ellentétes a tudományosan ajánlottal. 
Ezen esetleges nemkívánatos hatás 
elkerülése érdekében helyénvaló 
bizonyos korlátozások bevezetése 
azon termékek tekintetében, 
amelyeken ilyen jelzéseket tüntetnek 
fel. Ebben az összefüggésben a 
termék tápanyagprofiljában 
megjelenő anyagok 
figyelembevételének elő kell 
segítenie azon jelzések 
meghatározását, amelyek a 
termékkel kapcsolatban 
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terméken feltüntethetők-e jelzések. megadhatók.

Er. es

Indokolás

A fogyasztóknak az élelmiszerek jellemzőiről és tulajdonságairól, többek között a bevitel 
lehetséges következményeiről, való tájékoztatásának lehetősége, – feltéve, hogy valós és 
tudományosan bizonyított információkat közölnek – kivétel nélkül fenntartható és biztosítható.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 49
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Bizonyos élelmiszerek nemkívánatos 
anyagokat vagy szennyező anyagokat 
tartalmazhatnak, például a tonhal metil-
higanyt vagy az olajos hal PCB-t/dioxint. 
Más élelmiszerek olyan anyagokat 
tartalmazhatnak, például koffeint vagy 
hormonszerű anyagokat, amelyekkel 
kapcsolatban hivatalos vizsgálat folyik, 
vagy amelyek tudományos körökben 
vitatottak. A terméken feltüntetendő 
jelzések megfelelőségének vizsgálatakor azt 
is figyelembe kell venni, hogy ez 
eredményezheti-e valamely nemkívánatos 
anyag fogyasztásának növekedését.

Er. en

Indokolás

Azon élelmiszerek esetében, amelyekben túlzottan magas a szennyező anyagok szintje, vagy 
amelyekkel kapcsolatban hivatalos vizsgálat folyik, nem lehet az egészségre gyakorolt hatás 
szempontjából kedvezőbb képet nyújtani, mivel ez az említett élelmiszerek nemkívánatos 
nagyobb mértékű fogyasztásához vezetne. 

Módosító: Avril Doyle, Holger Krahmer, Miroslav Ouzký

Módosítás: 50
(7) preambulumbekezdés
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(7) A tápanyagprofil kialakításánál az 
olyan különböző tápanyagok vagy anyagok 
tartalmát lehet figyelembe venni, amelyek 
táplálkozási vagy fiziológiás hatással 
bírnak, különösen például zsír, telített zsír, 
transz-zsírsav, só/nátrium/cukor, amelyek 
túlzott mértékű bevitele a teljes étrendbe 
nem javasolt, valamint a többszörösen vagy 
egyszeresen telítetlen zsírsavak, a cukortól 
eltérő szénhidrátok, vitaminok, ásványi 
anyagok, fehérjék és rostok. A 
tápanyagprofil kialakításakor figyelembe 
kell venni a különböző 
élelmiszerkategóriákat, valamint ezen 
élelmiszerek helyét és szerepét a teljes 
étrendben. Egyes élelmiszerek és 
élelmiszerkategóriák esetében – a lakosság 
étrendjében betöltött szerepüktől és a 
fontosságuktól függően – szükség lehet 
arra, hogy a kialakított tápanyagprofil 
betartása tekintetében mentességet 
biztosítsunk. Ezek összetett szakmai 
feladatok lennének, és a vonatkozó 
intézkedések elfogadását a Bizottságra kell 
bízni. 

törölve

Er. en

Indokolás

Objektív és tudományos adatokon alapuló tápanyagprofilok kialakítása lehetetlen feladatnak 
tűnhet, mivel az élelmiszerek egészségre gyakorolt hatását nem a tápanyag-összetétel, hanem 
a felhasználás határozza meg. Az emberek ételeket fogyasztanak, amelyek különböző 
élelmiszerekből állnak, és nem különálló élelmiszereket. Ennek alapján az ilyen profilokon 
alapuló politikák valószínűleg nem koherensek, és önkényes döntésekhez vezetnek. Ezenkívül 
a tápanyagprofilok egészségnevelési szempontból semmilyen célt nem szolgálnak.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 51
(7) preambulumbekezdés

(7) A tápanyagprofil kialakításánál az olyan 
különböző tápanyagok vagy anyagok 
tartalmát lehet figyelembe venni, amelyek 
táplálkozási vagy fiziológiás hatással bírnak, 

(7) A tápanyagprofil kialakításánál 
valamennyi olyan tápanyag vagy anyag 
tartalmát figyelembe kell venni, amelyek 
táplálkozási vagy fiziológiás hatással bírnak. 
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különösen például zsír, telített zsír, transz-
zsírsav, só/nátrium/cukor, amelyek túlzott 
mértékű bevitele a teljes étrendbe nem 
javasolt, valamint a többszörösen vagy 
egyszeresen telítetlen zsírsavak, a cukortól 
eltérő szénhidrátok, vitaminok, ásványi 
anyagok, fehérjék és rostok. A 
tápanyagprofil kialakításakor figyelembe 
kell venni a különböző 
élelmiszerkategóriákat, valamint ezen 
élelmiszerek helyét és szerepét a teljes 
étrendben. Egyes élelmiszerek és 
élelmiszerkategóriák esetében – a lakosság 
étrendjében betöltött szerepüktől és a 
fontosságuktól függően – szükség lehet arra, 
hogy a kialakított tápanyagprofil betartása 
tekintetében mentességet biztosítsunk. Ezek 
összetett szakmai feladatok lennének, és a 
vonatkozó intézkedések elfogadását a
Bizottságra kell bízni.

A tápanyagprofil meghatározásakor 
figyelembe kell venni az élelmiszerek 
különböző kategóriáit, valamint ezen 
élelmiszereknek a teljes étrendben elfoglalt 
helyét és szerepét. Egyes élelmiszerek és 
élelmiszerkategóriák esetében – a lakosság 
étrendjében betöltött szereptől és a 
jelentőségüktől függően – szükség lehet arra, 
hogy a kialakított tápanyagprofil betartása 
tekintetében mentességet biztosítsunk. Ezek 
összetett szakmai feladatok lennének, és a 
vonatkozó intézkedések elfogadását az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságra
kell bízni.

Er. de

Indokolás

A tápanyagprofilok kialakítása tudományos feladat, ezért kizárólag az EFSA végezheti el. A 
tápanyagprofilokat a Bizottságnak el kell ismernie. A tápanyagprofilok nem korlátozhatók az 
adott élelmiszer cukor-, só- és zsírtartalmára.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 52
(7a) preambulumbekezdés a (új)

(7a) A fogyasztóknak egyre inkább 
megbízható és objektív információkra van 
szükségük az általuk fogyasztott 
élelmiszerek minőségére vonatkozóan. A 
tápanyagprofilok segítségével lehetséges 
egy olyan minőségjelölés kialakítása, amely 
információt nyújt a fogyasztók számára az 
élelmiszerek cukor-, nátrium-/só-, 
telítettzsír-, transzzsírsav-tartalmáról és az 
élelmiszerekben található egyéb 
tápanyagokról (vitaminok, ásványi anyagok 
és rostok). E minőségjelölés fontos eszköz a 
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degeneratív betegségek, például a szív- és 
érrendszeri betegségek és a rák elleni 
küzdelemben. 

Er. nl

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Módosítás: 53
(9) preambulumbekezdés

(9) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
jelzések megbízhatóak legyenek, szükséges, 
hogy az az anyag, amelyre a jelzés 
vonatkozik, kellő mennyiségben legyen 
jelen a késztermékben, illetve hogy az anyag 
egyáltalán ne vagy megfelelően csökkentett 
mennyiségben legyen jelen a jelzett 
táplálkozási vagy fiziológiai hatás 
eléréséhez. Az anyag a test számára 
felhasználható legyen. Ezenkívül, az anyag 
jelentős részének, amely létrehozza a kívánt 
táplálkozási és fiziológiai hatást, az 
élelmiszer olyan mennyiségének 
elfogyasztásából kell származnia, amely 
ésszerűen elvárható.

(9) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
jelzések megbízhatóak legyenek, szükséges, 
hogy az az anyag, amelyre a jelzés 
vonatkozik, kellő mennyiségben legyen 
jelen a késztermékben, illetve hogy az anyag 
egyáltalán ne vagy megfelelően csökkentett 
mennyiségben legyen jelen a jelzett 
táplálkozási vagy fiziológiai hatás 
eléréséhez. Az anyag a test számára 
felhasználható legyen. Ezenkívül, az anyag 
jelentős részének, amely létrehozza a kívánt 
táplálkozási és fiziológiai hatást, az 
élelmiszer olyan mennyiségének 
elfogyasztásából kell származnia, amely 
ésszerűen elvárható. Az aktív anyagok 
standard értékeinek – figyelembe véve 
szezonális és folyamatosan rendelkezésre 
álló változatokat – kell szolgálnia 
bármilyen tartalomfeltüntetés alapjául. 
Összehangolt tesztelési módszerekre van 
szükség, hogy összehasonlítható 
teszteredményeket biztosítsanak. 

Er. en

Indokolás

Bármilyen tartalomfeltüntetést összehangolt vizsgálati módszerekre és az aktív anyagok 
átlagértékére kell alapozni az eredményeknek a megtévesztő fogyasztói információkhoz vezető 
félreértelmezésének elkerülése érdekében.
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Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 54
(11) preambulumbekezdés

(11) A tápértékre vonatkozó adatok és az 
egészségre vonatkozó utalások 
alkalmazásához a tudományos 
megalapozottságot kell fő szempontként 
figyelembe venni, a jelzéseket használó 
élelmiszeripari vállalkozóknak pedig 
igazolniuk kell azokat.

(11) A tápértékre vonatkozó adatok és az 
egészségre vonatkozó utalások 
alkalmazásához a tudományos 
megalapozottságot kell fő szempontként 
figyelembe venni, a jelzéseket használó 
élelmiszeripari vállalkozóknak pedig 
igazolniuk kell azokat. A tudományos 
megalapozottságnak arányosnak kell lennie 
a termék által nyújtott előnyökkel.

Er. fr

Indokolás

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot létrehozó rendelet által elfogadott általános elvek 
megkövetelik, hogy arányosságot alakítsunk ki az adott termék jelzett sajátossága 
tekintetében: tehát a betegség kockázatának csökkentésére vonatkozó jelzés esetében nagyobb 
mértékű tudományos megalapozottságra lenne szükség, mint a funkcionális jelzés esetében.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, Dimitrios 
Papadimoulis

Módosítás: 55
(11) preambulumbekezdés

(11) A tápértékre vonatkozó adatok és az 
egészségre vonatkozó utalások 
alkalmazásához a tudományos 
megalapozottságot kellene fő szempontként 
figyelembe venni, a jelzéseket használó 
élelmiszeripari vállalkozóknak pedig 
igazolniuk kell azokat.

(11) A tápértékre vonatkozó adatok és az 
egészségre vonatkozó utalások 
alkalmazásához a tudományos 
megalapozottságot kell fő szempontként 
figyelembe venni, a jelzéseket használó 
élelmiszeripari vállalkozóknak pedig 
igazolniuk kell azokat.

Er. en
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Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard and 
Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 56
(12) preambulumbekezdés

(12) Figyelembe véve az azon 
élelmiszerekkel kapcsolatban kialakított 
pozitív képet, amelyeken tápértékre 
vonatkozó adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel, valamint azt a 
lehetséges hatást, amelyet ezen élelmiszerek 
gyakorolhatnak az étkezési szokásokra és a 
teljes tápanyagbevitelre, a fogyasztóknak 
képeseknek kell lenniük értékelni az 
élelmiszerek általános tápértékminőségét. 
Ezért a tápértékjelölésnek kötelezőnek kell 
lennie, és valamennyi élelmiszerre ki kell 
terjednie, amelyen egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel. 

(12) Figyelembe véve az azon 
élelmiszerekkel kapcsolatban kialakított 
pozitív képet, amelyeken tápértékre 
vonatkozó adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel, valamint azt a 
lehetséges hatást, amelyet ezen élelmiszerek 
gyakorolhatnak az étkezési szokásokra és a 
teljes tápanyagbevitelre, a fogyasztóknak 
képeseknek kell lenniük értékelni az 
élelmiszerek általános tápértékminőségét. 
Ezért a tápértékjelölésnek kötelezőnek kell 
lennie, és valamennyi élelmiszerre ki kell 
terjednie, amelyen tápértékre vonatkozó 
adatokat és/vagy egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel. 

Er. en

Indokolás

A tápértékjelölés egyformán fontos a tápértékre vonatkozó adatok és az egészségre vonatkozó 
utalások szempontjából.

Módosító: Anne Ferreira

Módosítás: 57
(13) preambulumbekezdés

(13) A tápértékre vonatkozó engedélyezett 
adatok listáját, valamint azok használatának 
konkrét feltételeit is létre kell hozni az ilyen 
adatok használatának nemzeti és nemzetközi 
szinten elfogadott és a közösségi 
jogszabályokban megállapított feltételei 
alapján. Ezt a listát rendszeresen frissíteni 
kell. Ezenkívül az összehasonlító jelzések 
esetében szükséges, hogy az összehasonlított 
termékeket egyértelműen meghatározzák a 
végső fogyasztó számára. 

(13) A tápértékre vonatkozó engedélyezett 
adatok listáját, valamint azok használatának 
konkrét feltételeit is létre kell hozni az ilyen 
adatok használatának nemzeti és nemzetközi 
szinten elfogadott és a közösségi 
jogszabályokban megállapított feltételei 
alapján. Ezt a listát a tudományos 
fejlemények, ismeretek és módszerek 
figyelembevétele érdekében rendszeresen 
frissíteni kell. Ezenkívül az összehasonlító 
jelzések esetében szükséges, hogy az 
összehasonlított termékeket egyértelműen 
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meghatározzák a végső fogyasztó számára.

Er. fr

Indokolás

A tápértékre vonatkozó adatok listáját hozzá kell igazítani a folyamatos tudományos és 
műszaki fejlődéshez, hogy a lista a lehető legnagyobb mértékben és a legkevesebb 
lemaradással figyelembe vegye az összes új ismeretet és módszert.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 58
(15) preambulumbekezdés

(15) Az étrenden kívül számos tényező 
befolyásolhatja a lélektani és viselkedési 
funkciókat. Az e funkciókkal kapcsolatos 
információk ilyen formán nagyon 
összetettek, és az élelmiszerek címkézésénél 
és reklámozásánál használandó rövid 
utalásban nehéz átfogó, valósághű és érthető 
tájékoztató üzenetet átadni. Ezért indokolt 
megtiltani a lélektani és viselkedési 
funkciókkal kapcsolatos jelzések 
használatát. 

(15) Az étrenden kívül számos tényező 
befolyásolhatja a lélektani és viselkedési 
funkciókat. Az e funkciókkal kapcsolatos 
információk ilyen formán nagyon 
összetettek, és az élelmiszerek címkézésénél 
és reklámozásánál használandó rövid 
utalásban nehéz átfogó, valósághű és érthető 
tájékoztató üzenetet átadni. Ezért indokolt 
tudományos bizonyítékot megkövetelni a 
lélektani és viselkedési funkciókkal 
kapcsolatos jelzések használatánál.

Er. de

Indokolás

A jelzéseket tudományos bizonyítékok alapján kell értékelni.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 59
(16) preambulumbekezdés

(16) A testtömegcsökkentésre szolgáló, 
csökkentett energiatartalmú étrendben 
történő felhasználásra szánt élelmiszerekről 
szóló, 1996. február 26-i 96/8/EK bizottsági 
irányelv [17] megtiltja, hogy az irányelv 
hatálya alá tartozó termékek címkézése, 

(16) A testtömegcsökkentésre szolgáló, 
csökkentett energiatartalmú étrendben 
történő felhasználásra szánt élelmiszerekről 
szóló, 1996. február 26-i 96/8/EK bizottsági 
irányelv [17] megtiltja, hogy az irányelv 
hatálya alá tartozó termékek címkézése, 
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megjelenítése és reklámozása bármilyen 
módon utaljon a használatuk révén elérhető 
súlycsökkenés arányára vagy nagyságára, az 
éhségérzet csökkenésére vagy a jóllakottság 
érzésének fokozására. Egyre több, nem 
kifejezetten testtömegcsökkentésre szolgáló 
élelmiszert az említett utalásokkal és a 
terméknek az étrend energiatartalmát 
csökkentő képességére vonatkozó utalással 
forgalmazzák. Ezért helyénvaló megtiltani
az ilyen tulajdonságokra valamennyi termék 
tekintetében történő utalásokat. 

megjelenítése és reklámozása bármilyen 
módon utaljon a használatuk révén elérhető 
súlycsökkenés arányára vagy nagyságára, az 
éhségérzet csökkenésére vagy a jóllakottság 
érzésének fokozására. Egyre több, nem 
kifejezetten testtömegcsökkentésre szolgáló 
élelmiszert az említett utalásokkal és a 
terméknek az étrend energiatartalmát 
csökkentő képességére vonatkozó utalással 
forgalmazzák. Ezért helyénvaló, hogy az 
ilyen tulajdonságokra történő utalásokat 
kizárólag akkor engedélyezzék, ha azokat 
elegendő tudományos alap támasztja alá. 

Er. de

Indokolás

Lásd a 11. cikk (1) bekezdésére vonatkozó indokolást!

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Phillip Whitehead, Linda 
McAvan

Módosítás: 60
(17) preambulumbekezdés

(17) Az egészséggel kapcsolatos azon 
utalásoknak, amelyek megalapozott és 
vitathatatlan tudományos ismeretek alapján a 
tápanyagoknak vagy egyéb anyagoknak a 
növekedésben, fejlődésben és a test normál 
fiziológiai funkcióiban betöltött szerepét 
írják le, másféle értékelésen és 
engedélyezésen kell keresztül menniük. 
Ezért szükséges elfogadni azon 
engedélyezett utalások listáját, amelyek 
leírják a tápanyagok vagy egyéb anyagok 
szerepét.

(17) Az egészséggel kapcsolatos azon 
utalásoknak, amelyek megalapozott és 
vitathatatlan tudományos ismeretek alapján a 
tápanyagoknak vagy egyéb anyagoknak a 
növekedésben, fejlődésben és a test normál 
fiziológiai funkcióiban betöltött szerepét 
írják le, másféle értékelésen és 
engedélyezésen kell keresztül menniük. 
Ezért a Hatósággal folytatott konzultációt 
követően szükséges elfogadni azon 
engedélyezett utalások listáját, amelyek 
leírják a tápanyagok vagy egyéb anyagok 
szerepét.

Er. en

Indokolás

A „megalapozott és vitathatatlan tudományos ismereteket” független szakértőknek kell 
elbírálniuk. Ezért szükséges az EFSA bevonása.
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Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 61
(17) preambulumbekezdés

(17) Az egészséggel kapcsolatos azon 
utalásoknak, amelyek megalapozott és 
vitathatatlan tudományos ismeretek alapján a 
tápanyagoknak vagy egyéb anyagoknak a 
növekedésben, fejlődésben és a test normál 
fiziológiai funkcióiban betöltött szerepét 
írják le, másféle értékelésen és 
engedélyezésen kell keresztül menniük. 
Ezért szükséges elfogadni azon 
engedélyezett utalások listáját, amelyek 
leírják a tápanyagok vagy egyéb anyagok 
szerepét. 

(17) Az egészséggel kapcsolatos azon 
utalásoknak, amelyek megalapozott és 
vitathatatlan tudományos ismeretek alapján a 
tápanyagoknak vagy egyéb anyagoknak a 
növekedésben, fejlődésben és a test normál 
fiziológiai funkcióiban betöltött szerepét 
írják le, másféle értékelésen kell keresztül 
menniük. Ezért szükséges elfogadni azon 
engedélyezett utalások listáját, amelyek 
leírják a tápanyagok vagy egyéb anyagok 
szerepét.

Er. de

Indokolás

Lásd a 10. cikk (1) bekezdésére vonatkozó indokolást!

Módosító: John Bowis

Módosítás: 62
(17) preambulumbekezdés

(17) Az egészséggel kapcsolatos azon 
utalásoknak, amelyek megalapozott és 
vitathatatlan tudományos ismeretek alapján 
a tápanyagoknak vagy egyéb anyagoknak a 
növekedésben, fejlődésben és a test normál 
fiziológiai funkcióiban betöltött szerepét 
írják le, másféle értékelésen és 
engedélyezésen kell keresztül menniük. 
Ezért szükséges elfogadni azon 
engedélyezett utalások listáját, amelyek 
leírják a tápanyagok vagy egyéb anyagok 
szerepét. 

(17) Az egészséggel kapcsolatos azon 
utalásoknak, amelyek elfogadott 
tudományos ismeretek alapján a 
tápanyagoknak vagy egyéb anyagoknak a 
növekedésben, fejlődésben és a test normál 
fiziológiai funkcióiban betöltött szerepét 
írják le, másféle értékelésen és 
engedélyezésen kell keresztül menniük. 
Ezért szükséges elfogadni azon 
engedélyezett utalások listáját, amelyek 
leírják a tápanyagok vagy egyéb anyagok 
szerepét. 

Er. en
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Indokolás

A módosítás célja e pont egyértelművé tétele.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 63
(19) preambulumbekezdés

(19) A változatos és kiegyensúlyozott étrend
előfeltétele a jó egészségnek, az egyes 
termékek pedig relatív fontossággal bírnak 
a teljes étrendben, és az étrend csak egy 
azon számos tényező közül, amelyek 
befolyásolják bizonyos emberi betegségek 
kialakulását. Egyéb tényezők, például kor, 
genetikai hajlam, a fizikai tevékenység 
szintje, dohányzás vagy más kábítószerek 
fogyasztása, környezeti expozíció és stressz, 
szintén befolyásolhatják az emberi 
betegségek kialakulását. Ezért egyedi 
címkézési követelményeket kell alkalmazni 
a betegségek kockázatának csökkentésére 
vonatkozó utalások tekintetében.

(19) A változatos és kiegyensúlyozott 
étrend, figyelembe véve a tagállamok és 
régióik elismerendő és megőrzésre méltó 
eltérő étkezési szokásait, hagyományos 
termékeit és gasztronómiai kultúráját,
előfeltétele a jó egészségnek, és csupán 
egyetlen termék is vitathatatlanul fontos 
lehet a teljes étrend szempontjából. 
Ezenkívül az étrend egy azon számos 
tényező közül, amelyek befolyásolják 
bizonyos emberi betegségek kialakulását. 
Egyéb tényezők, például kor, genetikai 
hajlam, a fizikai tevékenység szintje, 
dohányzás vagy más kábítószerek 
fogyasztása, környezeti expozíció és stressz, 
szintén befolyásolhatják az emberi 
betegségek kialakulását. Ezért egyedi 
címkézési követelményeket kell alkalmazni 
a betegségek kockázatának csökkentésére 
vonatkozó utalások tekintetében.

Er. en

Indokolás

A szándék a jó egészség szempontjából alapvető fontosságú jellegzetes és regionális termékek 
termelésének és forgalmazásának védelme.

Módosító: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther 
Herranz García

Módosítás: 64
(19) preambulumbekezdés

(19) A változatos és kiegyensúlyozott 
étrend előfeltétele a jó egészségnek, 
az egyes termékek pedig relatív 

(19) A változatos és kiegyensúlyozott 
étrendnek, amely előfeltétele a jó 
egészségnek, figyelembe kell vennie 
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fontossággal bírnak a teljes 
étrendben, és az étrend csak egy azon 
számos tényező közül, amelyek 
befolyásolják bizonyos emberi 
betegségek kialakulását. Egyéb 
tényezők, például kor, genetikai 
hajlam, a fizikai tevékenység szintje, 
dohányzás vagy más kábítószerek 
fogyasztása, környezeti expozíció és 
stressz, szintén befolyásolhatják az 
emberi betegségek kialakulását. Ezért 
egyedi címkézési követelményeket 
kell alkalmazni a betegségek 
kockázatának csökkentésére 
vonatkozó utalások tekintetében.

az egyes tagállamok, régióik és 
térségeik sajátos étkezési szokásait.
A gasztronómiai és a hagyományos 
termékekkel kapcsolatos kulturális 
különbségeket meg kell őrizni és a jó 
egészségre vonatkozó alapvető 
feltételek közé kell sorolni. Minden 
egyes termék relatív fontossággal bír
a teljes étrendben, és az étrend csak 
egy azon számos tényező közül, 
amelyek befolyásolják bizonyos 
emberi betegségek kialakulását. 
Egyéb tényezők, például kor, 
genetikai hajlam, a fizikai 
tevékenység szintje, dohányzás vagy 
más kábítószerek fogyasztása, 
környezeti expozíció és stressz, 
szintén befolyásolhatják az emberi 
betegségek kialakulását. Ezért egyedi 
címkézési követelményeket kell 
alkalmazni a betegségek 
kockázatának csökkentésére 
vonatkozó utalások tekintetében.

Er. es

Indokolás

A cél az egyének jó egészségéhez nélkülözhetetlen jellegzetes termékek termelésének és 
forgalmazásának védelme.

Módosító: Anne Ferreira

Módosítás: 65
(19) preambulumbekezdés

(19) A változatos és kiegyensúlyozott 
étrend előfeltétele a jó egészségnek, az egyes 
termékek pedig relatív fontossággal bírnak a 
teljes étrendben, és az étrend csak egy azon 
számos tényező közül, amelyek
befolyásolják bizonyos emberi betegségek 
kialakulását. Egyéb tényezők, például kor, 
genetikai hajlam, a fizikai tevékenység 

(19) A változatos és kiegyensúlyozott 
étrend előfeltétele a jó egészségnek, az egyes 
termékek pedig relatív fontossággal bírnak a 
teljes étrendben, és az étrend csak egy azon 
számos tényező közül, amelyek 
befolyásolják bizonyos emberi betegségek 
kialakulását. Egyéb tényezők, például kor, 
genetikai hajlam, a fizikai tevékenység 
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szintje, dohányzás vagy más kábítószerek 
fogyasztása, környezeti expozíció és stressz, 
szintén befolyásolhatják az emberi 
betegségek kialakulását. Ezért egyedi 
címkézési követelményeket kell alkalmazni 
a betegségek kockázatának csökkentésére 
vonatkozó utalások tekintetében.

szintje, dohányzás vagy más kábítószerek 
fogyasztása, környezeti expozíció és stressz, 
szintén befolyásolhatják az emberi 
betegségek kialakulását. 

Er. fr

Indokolás

A 2. és 13. cikk módosításaival való konzisztencia miatt szükséges módosítás.

Módosító: Holger Krahmer

Módosítás: 66
(20) preambulumbekezdés

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egészségre vonatkozó utalások igazak, 
egyértelműek, megbízhatóak és a fogyasztó 
számára hasznosak legyenek az egészséges 
étrend kiválasztásához, az egészségre 
vonatkozó utalások megfogalmazását és 
megjelenítését kellene figyelembe venni a 
Hatóság véleményének kialakításában és az 
azt követő engedélyezési eljárás során.

törölve

Er. de

Indokolás

A Bizottság ezzel a preambulumbekezdéssel az egészségre vonatkozó utalások 
megfogalmazásának az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) általi ellenőrzését 
szándékozik megindokolni. Az EFSA azonban kizárólag a tudományos értékelésért felelős, és 
nem rendelkezik kellő szakértelemmel a kommunikáció terén. Ezenkívül sem az EFSA, sem a 
kérelmezők nem tudnák elbírálni a megfelelő szövegeket a Közösség valamennyi nyelvén.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 67
(20) preambulumbekezdés
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(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egészségre vonatkozó utalások igazak, 
egyértelműek, megbízhatóak és a fogyasztó 
számára hasznosak legyenek az egészséges 
étrend kiválasztásához, az egészségre 
vonatkozó utalások megfogalmazását és 
megjelenítését kellene figyelembe venni a 
Hatóság véleményének kialakításában és az 
azt követő engedélyezési eljárás során.

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egészségre vonatkozó utalások igazak, 
egyértelműek, megbízhatóak és a fogyasztó 
számára hasznosak legyenek az egészséges 
étrend kiválasztásához, az egészségre 
vonatkozó utalások megfogalmazását és 
megjelenítését kell figyelembe venni a 
Hatóság véleményének kialakításában és az 
azt követő engedélyezési eljárás során. Az 
engedélyezési eljárásba be kell vonni egy 
fogyasztói csoportot az utalás 
értelmezésének és megértésének megítélése 
céljából.

Er. en

Indokolás

Szükséges megerősíteni és tisztázni, hogy az EFSA véleményét figyelembe kell venni. A 
fogyasztók a szakértők és/vagy az iparág szándékától eltérően értelmezhetik az utalás 
jelentését. Ezért fontos bevonni egy fogyasztói csoportot az engedélyezési eljárásba.

Módosító: Frédérique Ries

Módosítás: 68
(20) preambulumbekezdés 

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egészségre vonatkozó utalások igazak, 
egyértelműek, megbízhatóak és a fogyasztó 
számára hasznosak legyenek az egészséges 
étrend kiválasztásához, az egészségre 
vonatkozó utalások megfogalmazását és 
megjelenítését kellene figyelembe venni a 
Hatóság véleményének kialakításában és az 
azt követő engedélyezési eljárás során.

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egészségre vonatkozó utalások igazak, 
egyértelműek, megbízhatóak és a fogyasztó 
számára hasznosak legyenek az egészséges 
étrend kiválasztásához, az egészségre 
vonatkozó utalások megfogalmazását és 
megjelenítését kell figyelembe venni a 
Hatóság véleményének kialakításában és az 
azt követő engedélyezési eljárás során. Az 
engedélyezési eljárás során figyelembe kell 
venni az európai vagy nemzeti szinten 
elismert olyan fogyasztói csoportok 
véleményét, amelyeket az utalások 
értelmezésének és érthetőségének 
értékelésével bíznak meg. 

Er. fr
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Indokolás

A fogyasztók esetleg nem ismerik fel egy adott utalásnak a szakértők és/vagy az iparág 
szerinti jelentőségét. Ezért fontos, hogy az engedélyezési eljárás során kellően figyelembe 
vegyék a fogyasztói csoportok által visszaküldött véleményt. 

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 69
(20) preambulumbekezdés

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egészségre vonatkozó utalások igazak, 
egyértelműek, megbízhatóak és a fogyasztó 
számára hasznosak legyenek az egészséges 
étrend kiválasztásához, az egészségre 
vonatkozó utalások megfogalmazását és 
megjelenítését kellene figyelembe venni a 
Hatóság véleményének kialakításában és az 
azt követő engedélyezési eljárás során. 

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egészségre vonatkozó utalások igazak, 
egyértelműek, megbízhatóak és a fogyasztó 
számára hasznosak legyenek az egészséges 
étrend kiválasztásához, az egészségre 
vonatkozó utalások pontos tartalmát és 
megjelenítését kellene figyelembe venni a 
Hatóság véleményének kialakításában. 

Er. de

Indokolás

Az EFSA kizárólag a tudományos értékelésért felelős, és a véleményében a pontos tartalmat 
és nem a megfogalmazást kell alaposan megvizsgálnia.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 70
(21) preambulumbekezdés

(21) A tudományos kockázatértékelés 
bizonyos esetekben önmagában nem képes 
biztosítani minden szükséges információt 
egy kockázatkezelési döntéshez. Ezért 
figyelembe kell venni a mérlegelés tárgyát 
képező ügyhöz tartozó egyéb tényezőket.

(21) A tudományos kockázatértékelés 
bizonyos esetekben önmagában nem képes 
biztosítani minden szükséges információt 
egy kockázatkezelési döntéshez.

Er. de
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Indokolás

Lásd a 16. cikk (1) bekezdésére vonatkozó indokolást!

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 71
(22) preambulumbekezdés

(22) Az átláthatóság miatt és a már értékelt 
állításokkal kapcsolatban a többszörös 
kérelmek benyújtásának elkerülése 
érdekében létre kell hozni az ilyen állítások 
nyilvántartását.

(22) Az átláthatóság miatt létre kell hozni az 
ilyen állítások nyilvántartását. 

Er. de

Indokolás

Ez nem a megfogalmazások „fekete listája” összeállításának kérdése, mivel az információk 
tudományos értékelése a döntő tényező.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Módosítás: 72
(24) preambulumbekezdés 

(24) Az élelmiszeripari kutatás és fejlesztés 
ösztönzése érdekében indokolt támogatni az 
újítóknak az e rendelet szerinti kérelmet 
alátámasztó információk és adatok 
gyűjtésével kapcsolatos befektetését. Ennek 
a védelemnek az időtartamát azonban 
korlátozni kell a tanulmányok és tesztek 
szükségtelen újraismétlésének elkerülése 
érdekében.

(24) Az élelmiszeripari kutatás és fejlesztés 
ösztönzése érdekében indokolt támogatni az 
újítóknak az e rendelet szerinti kérelmet 
alátámasztó információk és adatok 
gyűjtésével kapcsolatos befektetését. Ennek 
a védelemnek az időtartamát azonban 
korlátozni kell a tanulmányok és tesztek 
szükségtelen újraismétlésének elkerülése 
érdekében. Míg egyrészt szükséges az újító 
befektetésének védelme, fontos, hogy a nem 
bizalmas részek nyilvános vizsgálat céljából 
hozzáférhetőek legyenek.

Er. en
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Indokolás

Hasonlóan a nemrég elfogadott, GMO-élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó 
jogszabályokhoz, a nyilvánosság számára lehetővé kell tenni, hogy – figyelemmel a bizalmas 
adatokra – meghatározott ideig hozzáférjen az iratgyűjteményekhez.

Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 73
(24a) preambulumbekezdés (új)

(24a) A KKV-knek külön támogatást kell 
biztosítani az iratok elkészítéséhez és az 
említett centralizált értékeléssel kapcsolatos 
költségek fedezéséhez. 

Er. fr

Indokolás

A KKV-k nem büntethetők az új rendszer bevezetésével.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Módosítás: 74
(25) preambulumbekezdés 

(25) A jelzésekkel ellátott élelmiszerek 
sajátos tulajdonsága miatt az ellenőrző 
szervek számára rendszerint rendelkezésre 
álló eszközök mellett továbbiakat kell 
rendelkezésre bocsátani az említett termékek 
hatékony ellenőrzésének megkönnyítése 
érdekében.

(25) A jelzésekkel ellátott élelmiszerek 
sajátos tulajdonsága miatt az ellenőrző 
szervek számára rendszerint rendelkezésre 
álló eszközök mellett továbbiakat – például 
a jelzések kötelező bejelentése – kell 
rendelkezésre bocsátani az említett termékek 
hatékony ellenőrzésének megkönnyítése 
érdekében. 

Er. en

Indokolás

Az egészségre vonatkozó utalások használatának ellenőrzése rendkívül fontos. Az egészségre 
vonatkozó utalások kötelező bejelentése tudna a legjobban segíteni a nemzeti kormányoknak 
az említett állítások megfelelő alkalmazásának megtalálásában és a lakosság egészségére 
gyakorolt lehetséges hatás ellenőrzésében.
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Módosító: Françoise Grossetête, Renate Sommer

Módosítás: 75
(29a) preambulumbekezdés (új)

(29a) A táplálkozás kérdéseivel és az 
egészséges étkezési szokások átvételének 
jelentőségével kapcsolatban időben 
általános tájékoztató kampányt kell 
indítani.

Er. fr

Indokolás

Az elhízás egyre jelentősebb problémává válik az Európai Unióban. Ezért e rendelet 
bevezetésével párhuzamosan egy általános kampányt kell indítani az étkezési szokásokkal 
kapcsolatban a közvélemény jobb tájékoztatása céljából.

Módosító: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 76
1. cikk, (2) bekezdés

(2) Ezt a rendeletet a végső felhasználónak
szállítandó élelmiszerek címkézése, 
kiszerelése és reklámozása során a tápértékre 
vonatkozó adatokra és egészségre vonatkozó 
utalásokra kell alkalmazni. Az éttermek, 
kórházak, iskolák, étkezdék és hasonló 
közétkeztetési intézmények ellátására szánt 
élelmiszerekre is alkalmazni kell.

(2) Ezt a rendeletet az egyéni vagy 
tömegfogyasztás céljára szállítandó 
élelmiszerek címkézése, kiszerelése és 
reklámozása során a tápértékre vonatkozó 
adatokra és egészségre vonatkozó utalásokra 
kell alkalmazni. Ez a rendelet nem 
alkalmazható a gyümölcs- és 
zöldségfélékre.

Er. el

Indokolás

A gyümölcs- és zöldségféléket ki kell vonni a rendelet hatálya alól, mert ezek az egészséges 
étrend legfontosabb jellemzői, és nyilvánvalóan jótékony hatást gyakorolnak az egészségre. 
Ezért az e termékekre vonatkozó, egészségre vonatkozó utalások esetében nem kell 
megkövetelni az engedélyezést.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, Jules 
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Maaten, Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 77
1. cikk, (2) bekezdés

(2) Ezt a rendeletet a végső felhasználónak 
szállítandó élelmiszerek címkézése, 
kiszerelése és reklámozása során a 
tápértékre vonatkozó adatokra és egészségre 
vonatkozó utalásokra kell alkalmazni. Az 
éttermek, kórházak, iskolák, étkezdék és 
hasonló közétkeztetési intézmények 
ellátására szánt élelmiszerekre is alkalmazni 
kell.

(2) Ezt a rendeletet a végső felhasználónak 
szállítandó élelmiszerek címkézése, 
kiszerelése és reklámozása során a tápértékre 
vonatkozó adatokra és egészségre vonatkozó 
utalásokra – többek között a márkázással és 
kiszereléssel kapcsolatos mindazon 
vonatkozásokra, amelyek tápértékre 
vonatkozó adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat foglalnak magukba – kell 
alkalmazni. Az éttermek, kórházak, iskolák, 
étkezdék és hasonló közétkeztetési
intézmények ellátására szánt élelmiszerekre 
is alkalmazni kell. 

Er. en

Indokolás

A közegészségügy fejlesztése is e rendelet célkitűzései közé tartozik. A márkanevek szintén 
közvetíthetnek tápértékre vonatkozó és egészséggel kapcsolatos tájékoztató üzeneteket a 
fogyasztók felé. A fogyasztók megtévesztésének elkerülése érdekében a márkaneveket a 
jogszabály hatálya alá kell venni. Az olyan márkanevek mint "The Food Doctor" 
egyértelműen megtévesztik a fogyasztót. Más kiszerelési vonatkozásokat, például a 
csomagolást, is be kell vonni a fogyasztók védelme és a rendelet hatályának egyértelművé 
tétele céljából.

Módosító: Renate Sommer és Peter Liese

Módosítás: 78
1. cikk, (2) bekezdés

(2) Ezt a rendeletet a végső felhasználónak 
szállítandó élelmiszerek címkézése, 
kiszerelése és reklámozása során a tápértékre 
vonatkozó adatokra és egészségre vonatkozó 
utalásokra kell alkalmazni. Az éttermek, 
kórházak, iskolák, étkezdék és hasonló 
közétkeztetési intézmények ellátására szánt 
élelmiszerekre is alkalmazni kell. 

(2) Ezt a rendeletet a végső felhasználónak 
szállítandó élelmiszerek címkézése, 
kiszerelése és reklámozása során a tápértékre 
vonatkozó adatokra és egészségre vonatkozó 
utalásokra kell alkalmazni. Az éttermek, 
kórházak, iskolák, étkezdék és hasonló 
közétkeztetési intézmények ellátására szánt 
élelmiszerekre is alkalmazni kell. 

Ez a rendelet azonban nem alkalmazható a 
szabadon, azaz csomagolás nélkül kiszerelt 
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és értékesített élelmiszerekre, valamint a 
gyümölcs- és zöldségfélékre (friss 
termékek).

Er. de

Indokolás

A kisvállalkozásokat, például a pékségeket, amelyek saját maguk készítik és közvetlenül a 
saját üzlethelyiségeikből értékesítik a termékeket, ki kell vonni e rendelet hatálya alól.

Módosító: Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Módosítás: 79
1. cikk, (2) bekezdés

(2) Ezt a rendeletet a végső felhasználónak 
szállítandó élelmiszerek címkézése, 
kiszerelése és reklámozása során a tápértékre 
vonatkozó adatokra és egészségre vonatkozó 
utalásokra kell alkalmazni. Az éttermek, 
kórházak, iskolák, étkezdék és hasonló 
közétkeztetési intézmények ellátására szánt 
élelmiszerekre is alkalmazni kell.

(2) Ezt a rendeletet a forgalomba hozott és 
végső felhasználónak történő szállításra 
szánt élelmiszerek címkézése, kiszerelése és 
reklámozása során a tápértékre vonatkozó 
adatokra és egészségre vonatkozó utalásokra 
kell alkalmazni. Az éttermek, kórházak, 
iskolák, étkezdék és hasonló közétkeztetési 
intézmények ellátására szánt élelmiszerekre 
is alkalmazni kell.

Er. en

Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 80
1. cikk, (2) bekezdés

(2) Ezt a rendeletet a végső felhasználónak 
szállítandó élelmiszerek címkézése, 
kiszerelése és reklámozása során a tápértékre 
vonatkozó adatokra és egészségre vonatkozó 
utalásokra kell alkalmazni. Az éttermek, 
kórházak, iskolák, étkezdék és hasonló 
közétkeztetési intézmények ellátására szánt 
élelmiszerekre is alkalmazni kell.

(2) Ezt a rendeletet a végső felhasználónak 
szállítandó élelmiszerek címkézése, 
kiszerelése és reklámozása során a tápértékre 
vonatkozó adatokra és egészségre vonatkozó 
utalásokra kell alkalmazni, a mezőgazdasági 
termékek belső piacon történő 
megismertetésével és promóciójával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2000. 
december 19-i 2826/2000/EK tanácsi 
rendelet1 hatálya alá tartozó intézkedés 
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kivételével. Az éttermek, kórházak, iskolák, 
étkezdék és hasonló közétkeztetési 
intézmények ellátására szánt élelmiszerekre 
is alkalmazni kell. 

  
1 HL L 328., 2000.12.23., 2. o.  A 
2060/2004/EK rendelettel (HL L 357., 
2004.12.2., 3. o.) módosított rendelet.

Er. fr

Indokolás

A jelenlegi szöveg megfogalmazása félreérthető, és annak alapján azt lehet gondolni, hogy a 
reklámozás a mezőgazdasági termékek promócióját is magában foglalja, mivel már vannak 
olyan európai és nemzeti politikák, amelyek a közösségi hatóságok ellenőrzése mellett 
támogatják a mezőgazdasági termékek megismertetését és általános promócióját, és ezeket a 
politikákat a fogyasztók érdekében meg kell tartani.

Módosító: Adriana Poli Bortone

Módosítás: 81
1. cikk, (3) bekezdés

(3) Az e rendeletnek nem megfelelő, 
tápértékre vonatkozó adatokat és egészségre 
vonatkozó utalásokat a 84/450/EGK tanácsi 
irányelv értelmében megtévesztő reklámnak 
kell tekinteni.

(3) Ezt a rendeletet a következő közösségi 
rendelkezések sérelme nélkül kell 
alkalmazni:

- a különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. 
május 3-i 89/398/EK tanácsi irányelv1, 
valamint az annak alapján elfogadott 
irányelvek;
- a természetes ásványvizek kinyerésére és 
forgalmazására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. 
július 15-i 80/777/EGK tanácsi irányelv2;
- az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről szóló, 1998. november 3-i 
98/83/EK tanácsi irányelv3;
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- a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. 
május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet;
- az ízesített bor, az ízesített boralapú italok 
és az ízesített boralapú koktélok 
meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános szabályok 
megállapításáról szóló, 1991. június 10-i 
1601/91/EGK tanácsi rendelet;
- a szeszes italok meghatározására, 
megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó 
általános szabályok megállapításáról szóló, 
1989. május 29-i 1576/89/EGK tanácsi 
rendelet;
- a mezőgazdasági termékek belső piacon 
történő megismertetésével és promóciójával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 
2826/2000/EK tanácsi rendelet 
alkalmazására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
január 18-i 94/2002/EK bizottsági rendelet.
1 HL L 186., 1989.6.30., 27. o.
2 HL L 229., 1980.8.30., 1. o.
3 HL L 330., 1998.12.5., 32. o.

Er. xm

Indokolás

A borokra, ízesített borokra és szeszes italokra már meghatározott közösségi rendelkezések 
vonatkoznak, amelyek szabályozzák a címkézést, jelölést és kiszerelést, valamint a promóciót 
és tájékoztatást. Pontosabban az 1493/1999/EK, 1601/91/EGK, 1576/1989/EGK,
753/2002/EK, 94/2002/EK és a 2826/2000EK rendelet.

A meghatározott közösségi jogszabályok garantálják a piac átláthatóságának, valamint a 
termékek szabad mozgásának védelmét, mivel hatékony rendelkezéseket tartalmaznak az 
érintett javaslat célkitűzéseinek eléréséhez, azaz a magas szintű fogyasztóvédelem 
biztosításához, a termékek belső piacon történő szabad mozgásának elősegítéséhez, a 
gazdasági szereplők jogbiztonságának növeléséhez, a tisztességes verseny garantálásához, 
valamint az élelmiszerekkel kapcsolatos innováció ösztönzéséhez és támogatásához, 
amelyekre e javaslat hivatkozik.
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Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 82
1. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Ezt a rendeletet a következő közösségi 
rendelkezések sérelme nélkül kell 
alkalmazni:
- a különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. 
május 3-i 89/398/EK tanácsi irányelv1, 
valamint az annak alapján elfogadott 
irányelvek;
- a természetes ásványvizek kinyerésére és 
forgalmazására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. 
július 15-i 80/777/EGK tanácsi irányelv2;
- az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről szóló, 1998. november 3-i 
98/83/EK tanácsi irányelv3.
1 HL L 186., 1989.6.30., 27. o.
2 HL L 229., 1980.8.30., 1. o.
3 HL L 330., 1998.12.5., 32. o.

Er. en

Indokolás

Teljesen egyértelművé kell tenni, hogy a megtévesztő reklámra és az egyes élelmiszerekre 
vonatkozó, meglévő közösségi jogszabályok hatályban maradnak.

Módosító: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 83
1. cikk, (4) bekezdés

(4) Ezt a rendeletet a különleges 
táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre
vonatkozóan a közösségi jogszabályokban 
megállapított egyedi rendelkezések sérelme 
nélkül kell alkalmazni. 

(4) Ezt a rendeletet a következő közösségi 
rendelkezések sérelme nélkül kell 
alkalmazni:
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- a természetes ásványvizek kinyerésére és 
forgalmazására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. 
július 15-i 80/777/EGK tanácsi irányelv1;
a különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. 
május 3-i 89/398/EK tanácsi irányelv;2;
a szeszes italok meghatározására, 
megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó 
általános szabályok megállapításáról szóló, 
1989. május 29-i 1576/89/EGK tanácsi 
rendelet3;
az ízesített bor, az ízesített boralapú italok 
és az ízesített boralapú koktélok 
meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános szabályok 
megállapításáról szóló, 1991. június 10-i 
1601/91/EGK tanácsi rendelet4;
a kenhető zsírokra vonatkozó előírások 
megállapításáról szóló, 1994. december 5-i 
2991/94/EK tanácsi rendelet5;
a tej- és tejtermékpiac közös szervezésének 
a fogyasztói tejre vonatkozó kiegészítő 
szabályairól szóló, 1997. december 18-i 
2597/97/EK tanácsi rendelet6;
a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. 
május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet7, 
és az egyes borászati termékek leírása, 
jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében 
az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 
alkalmazására vonatkozó egyes szabályok 
megállapításáról szóló, 2002. április 29-i 
753/2002/EK bizottsági rendelet8;
a mezőgazdasági termékek belső piacon 
történő megismertetésével és promóciójával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2000. 
december 19-i 2826/2000/EK tanácsi 
rendelet9, és az annak alkalmazására 
vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 2002. január 18-i 
94/2002/EK bizottsági rendelet10;
az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 2002. 
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június 10-i 2002/46/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv11.
____________________
1 HL L 229., 1980.8.30., 1. o.
2 HL L 186., 1989.6.30., 27. o.
3 HL L 160., 1989.6.12., 1. o.
4 HL L 149., 1991.6.14., 1. o.
5 HL L 316., 1994.12.9., 2. o.
6 HL L 351., 1997.12.23., 13. o.
7 HL L 179., 1999.7.14., 1. o.
8 HL L 118., 2002.5.4., 1. o.
9 HL L 328., 2000.12.23., p. 2. o.
10 HL L 17., 2002.1.19., 20. o.
11 HL L 183., 2002.7.12., 51. o.

Er. es

Indokolás

A Bizottság a magyarázó feljegyzésében azzal érvel, hogy az európai szintű egyedi 
rendelkezések hiánya az egyik oka annak, hogy új rendeletet kell kidolgozni, figyelembe véve 
az élelmiszerek címkéjén megjelenő számos jelzést. Ez egyenértékű annak elismerésével, hogy 
a javaslat nem indokolt olyan esetekben, amikor léteznek egyedi rendelkezések. Egyértelmű, 
hogy értelmetlen szabályozni azt, ami már szabályozott, e módosítás, amely kibővíti a javaslat 
szövegében már meghatározottakat, esetében is erről van szó.

Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 84
1. cikk, (4) bekezdés

(4) Ezt a rendeletet a különleges 
táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre
vonatkozóan a közösségi jogszabályokban 
megállapított egyedi rendelkezések sérelme 
nélkül kell alkalmazni. 

(4) Ezt a rendeletet az étrend-kiegészítőkre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 2002. június 10-i 
2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 által megállapított különleges 
rendelkezések sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

  
1 HL L 183., 2002.7.12., 51. o.

Er. fr

Indokolás

A módosítás megakadályozza, hogy az e termékkategóriára vonatkozó, már meglévő 
jogszabályokhoz új jogszabályokat adjanak hozzá.
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Módosító: Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, 
Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 85
1. cikk, (4) bekezdés

(4) Ezt a rendeletet a különleges táplálkozási 
célokra szánt élelmiszerekre vonatkozóan a 
közösségi jogszabályokban megállapított 
egyedi rendelkezések sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

(4) Ezt a rendeletet a különleges táplálkozási 
célokra szánt élelmiszerekre és étrend-
kiegészítőkre vonatkozóan a közösségi 
jogszabályokban megállapított egyedi 
rendelkezések sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

Er. en

Indokolás

Az azzal kapcsolatos bizonytalanság elkerülése érdekében, hogy az étrend-kiegészítők e 
rendelet hatálya alá tartoznak-e, az étrend-kiegészítőket külön meg kell említeni az 1. cikk (4) 
bekezdésében. 

Módosító: John Bowis

Módosítás: 86
1. cikk, (4) bekezdés

(4) Ezt a rendeletet a különleges táplálkozási 
célokra szánt élelmiszerekre vonatkozóan a 
közösségi jogszabályokban megállapított 
egyedi rendelkezések sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

(4) Ezt a rendeletet a különleges táplálkozási 
célokra szánt élelmiszerekre vonatkozóan a 
89/398/EGK tanácsi irányelvben1 és annak 
végrehajtási irányelveiben megállapított 
egyedi rendelkezések sérelme nélkül kell 
alkalmazni. 
1 HL L 186., 1989.6.30., 27. o.

Er. en

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy a különleges élelmiszerekre vonatkozó közösségi 
jogszabályok hatályban maradnak. Ez annak biztosítására irányul, hogy a különleges orvosi 
használatra (például mind fekvőbeteg-, mind járóbeteg-kezelésre) szolgáló élelmiszereket 
továbbra is lehessen alkalmazni.
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Módosító: María Esther Herranz García

Módosítás: 87
1. cikk, (4) bekezdés

(4) Ezt a rendeletet a különleges táplálkozási 
célokra szánt élelmiszerekre vonatkozóan a 
közösségi jogszabályokban megállapított 
egyedi rendelkezések sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

(4) Ezt a rendeletet a különleges táplálkozási 
célokra szánt élelmiszerekre vonatkozóan a 
közösségi jogszabályokban megállapított, 
valamint a tradicionális termékek 
megnevezésére, címkézésére és kiszerelésére 
vonatkozóan többek között az 
1576/89/EGK1 és az 1601/91/EGK2

rendeletben, az 1493/1999/EK3 és a 
753/2002/EK rendeletben megállapítottak 
szerint, valamint az azokkal kapcsolatos 
promócióra és tájékoztatásra
(2826/2000/EK és 94/2002/EK rendelet5) 
vonatkozó egyedi rendelkezések sérelme 
nélkül kell alkalmazni.

  
1 A szeszes italok meghatározására, 
megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó 
általános szabályok megállapításáról szóló, 
1989. május 29-i 1576/89/EGK tanácsi 
rendelet (HL L 160., 1989.6.12., 1. o.). A 
legutóbb az 1882/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 
284., 2003.12.31., 1. o.) módosított rendelet.
2 Egyes mezőgazdasági termékek 
tekintetében egyedi intézkedéseknek a 
Kanári-szigetek javára történő 
bevezetéséről szóló, 1992. június 15-i 
1601/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 
1991.6.14., 1. o.). A legutóbb az 
1882/2003/EK rendelettel módosított 
rendelet.
3 A borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. 
május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet 
(HL L 179., 1999.7.14., 1. o.). A legutóbb az 
1795/2003/EK bizottsági rendelettel 
módosított (HL L 262., 2003.10.14., 13. o.) 
módosított rendelet.
4 Az egyes borászati termékek leírása, 
jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében 
az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 
alkalmazására vonatkozó egyes szabályok 
megállapításáról szóló, 2002. április 29-i 
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753/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 
118., 2002.5.4., 1. o.).  A legutóbb az 
1991/2004/EK rendelettel (HL L 344., 
2004.11.20., 9. o.) módosított rendelet.
5 A mezőgazdasági termékek belső piacon 
történő megismertetésével és promóciójával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 
2826/2000/EK tanácsi rendelet 
alkalmazására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról szóló, 2002. 
január 18-i 94/2002/EK bizottsági rendelet. 
A legutóbb az 1803/2004/EK rendelettel 
(HL L 318., 2004.10.19., 4. o.) módosított 
rendelet.

Er. fr

Indokolás

A Bizottság a magyarázó feljegyzésében azzal érvel, hogy az európai szintű egyedi 
rendelkezések hiánya az egyik fő oka annak, hogy új rendeletet kell kidolgozni, figyelembe 
véve az élelmiszerek címkéjén megjelenő számos jelzést. Értelmetlen szabályozni azt, ami már 
szabályozott, e módosítás esetében is erről van szó. 

Például a borok, ízesített borok és szeszes italok már egyedi közösségi rendelkezések hatálya 
alá tartoznak, amelyek szabályozzák a címkézést, megnevezést, kiszerelést, promóciós 
tevékenységeket és a tájékoztatást. Ezek a következő rendeletek: 1493/1999/EK, 
1601/91/EGK, 1576/1989/EGK, 753/2002/EK, 94/2002/EK és 2826/2000/EK.

Ezek az egyedi közösségi jogszabályok biztosítják a védelmet, piaci átláthatóságot és a szabad 
mozgást az említett termékek tekintetében, ténylegesen kiterjednek a tervezett új rendelet 
célkitűzéseire, azaz magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítanak, növelik a termékek belső 
piaci forgalmát, fokozzák a gazdasági szereplők jogbiztonságát, garantálják a tisztességes 
versenyt, valamint elősegítik és védik az e rendeletjavaslat alá tartozó élelmiszerekkel 
kapcsolatos innovációt.

Módosító: Avril Doyle

Módosítás: 88
1. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) Amennyiben a termék egyértelműen az 
élelmiszer fogalommeghatározás alá 
tartozik, vagy étrend-kiegészítő, és az e 
termékre vonatkozó állítás megfelel e 
rendeletnek, az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
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parlamenti és tanácsi irányelv1 nem 
alkalmazható.
1 HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

Er. en

Indokolás

Azokat az élelmiszereket vagy étrend-kiegészítőket, amelyeken az ember élettani funkcióira 
vonatkozó olyan jelzés van feltüntetve, amely teljesen megfelel e rendeletnek, a nemzeti 
hatóságok mindazonáltal gyógyszernek minősíthetik a 2001/83/EK irányelv 1. cikke (2) 
bekezdésének és 2. cikke (2) bekezdésének legutóbbi módosítása következtében, ami a 
gyógyszerekre vonatkozó jogszabályokat az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok elé 
helyezi. Egy vállalkozásnak az e rendeletnek teljesen megfelelő új termék bevezetésekor 
biztosnak kell lennie abban, hogy azt a 2001/83/EK értelmében nemzeti szinten nem fogják 
kifogásolni. 
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Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 89
1. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) Ez a rendelet nem alkalmazható 
azokra a védjegyekre, amelyek megfelelnek 
a módosított 89/104/EGK tanácsi irányelv1

(a védjegy irányelv) és a módosított 
(közösségi védjegyekről szóló) 40/94/EK 
tanácsi rendelet2 (a közösségi védjegyekről) 
rendelkezéseinek.
A kereskedelmi márkanevek bármilyen más 
típusára (például magánjogi védjegyek és 
kereskedelmi nevek), amelyek használata e 
rendelet hatálya alá tartozhat, nem 
vonatkozhatnak e rendelet feltételeire, 
feltéve, hogy – amennyiben a kereskedelmi 
márkanév maga tápértékre vonatkozó 
adatot vagy egészségre vonatkozó utalást 
képez – egy kiegészítő, engedélyezett, 
tápértékre vonatkozó adat vagy egészségre 
vonatkozó utalás kíséri azokat, amikor a 
márkanevet használják az élelmiszer 
címkézése, reklámozása vagy kiszerelése 
során. 
1 HL L 40., 1989.2.11., 1. o.
2 HL L 11., 1994.1.14., 1. o.

Er. en

Indokolás

A védjegyek e rendelet hatálya alá vonása nagyfokú jogbizonytalanságot okozna és 
hátrányosan érintené a jelenlegi márkanév-tulajdonosokat, akik részben erősen függnek a 
márkaelismeréstől.

Módosító: Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jules Maaten, John Bowis

Módosítás: 90
1. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) Ez a rendelet nem alkalmazható az 
étrendellenőrző rendszerekre, amelyek 
bejegyzett védjegyek.
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Er. en

Indokolás

E rendelet célja nem lehet a „kalóriaszámlálóhoz” hasonló étrend ellenőrző rendszerek 
betiltása, mivel ezek jól beváltak Európában és valóban működő mechanizmusokat 
biztosítanak a súlycsökkentéshez. Ezekbe beletartoznak azon termékjelölések, amelyek 
esetében a termék súlycsökkentésben játszott szerepét egyértelműen feltüntetik a program 
keretében.

Módosító: John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Urszula 
Krupa

Módosítás: 91
1. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) Ez a rendelet nem alkalmazható 
azokra a védjegyekre, amelyek megfelelnek 
a védjegyekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. 
december 21-i 89/104/EGK első tanácsi 
irányelv1 rendelkezéseinek és a módosított, 
a közösségi védjegyről szóló, 1993. 
december 20-i 40/94/EK tanácsi 
rendeletnek2.
1 HL L 40., 1989.2.11., 1. o.
2 HL L 11., 1994.1.14., 1. o.

Er. en

Indokolás

Az ismétlés elkerülése érdekében célszerű hivatkozni a védjegyekre vonatkozó meglévő 
jogszabályokra. Ez magában foglalja a megtévesztő jelzések megakadályozására vonatkozó 
intézkedéseket. 

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 92
2. cikk, (2) bekezdés, 1. pont

(1) „jelzés”: a közösségi vagy nemzeti 
jogszabályok szerint nem kötelező 
bármilyen tájékoztató üzenet vagy ábrázolás, 
többek között képi, grafikus vagy 
szimbolikus ábrázolás, amely azt állítja, 
sugallja vagy sejteti, hogy az adott 

(1) „jelzés”: a közösségi vagy nemzeti 
jogszabályok szerint nem kötelező 
bármilyen tájékoztató üzenet vagy ábrázolás, 
többek között képi, grafikus vagy 
szimbolikus, bármilyen formájú ábrázolás, 
amely azt állítja, sugallja vagy sejteti, hogy 
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élelmiszer különleges tulajdonságokkal 
rendelkezik;

az adott élelmiszer különleges 
tulajdonságokkal rendelkezik;

Er. en

Indokolás

A jelzések fogalommeghatározásának egyértelműnek kell lennie a félreértések elkerülése 
érdekében.

Módosító: Martin Callanan

Módosítás: 93
2. cikk, (2) bekezdés, 1. pont

(1) „jelzés”: a közösségi vagy nemzeti 
jogszabályok szerint nem kötelező 
bármilyen tájékoztató üzenet vagy ábrázolás, 
többek között képi, grafikus vagy 
szimbolikus ábrázolás, amely azt állítja, 
sugallja vagy sejteti, hogy az adott 
élelmiszer különleges tulajdonságokkal 
rendelkezik;

(1) „jelzés”: a közösségi vagy nemzeti 
jogszabályok szerint nem kötelező 
bármilyen tájékoztató üzenet vagy ábrázolás, 
többek között képi, grafikus vagy 
szimbolikus ábrázolás – a védjegyként már 
bejegyzett márkák kivételével –, amely azt 
állítja, sugallja vagy sejteti, hogy az adott 
élelmiszer különleges tulajdonságokkal 
rendelkezik;

Er. en

Indokolás

A védjegyjog már biztosítja, hogy a megtévesztő védjegyeket nem lehet bejegyezni, és hogy a 
tévesen bejegyzetteket törölni lehet. Ezenkívül a védjegyek nem a rendelet szerinti értelemben 
vett „jelzések” és nem sértik a rendelet kijelölt célját, a fogyasztók megtévesztő jelzésekkel 
szembeni védelmét. A közeljövőben megjelenő, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról 
szóló irányelv biztosítani fogja, hogy a termék feleljen meg azoknak a jelzéseknek, amelyeket 
a védjegy feltüntet. Ez szükségtelen megismétlése a máshol már szabályozott témával 
kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek (védjegyjog és UCP).

Módosító: Holger Krahmer

Módosítás: 94
2. cikk, (2) bekezdés, 3. pont

(3) „egyéb anyag”: a tápanyagokon kívüli 
egyéb anyag, amely táplálkozási vagy 

(Nem érinti az angol nyelvű változatot.)
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fiziológiás hatással bír;

Er. de

Indokolás

(Nem érinti az angol nyelvű változatot).

Módosító: Anne Ferreira

Módosítás: 95
2. cikk, (2) bekezdés, 6. pont

(6) „a betegség kockázatának csökkentésére 
vonatkozó jelzés”: bármilyen, egészségre 
vonatkozó utalás, amely azt állítja, sugallja 
vagy sejteti, hogy egy adott 
élelmiszerkategória, élelmiszer vagy egy 
összetevőjének fogyasztása jelentősen 
csökkenti egy bizonyos emberi betegség 
kialakulásának valamely kockázati 
tényezőjét;

törölve

Er. fr

Indokolás

A jelenlegi rendelet nem foglalhatja magába a betegségek kockázatának csökkentésére 
vonatkozó jelzéseket az élelmiszerek címkézéséről szóló 2000/13/EK irányelv feltételei szerint.

A betegségek kockázatának csökkentésére vonatkozó jelzések engedélyezéséről nem lehet 
rendelkezni; a betegségek megelőzésére vagy kezelésére vonatkozó intézkedéseket orvosi 
diagnózis és adott esetben egészségügyi szakember által előírt étrend keretében kell 
végrehajtani.

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 96
2. cikk, (2) bekezdés, 6. pont

(6) „a betegség kockázatának csökkentésére 
vonatkozó jelzés”: bármilyen, egészségre 
vonatkozó utalás, amely azt állítja, sugallja 
vagy sejteti, hogy egy adott 

(6) „a betegség kockázati tényezőjének
csökkentésére vonatkozó jelzés”: bármilyen, 
egészségre vonatkozó utalás, amely azt 
állítja, sugallja vagy sejteti, hogy egy adott 
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élelmiszerkategória, élelmiszer vagy egy 
összetevőjének fogyasztása jelentősen 
csökkenti egy bizonyos emberi betegség 
kialakulásának valamely kockázati 
tényezőjét;

élelmiszerkategória, élelmiszer vagy egy 
összetevőjének fogyasztása jelentősen 
csökkenti egy bizonyos emberi betegség 
kialakulásának valamely kockázati 
tényezőjét;

Er. en

Indokolás

A gyógyszerek és az élelmiszerek között lényeges a különbség. Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexe (2001/83/EK irányelv)* a következőképpen határozza meg a 
gyógyszer fogalmát: „az emberi betegségek kezelésére vagy megelőzésére szolgáló anyagok 
vagy azok kombinációi”. Az élelmiszereken tehát nem tüntethető fel olyan, egészségre 
vonatkozó utalás vagy tápértékre vonatkozó adat, amely e fogalommeghatározás alá tartozna, 
mivel így az élelmiszerre a gyógyszerekre vonatkozó európai jogszabályok követelményei 
vonatkoznának.

A bizottsági javaslat 2. cikkének megfogalmazását ezért meg kell változtatni, hogy a 
„tényező” szó hozzáadásával kifejezzük az említett különbség biztosításának szükségességét, 
tekintettel arra, hogy egyértelmű a különbség a betegség kockázatának csökkentésére („a 
betegség kockázatának csökkentése”) és a betegség kockázati tényezőjének csökkentésére („a 
betegség kockázati tényezőjének csökkentése”) vonatkozó jelzés között. Ahogy a bizottsági 
szöveg elismeri, a betegségek esetében több kockázati tényező áll fenn, egy kockázati tényező 
csökkentése nem feltétlenül minden esetben csökkenti az adott betegség egyéni általános 
kockázatának csökkentését. 

Például a magas koleszterinszint a szívbetegség egyik kockázati tényezője, ezért a 
koleszterinszint csökkenését elősegítő termék esetében a betegség kockázati tényezőjére 
vonatkozó jelzés elfogadható, ezzel szemben nem lenne elfogadható vagy pontos azt állítani, 
hogy az említett termék csökkenti a szívbetegség kockázatát, tekintettel arra, hogy a 
koleszterin mellett számos egyéb tényező szerepet játszik az e betegségre való egyéni hajlam 
meghatározásában.

*Ezt az irányelvet 2005. október 31-től a 2004/27/EK irányelv váltja fel. A 2004/27/EK 
irányelv az 1. cikket a gyógyszer fogalommeghatározásának kibővítésével módosítja a 
következők szerint: „(a) bármely anyag, vagy anyagok kombinációja, amelyet emberi 
betegségek kezelésére vagy megelőzésére készítenek; vagy (b) azok az anyagok vagy anyagok 
kombinációi, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén 
az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az 
orvosi diagnózis felállítása érdekében alkalmazhatók.”

Módosító: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 97
2. cikk, (2) bekezdés, 6. pont

(6) „a betegség kockázatának csökkentésére (6) „a betegség kockázatának csökkentésére 
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vonatkozó jelzés”: bármilyen, egészségre 
vonatkozó utalás, amely azt állítja, sugallja 
vagy sejteti, hogy egy adott 
élelmiszerkategória, élelmiszer vagy egy 
összetevőjének fogyasztása jelentősen 
csökkenti egy bizonyos emberi betegség 
kialakulásának valamely kockázati 
tényezőjét;

vonatkozó jelzés”: bármilyen, egészségre 
vonatkozó utalás, amely azt állítja, sugallja 
vagy sejteti, hogy egy adott 
élelmiszerkategória, élelmiszer vagy egy 
összetevőjének fogyasztása jelentősen 
csökkenti egy bizonyos emberi betegség 
kialakulásának valamely kockázati 
tényezőjét, amennyiben a kiegyensúlyozott 
étrend részét képezi. A 
kockázatcsökkentésen a betegség 
kialakulásának alapvető kockázati 
tényezőjével kapcsolatos jelentős változás 
értendő;

Er. el

Indokolás

Egyértelmű megfogalmazásra van szükség, mivel a betegség kockázatának megelőzése és 
csökkentése közötti határokat különösen nehéz felismerni. 

Módosító: Holger Krahmer

Módosítás: 98
2. cikk, (2) bekezdés, 8. pont

(8) „átlagfogyasztó”: jól tájékozott, kellően 
figyelmes és körültekintő fogyasztó.

(Nem érinti az angol nyelvű változatot).

Er. de

Indokolás

(Nem érinti az angol nyelvű változatot.)

Módosító: Avril Doyle

Módosítás: 99
2. cikk, (2) bekezdés, 8a. pont (új)

(8a) „egészség”: a fizikai, pszichológiai és 
szociális jólét általános állapota.

Er. en



PE 353.660v01-00

Külső fordítás 40/220 AM\555844HU.doc

HU

Indokolás

Miközben a javasolt rendelet főleg az egészségre vonatkozó utalásokkal kapcsolatos 
szabályokkal foglalkozik, a javaslat nem tartalmazza az egészség fogalommeghatározását. Az 
alább javasolt fogalommeghatározás a WHO által alkalmazott meghatározás. 

Módosító: John Bowis

Módosítás: 100
2. cikk, (2) bekezdés, 8a. pont (új)

(8a) „étrend-kiegészítők”: olyan 
élelmiszerek, amelyek a hagyományos 
étrend kiegészítésére szolgálnak, és 
amelyek koncentrált tápanyagforrások, 
vagy egyéb olyan anyagok forrásai, 
amelyek önmagukban vagy kombinálva 
táplálkozási vagy fiziológiás hatással 
bírnak, továbbá amelyeket dózisformában, 
azaz kapszulák, pasztillák, tabletták,
pirulák formájában vagy egyéb hasonló 
formában, port tartalmazó zacskókban, 
folyadék-ampullákban, cseppentő 
üvegekben és más hasonló, por- vagy 
folyadékformában forgalmaznak, hogy 
kimért kis egységekben lehessen bevenni 
őket;

Er. en

Indokolás

Az egységesség érdekében a 2002/46/EK irányelv étrend-kiegészítőkre vonatkozó 
fogalommeghatározását használja.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 101
2. cikk, (2) bekezdés, 8a. pont (új)

(8a) „élelmiszerkategória”: azonos 
tulajdonságú és tápanyagtartalmú 
élelmiszertermékek csoportja.

Er. de
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Indokolás

A javaslat számos esetben hivatkozik élelmiszerkategóriákra annak meghatározása nélkül, 
hogy valójában mit is értenek ezek alatt. Meghatározás nélkül egy bizonyos 
élelmiszerkategória olyan termékeket foglalhat magába, amelyek az összetétel szempontjából 
nagyon különbözőek, nulla és lényegesen magasabb szint között változhat a cukor-, 
zsírtartalom vagy az egyéb tápanyagok tartalma. Ezért a jogbiztonság és az egyértelműség 
érdekében a 2. cikkben a többi meghatározás mellett meg kell határozni az 
„élelmiszerkategória” jelentését is.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 102
2. cikk, (2) bekezdés, 8a. pont (új)

(8a) „élelmiszerkategória”: azonos 
tulajdonságú és felhasználású 
élelmiszertermékek csoportja;

Er. nl

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 103
2. cikk, (2a) bekezdés (új)

A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 3 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően meghatározza a következőket:
- „tápanyagprofil”, egyértelműen 
meghatározva a célt, amire a 
tápanyagprofilokat használják, valamint az 
összeállításukhoz alkalmazott eljárást, 
figyelemmel annak biztosítására, hogy 
minden érintettet bevonjanak, különösen az 
iparágat és a fogyasztókat;
- „biológiai hozzáférhetőség”;
- „cukrok” a melléklet alkalmazásához;
- „rostok” a melléklet alkalmazásához;

Er. nl
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Indokolás

A tápanyagprofilok a javaslat egyik központi elemét képezik. Sajnos, ezzel a témával 
kapcsolatban sok a bizonytalanság. Az iparág, a fogyasztók és a végrehajtó szervek érdekében 
pontos meghatározásra van szükség. A „biológiai hozzáférhetőség”, a „cukrok” és „rostok”
fogalmát szintén meg kell határozni.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Módosítás: 104
2. cikk, (2a) bekezdés (új)

A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 3 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően meghatározza a következőket:
- „általánosan elfogadott tudományos 
ismeretek”,
-”biológiai hozzáférhetőség”,
-”cukrok” a melléklet alkalmazásához,
- „rostok” a melléklet alkalmazásához.

Er. en

Indokolás

A jogi szöveg tervezete több esetben tesz utalást az „általánosan elfogadott tudományos 
ismeretekre” és a „biológiai hozzáférhetőségre”. – Fontos meghatározni, mit is jelentenek 
ezek a fogalmak. 

A melléklet a cukrokra és rostokra hivatkozik. Köztudott, hogy a különböző cukrok nagyon 
eltérő hatást gyakorolnak az élelmiszerek tápérték-minőségére. Ezért a tápértékre vonatkozó 
adatok megfelelő alkalmazása érdekében meg kell határozni azokat a cukrokat, amelyekkel a 
jogszabály foglalkozni kíván.

Ezenkívül, ahogy azt a Codex Alimentarius-szal kapcsolatos viták mutatják, Európában nem 
alakult ki a rostokra vonatkozó összehangolt fogalommeghatározás. Ezért a tápértékre 
vonatkozó adatok alkalmazása érdekében meg kell határozni a rostok fogalmát. 

A Bizottság felkéri az EFSA diétás termékekkel, táplálkozással és allergiákkal foglalkozó 
tudományos bizottságát, hogy a lehető leghamarabb tegyen javaslatot az „általánosan 
elfogadott tudományos ismeretek” és „biológiai hozzáférhetőség” fogalommeghatározására. 
Ezt a rendeletben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
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Módosító: Frédérique Ries

Módosítás: 105
2. cikk, (2a) bekezdés (új)

A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 6 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően meghatározza a következő 
fogalmakat:
-általánosan elfogadott tudományos 
ismeretek;
- biológiai hozzáférhetőség;
- cukrok a melléklet alkalmazásához;
- rostok a melléklet alkalmazásához.

Er. fr

Indokolás

A javaslat több ízben utal az „általánosan elfogadott tudományos ismeretekre” és a 
„biológiai hozzáférhetőségre”. Fontos, hogy ezeket a fogalmakat meghatározzák. 

A melléklet a cukrokra és rostokra hivatkozik. Köztudott, hogy a különböző cukrok nagyon 
eltérő hatást gyakorolnak az élelmiszerek tápérték-minőségére. Ezért a tápértékre vonatkozó 
adatok megfelelő alkalmazása érdekében meg kell határozni azokat a cukrokat, amelyekre a 
rendelet hivatkozik. 

Ezenkívül, ahogy azt a Codex Alimentarius-szal kapcsolatos viták mutatják, Európában nem 
alakult ki a rostokra vonatkozó összehangolt fogalommeghatározás. Ezért a tápértékre 
vonatkozó adatok alkalmazása érdekében ezt a fogalmat is meg kell határozni.

Módosító: Holger Krahmer and Jules Maaten

Módosítás: 106
3. cikk, (2) bekezdés d) pont

d) [nem] hivatkozhat a testfunkciók 
megváltozására pontatlanul vagy 
nyugtalanítóan sem szöveges, sem képi, 
grafikus vagy szimbolikus formában;

törölve

Er. de
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Indokolás

A testfunkciók megváltozására való pontatlan és nyugtalanító hivatkozások jelentését 
különböző módon lehet értelmezni, és a rendelkezés vitatható.

Módosító: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 107
3. cikk, (2) bekezdés, da) pont (új)

da) [nem] ösztönözheti vagy hagyhatja jóvá 
valamely élelmiszer túlzott fogyasztását, 
illetve [nem] csökkentheti az egészséges 
étrend fontosságát;

Er. el

Módosító: Åsa Westlund

Módosítás: 108
3. cikk, (2) bekezdés, da) pont (új)

da) [nem] gyengítheti a közegészségügy 
védelmét és támogatását;

Er. sv

Indokolás

Fennáll a kockázata, hogy a javasolt rendelet a kevésbé komoly egészségügyi kérdésekre 
vonatkozó jelzések/utalások számának növekedését eredményezheti, és hogy a 
jelzéseknek/utalásoknak a közegészségügy támogatására történő felhasználásának lehetősége 
elvész.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 109
3. cikk, (2a) bekezdés (új)

Ha valamelyik nemzeti hatóságnak oka van 
feltételezni, hogy valamely, egészségre 
vonatkozó utalás esetében fennáll a 
lehetőség, hogy ellentétes a nemzeti 
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táplálkozási útmutatóval, és így 
veszélyezteti a lakosság állapotát a 
táplálkozás tekintetében, lehetővé kell 
tenni, hogy az adott ország korlátozza az 
egészségre vonatkozó utalások használatát.

Er. en

Indokolás

A nemzeti táplálkozási útmutatót nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezért a nemzeti 
kormányzat számára lehetővé kell tenni, hogy jogos egészségügyi aggályok esetén korlátozza 
az utalások saját területén való használatát.

Módosító: John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger Krahmer és 
Urszula Krupa

Módosítás: 110
4. cikk

4. cikk törölve
A tápértékre vonatkozó adatok és 

egészségre vonatkozó utalások 
használatával kapcsolatos korlátozások

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk.
A tápanyagprofilokat különösen a 
következő tápanyagok élelmiszerekben 
jelen lévő mennyiségére tekintettel kell 
kialakítani: 
(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak
(b) cukrok
(c) só/nátrium.
A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
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betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó 
tudományos ismereteken kell alapulniuk. A
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal.
A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni. 
2. Az (1) bekezdéstől eltérve a zsír, telített 
zsírsavak, transz-zsírsavak és cukrok, 
só/nátrium mennyiségének csökkentésére 
utaló, tápértékre vonatkozó adatokat 
engedélyezik, feltéve, hogy megfelelnek az e 
rendeletben megállapított feltételeknek. 
3. Az olyan italokon, amelyek 
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 
térfogatszázalékot, nem tüntethetők fel a 
következők: 
(a) egészségre vonatkozó utalások;
(b) tápértékre vonatkozó adatok, azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére utalnak.
4. A (3) bekezdésben említettektől eltérő 
élelmiszerek és élelmiszerkategóriák, 
amelyek esetében korlátozandó vagy 
megtiltandó a tápértékre vonatkozó adatok 
és egészségre vonatkozó utalások 
használata, a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően és a 
tudományos bizonyítékok 
figyelembevételével határozhatók meg.

Er. de
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Módosító: Miroslav Ouzký

Módosítás: 111
4. cikk

A tápértékre vonatkozó adatok és egészségre 
vonatkozó utalások használatával 

kapcsolatos korlátozások

A tápértékre vonatkozó adatok és egészségre 
vonatkozó utalások használatával 

kapcsolatos korlátozások – alkoholtartalmú 
italok

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk.

Az olyan italokon, amelyek alkoholtartalma 
meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot, nem 
tüntethetők fel egészséggel kapcsolatos 
utalások.

A tápanyagprofilokat különösen a 
következő tápanyagok élelmiszerekben 
jelen lévő mennyiségére tekintettel kell 
kialakítani:
(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak
(b) cukrok
(c) só/nátrium.
A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó 
tudományos ismereteken kell alapulniuk. A
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal.
A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.
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2. Az (1) bekezdéstől eltérve a zsír, telített 
zsírsavak, transz-zsírsavak és cukrok, 
só/nátrium mennyiségének csökkentésére 
utaló, tápértékre vonatkozó adatokat 
engedélyezik, feltéve, hogy megfelelnek az e 
rendeletben megállapított feltételeknek.
3. Az olyan italokon, amelyek 
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 
térfogatszázalékot, nem tüntethetők fel a 
következők:

(a) egészségre vonatkozó utalások;
(b) tápértékre vonatkozó adatok, azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére utalnak.

4. A (3) bekezdésben említettektől eltérő 
élelmiszerek és élelmiszerkategóriák, 
amelyek esetében korlátozandó vagy 
megtiltandó a tápértékre vonatkozó adatok 
és egészségre vonatkozó utalások 
használata, a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően és a 
tudományos bizonyítékok 
figyelembevételével határozhatók meg.

Er. en

Indokolás

Objektív és tudományos adatokon alapuló tápanyagprofilok kialakítása lehetetlen feladatnak 
tűnhet, mivel az élelmiszerek egészségre gyakorolt hatását nem a tápanyag-összetétel, hanem 
a felhasználás határozza meg. Az emberek ételeket fogyasztanak, amelyek különböző 
élelmiszerekből állnak, és nem különálló élelmiszereket. Ennek alapján az ilyen profilokon 
alapuló politikák valószínűleg nem koherensek és önkényes döntésekhez vezetnek. Ezenkívül a 
tápanyagprofilok egészségnevelési szempontból semmilyen célt nem szolgálnak. 
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Módosító: Jules Maaten

Módosítás: 112
4. cikk

A tápértékre vonatkozó adatok és 
egészségre vonatkozó utalások 

használatával kapcsolatos korlátozások

A tápanyagprofilok értékelése

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk.

A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
tápanyagprofilok kialakításának – mint az 
élelmiszereken feltüntetett, tápértékre 
vonatkozó adatok és egészségre vonatkozó 
utalások előfeltételének – szükségességével 
és alkalmazhatóságával kapcsolatban.

A tápanyagprofilokat különösen a 
következő tápanyagok élelmiszerekben 
jelen lévő mennyiségére tekintettel kell 
kialakítani:

A jelentés a Hatóság véleményén és az 
érdekelt felekkel, különösen az 
élelmiszeripari vállalkozókkal és a 
fogyasztói csoportokkal folytatott 
konzultációkon alapul. A jelentést az 
étrendre és táplálkozásra, ezeknek az 
egészséggel való kapcsolatára vonatkozó 
tudományos ismeretek alapján készítik el és 
különösen a következőket veszi figyelembe:

(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak (a) bizonyos tápanyagok és egyéb anyagok 
mennyisége az adott élelmiszerben;

(b) cukrok (b) az élelmiszer (vagy 
élelmiszerkategóriák) szerepe és fontossága 
az étrendben;

(c) só/nátrium. (c) az élelmiszer teljes tápanyag-összetétele 
és az olyan tápanyagok jelenléte, amelyek 
egészségre gyakorolt hatása tudományosan 
elismert.

A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó 
tudományos ismereteken kell alapulniuk. A
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 

Amennyiben a jelentés megállapítja a 
tápanyagprofilok kialakításának – mint az 
élelmiszereken feltüntetett, tápértékre 
vonatkozó adatok és egészségre vonatkozó 
utalások előfeltételének – szükségességét és 
megvalósíthatóságát, a Bizottság javasolja e 
rendelet módosítását, amely kellően 
figyelembe veszi a jelentést és a konzultáció 
eredményeit.
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különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal.
A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.
2. Az (1) bekezdéstől eltérve a zsír, telített 
zsírsavak, transz-zsírsavak és cukrok, 
só/nátrium csökkentésére utaló, tápértékre 
vonatkozó adatokat engedélyezni kell, 
feltéve, hogy megfelelnek az e rendeletben 
megállapított feltételeknek.
3. Az olyan italokon, amelyek 
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 
térfogatszázalékot, nem tüntethetők fel a 
következők:
(a) egészségre vonatkozó utalások;
(b) tápértékre vonatkozó adatok, azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére utalnak.
4. A (3) bekezdésben említettektől eltérő 
élelmiszerek és élelmiszerkategóriák, 
amelyek esetében korlátozandó vagy 
megtiltandó a tápértékre vonatkozó adatok 
és egészségre vonatkozó utalások 
használata, a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően és a 
tudományos bizonyítékok 
figyelembevételével határozhatók meg.

Er. en
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Indokolás

A tápanyagprofilok – mint az elhízás elleni küzdelem támogatására szolgáló eszköz –
hatékonysága teljesen tisztázatlan: az elgondolást soha nem tesztelték egyetlen tagállamban 
sem. 

A 4. cikk jelenlegi megfogalmazása jogbizonytalanságot teremt, és sérti a jogbiztonság 
közösségi jog szerinti elvét. A Bizottság pontatlan megfogalmazása alapján egyáltalán nem 
világos, hogyan valósulnának meg a tápanyagprofilok, és végül mely termékeket érintenék.

A széles körű bevezetés előtt tesztelni kell a tápanyagprofilok arányosságát és a gazdasági 
következményeket nem lehet megakadályozni. 

A fenti érvek ellenére a rendelet jogi alapja az EU-Szerződés 95. cikke, azaz egységes piac 
létrehozása és működése. A tápanyagprofilokat nem lehet összehangolni, mert nem nemzeti 
szinten alakítják ki azokat. Amennyiben közegészségügyi célból kell őket bevezetni (és ez a 
helyzet), a Közösség nem rendelkezik szükséges hatáskörrel.

A 4. cikk teljes tilalmat ír elő a tápértékre vonatkozó adatok és egészségre vonatkozó utalások 
bizonyos (nem egyértelműen meghatározott) termékeken való feltüntetése tekintetében, még 
akkor is, ha azok tudományosan igazoltak. Ez ellentétes az Európai Bíróság konzisztens 
döntései által kialakított, a tájékozott és képzett átlagfogyasztó képével. A fogyasztók 
megfelelő tájékoztatása az élelmiszer összetételéről és tápértékéről, ami enyhébb intézkedés, 
megfelelőbb lenne, mivel lehetővé teszi a tudatos fogyasztó számára, hogy információk 
alapján döntsön.
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Módosító: Horst Schnellhardt

Módosítás: 113
4. cikk

A tápértékre vonatkozó adatok és 
egészségre vonatkozó utalások 

használatával kapcsolatos korlátozások

A tápanyagprofilok értékelése

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk.

A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
tápanyagprofilok kialakításának – mint az 
élelmiszereken feltüntetett, tápértékre 
vonatkozó adatok és egészségre vonatkozó 
utalások feltételének – szükségességével és 
használhatóságával kapcsolatban. 

A tápanyagprofilokat különösen a 
következő tápanyagok élelmiszerekben 
jelen lévő mennyiségére tekintettel kell 
kialakítani:

A jelentést a Hatóság véleménye és az 
érdekelt felekkel, különösen az 
élelmiszeripari vállalkozókkal és a 
fogyasztói csoportokkal folytatott 
konzultációk alapján készítik el, az étrendre 
és táplálkozásra, ezeknek az egészséggel 
való kapcsolatára vonatkozó tudományos 
megállapításokra épül és különösen a 
következő pontokat veszi figyelembe: 

(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak (a) bizonyos tápanyagok és egyéb anyagok 
mennyisége az adott élelmiszerben;

(b) cukrok (b) az élelmiszer (vagy élelmiszerkategória) 
szerepe és fontossága a teljes étrendben;

(c) só/nátrium. (c) az élelmiszer teljes tápanyag-összetétele 
és az olyan tápanyagok jelenléte, amelyek 
egészségre gyakorolt jótékony hatása 
tudományosan elismert. 

A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó 
tudományos ismereteken kell alapulniuk. A
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 

Amennyiben a jelentés megállapítja a 
tápanyagprofilok kialakításának – mint az 
élelmiszereken feltüntetett, tápértékre 
vonatkozó adatok és egészségre vonatkozó 
utalások feltételének – szükségességét és 
használhatóságát, a Bizottság javasolja e 
rendelet módosítását, amely kellően 
figyelembe veszi a jelentést és a konzultáció 
eredményeit. 
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különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal.
A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.
2. Az (1) bekezdéstől eltérve a zsír, telített 
zsírsavak, transz-zsírsavak és cukrok, 
só/nátrium csökkentésére utaló, tápértékre 
vonatkozó adatokat engedélyezni kell, 
feltéve, hogy megfelelnek az e rendeletben
megállapított feltételeknek.
3. Az olyan italokon, amelyek 
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 
térfogatszázalékot, nem tüntethetők fel a 
következők:
(a) egészségre vonatkozó utalások;
(b) tápértékre vonatkozó adatok, azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére utalnak.
4. A (3) bekezdésben említettektől eltérő 
élelmiszerek és élelmiszerkategóriák, 
amelyek esetében korlátozandó vagy 
megtiltandó a tápértékre vonatkozó adatok 
és egészségre vonatkozó utalások 
használata, a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően és a 
tudományos bizonyítékok 
figyelembevételével határozhatók meg.

Er. de
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Indokolás

Az Európai Unió mind a mai napig nem rendelkezik tapasztalattal a tápanyagprofilok 
kialakítása és bevezetése, illetve a hatásuk tekintetében. Ennek az újításnak azonban jelentős 
hatása lesz a piacra, a vállalkozói szabadságra, a kapható élelmiszerekre, reklámozásra és a 
fogyasztók döntéseire és tájékoztatására. Nincs azonban elegendő bizonyíték arra 
vonatkozóan, hogy bármilyen tényleges hatást lehet elérni a fogyasztók étkezési szokásai, és 
ezáltal bizonyos krónikus betegségek csökkentése vagy megelőzése tekintetében.

Az említett tápanyagprofilok bevezetését megelőzően ezért szükség van valamennyi fontos 
szempont alapos elemzésére és értékelésére. Ezek magukban foglalják például az arra 
vonatkozó tudományos választ, hogy a tápanyagprofiloknak milyen követelményeken kell 
alapulniuk, hogy a másodlagos növényi anyagokat figyelembe kell-e venni a profilok 
kialakításakor, a tápanyagprofilok hozzájárulnak-e egyáltalán a kiegyensúlyozott étrendhez, 
vagy akadályozzák a kiegyensúlyozatlan étkezési szokásokat, milyen értéke van az egyes 
élelmiszereknek és élelmiszercsoportoknak a táplálkozás egészében, és hogy a 
tápanyagprofilok egyáltalán alkalmasak-e bizonyos krónikus betegségek kockázatának 
csökkentésére vagy megelőzésére. 

Az olyan élelmiszerek vagy élelmiszerkategóriák piacra gyakorolt hatása, amelyeken 
egészségre vonatkozó utalások vagy tápértékre vonatkozó adatok vannak feltüntetve, valamint 
a fogyasztók étkezési szokásaira tett hatás további elemzést igényel.
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Módosító: Avril Doyle, 

Módosítás: 114
4. cikk

A tápértékre vonatkozó adatok és
egészségre vonatkozó utalások használatával 

kapcsolatos korlátozások 

Az egészségre vonatkozó utalások 
használatával kapcsolatos korlátozások

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok és egészségre 
vonatkozó utalások feltüntetése érdekében 
be kell tartaniuk. 

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a Szerződés 251. 
cikkében megállapított eljárásnak 
megfelelően meghatározza azokat a 
tápanyagokat és egyéb anyagokat, amelyek 
különösen fontosak a kiegyensúlyozott 
étrendben, és meghatározza ezek beviteli 
referenciaértékeit.

A tápanyagprofilokat különösen a 
következő tápanyagok élelmiszerekben 
jelen lévő mennyiségére tekintettel kell 
kialakítani:
(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak
(b) cukrok
(c) só/nátrium.
A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó 
tudományos ismereteken kell alapulniuk. A 
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal.

2. A beviteli referenciaértékeknek az 
étrendre és táplálkozásra, ezeknek az 
egészséggel való kapcsolatára, valamint 
főleg a krónikus betegségek tekintetében 
táplálkozási, illetve fiziológiás hatásokkal 
bíró tápanyagok és egyéb anyagok szerepére 
vonatkozó tudományos ismereteken kell 
alapulniuk. A beviteli referenciaértékek
kialakítása során a Bizottság tanácsot kér a 
Hatóságtól és konzultációt folytat az 
érdekelt felekkel, különösen az 
élelmiszeripari vállalkozókkal és a 
fogyasztói csoportokkal.



PE 353.660v01-00

Külső fordítás 56/220 AM\555844HU.doc

HU

A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.
2. Az (1) bekezdéstől eltérve a zsír, telített 
zsírsavak, transz-zsírsavak és cukrok, 
só/nátrium csökkentésére utaló, tápértékre 
vonatkozó adatokat engedélyezni kell, 
feltéve, hogy megfelelnek az e rendeletben 
megállapított feltételeknek.
3. Az olyan italokon, amelyek 
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 
térfogatszázalékot, nem tüntethetők fel a 
következők:

3. Az olyan italokon, amelyek 
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 
térfogatszázalékot, nem tüntethetők fel
egészségre vonatkozó utalások.

(a) egészségre vonatkozó utalások;
(b) tápértékre vonatkozó adatok, azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére utalnak.
4. A (3) bekezdésben említettektől eltérő 
élelmiszerek és élelmiszerkategóriák, 
amelyek esetében korlátozandó vagy 
megtiltandó a tápértékre vonatkozó adatok 
és egészségre vonatkozó utalások 
használata, a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően és a 
tudományos bizonyítékok 
figyelembevételével határozhatók meg.

4. A (3) bekezdésben említett tilalom nem 
vonatkozik a 2002. június 10-i 2002/46/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1

hatálya alá tartozó étrend-kiegészítőkre, ha 
a termék alkoholtartalma kizárólag 
tartósítás és/vagy extrakció céljára szolgál, 
és a címke kifejezetten jelzi, hogy a termék 
„kis, egyértelműen meghatározott 
mennyiségben fogyasztandó”.
1 HL L 183., 2002.7.12., 51. o.

Er. en
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Indokolás

A tápértékre vonatkozó adatoknak biztos tudományos alapra kell épülniük. Objektív és 
tudományos adatokon alapuló tápanyagprofilok kialakítása lehetetlen feladatnak tűnhet, 
mivel az élelmiszerek egészségre gyakorolt hatását nem a tápanyag-összetétel, hanem a 
felhasználás határozza meg. Az emberek ételeket fogyasztanak, amelyek önálló 
élelmiszerekből állnak, és nem elkülönített élelmiszereket. Ennek alapján/ilyen feltételek 
mellett az ilyen profilokon alapuló politikák valószínűleg nem koherensek  és önkényes 
döntésekhez vezetnek. Ezenkívül a tápanyagprofilok egészségnevelési szempontból semmilyen 
célt nem szolgálnak.

Ahelyett, hogy a tápanyagprofil kialakításával megfosztjuk a fogyasztókat az étrendjük 
meghatározott élelmiszereinek relatív értékére vonatkozó információktól, ismereteket kell 
nyújtani a fogyasztók számára az élelmiszerek tápértékjellemzői, táplálkozási szükségleteik és 
egy adott termék napi étrendhez viszonyított szerepe vonatkozásában. Ezért azt javasoljuk, 
hogy tápanyagprofilok kialakítása helyett a Közösség hozzon létre egy olyan keretet, amely 
meghatározza a fontos tápanyagokat és e tápanyagok beviteli referenciaértékét. Az 
élelmiszergyártók arra vonatkozó kötelezettsége, hogy a címkén e tápanyagokhoz és 
referenciaértékekhez viszonyítva tüntessék fel a termékük szerepét, a 7. cikkben szerepel. 

Az alkoholtartalmú italokon fel kell tüntetni tápértékre vonatkozó információkat, egészségre 
vonatkozó utalásokat azonban nem, mivel ezek ellentétesek a legtöbb tagállam jelenlegi 
politikájával.

Az erősítőkre és egyéb étrend-kiegészítőkre nem vonatkozhat e tilalom.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 115
4. cikk, cím

A tápértékre vonatkozó adatok és 
egészségre vonatkozó utalások használatával 

kapcsolatos korlátozások

A jelzések használatával kapcsolatos 
korlátozások

Er. de

Módosító: Martin Callanan

Módosítás: 116
4. cikk, cím

A tápértékre vonatkozó adatok és egészségre
vonatkozó utalások használatával 

kapcsolatos korlátozások

A tápértékre vonatkozó adatok és egészségre
vonatkozó utalások használatának sajátos 
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feltételei

Er. en

Módosító: Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, Dagmar Roth-Behrendt, 
Dorette Corbey

Módosítás: 117
4. cikk, cím

A tápértékre vonatkozó adatok és egészségre
vonatkozó utalások használatával 

kapcsolatos korlátozások

A tápértékre vonatkozó adatok és egészségre
vonatkozó utalások használatának feltételei

Er. en

Indokolás

A tápanyagprofilok fontos pozitív követelmények a tápértékre vonatkozó adatok és egészségre 
vonatkozó utalások lehetséges használatához, ezért a korlátozások helyett pozitív 
szempontokat kell keresni, azaz a használatra vonatkozó feltételeket.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 118
4. cikk, (1) bekezdés

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk.

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 24 hónapon belül a Hatósággal 
folytatott konzultációt követően egyedi 
tápanyagprofilokat alakít ki, amelyeket az 
élelmiszereknek vagy bizonyos 
élelmiszerkategóriáknak az egészségre 
vonatkozó utalások feltüntetése érdekében 
be kell tartaniuk. 

A tápanyagprofilokat különösen a következő 
tápanyagok élelmiszerekben jelen lévő 
mennyiségére tekintettel kell kialakítani:

E tápanyagprofilokat élelmiszerekre vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriákra
vonatkozóan, különösen a következők 
figyelembevételével kell kialakítani:

(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak - bizonyos tápanyagok és egyéb anyagok 
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mennyisége az adott élelmiszerben;
(b) cukrok, - az élelmiszer (vagy élelmiszerkategória) 

szerepe és fontossága a teljes étrendben;
(c) só/nátrium. - az élelmiszer teljes tápanyag-összetétele és 

az olyan tápanyagok jelenléte, amelyek 
egészségre gyakorolt jótékony hatása 
tudományosan elismert.

A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó
tudományos ismereteken kell alapulniuk. A 
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal.

A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó
tudományos ismereteken kell alapulniuk.

A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

A tápanyaprofiloknak való megfelelés –
mint a tápértékre vonatkozó adatok és 
egészségre vonatkozó utalások alapja –
kötelezettsége alóli kivételeket és a 
vonatkozó tudományos eredmények 
figyelembevételére irányuló frissítéseket a 
23. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Er. de

Indokolás

A tápanyagprofiloknak mind a tápértékre vonatkozó adatok, mind az egészségre vonatkozó 
utalások céljából történő kialakítása nem tartja tiszteletben az arányosság elvét. Nagy a 
különbség aközött, ha egy jelzés azt állítja, hogy az adott élelmiszer különleges táplálkozási 
tulajdonságokkal rendelkezik, vagy hogy összefüggés van az adott élelmiszer és az egészség 
között. 

Ezenkívül egyértelműnek kell lennie, hogy a tápanyagprofilok kialakítása tudományos feladat, 
és ebből következően kizárólag az EFSA-nak kell elvégeznie. E tápanyagprofilokat a 
Bizottságnak el kell ismernie.
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Módosító: Martin Callanan

Módosítás: 119
4. cikk, (1) bekezdés

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk. 

1. A Hatóság e rendelet elfogadásától 
számított 24 hónapon belül, a Bizottság 
kérelmére és az érdekelt felekkel 
konzultálva, jelentést készít az 5. cikk (1) 
bekezdésében és a 10. cikk (2) 
bekezdésében említett feltételek részletes 
alkalmazásáról, valamint különösen 
azokról az egyedi tápanyagprofilokról, 
amelyeket az élelmiszereknek a tápértékre 
vonatkozó adatok vagy egészségre 
vonatkozó utalások feltüntetése érdekében 
be kell tartaniuk.

A tápanyagprofilokat különösen a 
következő tápanyagok élelmiszerekben 
jelen lévő mennyiségére tekintettel kell 
kialakítani:
(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak
(b) cukrok
(c) só/nátrium.
A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó
tudományos ismereteken kell alapulniuk. A 
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal.

A véleménynek figyelembe kell vennie az 
étrendre és táplálkozásra, ezeknek az 
egészséggel való kapcsolatára vonatkozó
tudományos ismereteket, különösen a 
következőket:

- a krónikus betegségek tekintetében 
táplálkozási, illetve fiziológiás hatásokkal 
bíró tápanyagok és egyéb anyagok szerepe;

- a tápanyagprofilok megfelelősége 
valamennyi fogyasztó számára, tápláltsági 
állapotuktól függetlenül.
A Bizottság a Hatóság véleményének 
kézhezvételét követően, amennyiben 
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megvalósítható és a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően, különösen a következők 
figyelembevételével kialakítja az azon 
élelmiszerekre vonatkozó tápanyagprofilok 
rendszerét, amelyeken tápértékre vonatkozó 
adatok vagy egészségre vonatkozó utalások 
vannak feltüntetve:
- bizonyos tápanyagok és egyéb anyagok 
mennyisége az adott élelmiszerben;
- az élelmiszer (vagy élelmiszerkategória) 
szerepe és fontossága az étrendben, 
figyelembe véve a tagállamok eltérő 
étkezési szokásait és hagyományait;
- az élelmiszer teljes tápanyag-összetétele és 
az olyan tápanyagok jelenléte, amelyek 
egészségre gyakorolt hatása tudományosan 
elismert.
Bármilyen tápanyagprofil kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal.

A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

A tápanyaprofiloknak a tápértékre 
vonatkozó adatok és egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése céljából való 
megfelelés kötelezettsége alóli kivételeket és 
a vonatkozó tudományos eredmények 
figyelembevételére irányuló frissítéseket a 
23. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. 

Er. en

Indokolás

A tápanyagprofilok kialakítását megelőzően a Bizottságnak először meg kell vizsgálnia az 
említett rendszer alkalmazhatóságát annak biztosítása érdekében, hogy az alkalmas arra, 
hogy valamennyi élelmiszer esetében objektíven és tudományosan alkalmazzák, valamint hogy 
valóban segít majd a fogyasztóknak, hogy az étrend tekintetében jobb döntéseket hozzanak, 
figyelembe véve a tagállamok eltérő étkezési szokásait és hagyományait, valamint az egyének 
eltérő követelményeit. A vizsgálatot az EFSA-nak kell elvégeznie. 
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Módosító: John Bowis

Módosítás: 120
4. cikk, (1) bekezdés

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk.

1. A Bizottság a rendelet elfogadásától 
számított 36 hónapon belül, az érdekelt 
felekkel folytatott konzultációt követően, 
megállapítja, hogy az egyedi 
tápanyagprofilok, amelyeket az 
élelmiszereknek vagy bizonyos 
élelmiszerkategóriáknak a tápértékre 
vonatkozó adatok vagy egészségre 
vonatkozó utalások feltüntetése érdekében 
be kell tartaniuk, megvalósíthatóak-e, és ha 
igen, milyen formában. Ezt követően 
bármilyen ilyen javaslatot jóváhagyás 
céljából be kell nyújtani az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz. 

A tápanyagprofilokat különösen a következő 
tápanyagok élelmiszerekben jelen lévő 
mennyiségére tekintettel kell kialakítani:

E tápanyagprofilokat élelmiszerekre vagy
bizonyos élelmiszerkategóriákra
vonatkozóan, különösen a következők 
figyelembevételével kell kialakítani:

(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak - bizonyos tápanyagok és egyéb anyagok 
mennyisége az adott élelmiszerben

(b) cukrok - az élelmiszer vagy élelmiszerkategóriák 
szerepe és fontossága az étrendben;

(c) só/nátrium. - az élelmiszer teljes tápanyag-összetétele és 
az olyan tápanyagok jelenléte, amelyek 
egészségre gyakorolt jótékony hatása 
tudományosan elismert.

A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó
tudományos ismereteken kell alapulniuk. A 
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal.

Bármely tápanyag-követelménynek az 
étrendre és táplálkozásra, ezeknek az 
egészséggel való kapcsolatára, valamint 
főleg a krónikus betegségek tekintetében 
táplálkozási, illetve fiziológiás hatásokkal 
bíró tápanyagok és egyéb anyagok szerepére 
vonatkozó tudományos ismereteken kell 
alapulnia.

A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
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frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni. 

Er. en

Indokolás

Továbbra is maradnak kérdőjelek a Bizottság által javasolt tápanyagprofil-rendszerrel 
kapcsolatban. Mielőtt bármilyen javaslat elfogadásra kerül, megvalósíthatósági tanulmányt 
kell készíteni.

Módosító: Martin Callanan

Módosítás: 121
4. cikk, (1) bekezdés

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk.

1. A Bizottság a rendelet elfogadásától 
számított 24 hónapon belül európai étrendi 
útmutatóra vonatkozó javaslatot nyújt be az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. Ez 
általános táplálkozási iránymutatást nyújt, 
ugyanakkor figyelembe veszi a nemzeti 
kulturális és étrendi eltéréseket, valamint a 
WHO és a Codex Alimentarius 
tevékenységét. A Bizottság az európai 
étrendi útmutató elfogadásától számított 24 
hónapon belül, a 23. cikk (2) bekezdésében
megállapított eljárásnak megfelelően
egyedi tápanyag-követelményeket alakít ki, 
amelyeket bizonyos 
élelmiszerkategóriáknak az egészségre 
vonatkozó utalások feltüntetése érdekében 
be kell tartaniuk.

A tápanyagprofilokat különösen a következő 
tápanyagok élelmiszerekben jelen lévő 
mennyiségére tekintettel kell kialakítani:

E tápanyagprofilokat élelmiszerekre vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriákra
vonatkozóan, különösen a következők 
figyelembevételével kell kialakítani:

(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak - bizonyos tápanyagok és egyéb anyagok 
mennyisége az adott élelmiszerben;

(b) cukrok - az élelmiszer vagy élelmiszerkategóriák 
szerepe és fontossága az étrendben;

(c) só/nátrium. - az élelmiszer teljes tápanyag-összetétele és 
az olyan tápanyagok jelenléte, amelyek 
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egészségre gyakorolt jótékony hatása 
tudományosan elismert.

A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó
tudományos ismereteken kell alapulniuk. A 
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal.

Bármely tápanyag-követelménynek az 
étrendre és táplálkozásra, ezeknek az 
egészséggel való kapcsolatára, valamint 
főleg a krónikus betegségek tekintetében 
táplálkozási, illetve fiziológiás hatásokkal 
bíró tápanyagok és egyéb anyagok szerepére 
vonatkozó tudományos ismereteken kell 
alapulnia.

A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Er. en

Indokolás

A tápanyagprofilok kialakításának pozitív és nem negatív folyamatnak kell lennie, az 
útmutatónak pedig kapcsolódnia kell a nemzetközi szintű tevékenységhez, és azt 
együttdöntéssel kell elfogadni.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 122
4. cikk, (1) bekezdés

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk. 

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 36 hónapon belül, az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően és a 23. cikk (2) bekezdésében 
megállapított eljárásnak megfelelően egyedi 
tápanyagprofilokat alakít ki, amelyeket az 
élelmiszereknek vagy bizonyos 
élelmiszerkategóriáknak a tápértékre 
vonatkozó adatok vagy egészségre 
vonatkozó utalások feltüntetése érdekében 
be kell tartaniuk. 
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A tápanyagprofilokat különösen a következő 
tápanyagok élelmiszerekben jelen lévő 
mennyiségére tekintettel kell kialakítani:

A tápanyagprofilokat élelmiszerekre vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriákra
vonatkozóan, különösen a következők 
figyelembevételével kell kialakítani:

(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak - bizonyos tápanyagok és egyéb anyagok 
mennyisége az adott élelmiszerben;

(b) cukrok - az élelmiszer (vagy élelmiszerkategóriák) 
része és fontossága az étrendben, a 
különböző tagállamok étkezési és 
fogyasztási szokásainak kellő 
figyelembevételével;

(c) só/nátrium. - az élelmiszer teljes tápanyag-összetétele és 
az olyan tápanyagok jelenléte, amelyekről 
tudományosan bizonyított, hogy jótékony 
hatást gyakorolnak az egészségre.

A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó
tudományos ismereteken kell alapulniuk. A 
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal. 

A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára vonatkozó tudományos 
ismereteken kell alapulniuk. A 
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal. 

A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni. 

A tápanyaprofiloknak az egészségre 
vonatkozó utalások feltüntetése céljából 
való megfelelés kötelezettsége alóli egyedi
kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frisítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Er. en

Indokolás

A különböző országokból származó példák azt mutatják, hogy a tápanyagprofilok kialakítása 
rendkívül összetett ügy, ami több évig tartó széles körű tudományos konzultációt és átfogó 
megbeszélést igényel. Mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság nem kezdte el a 
tápanyagprofilokkal kapcsolatos munkát, a kialakításhoz a 36 hónapos időszak szükséges. Az 
eltérő tapasztalatok és az e javaslat iránti hatalmas érdeklődés is azt mutatja, hogy a 
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tápanyagprofilok ügye nagy mértékben politikai kérdés. Ezenkívül, mivel az említett 
tápanyagprofilok az élelmiszerjog új területét képezik, biztosítani kell az Európai Parlament 
megfelelő részvételét az eljárásban.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Módosítás: 123
4. cikk, (1) bekezdés

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk.

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 24 hónapon belül, a Hatósággal 
folytatott konzultációt követően és a 23. 
cikk (2) bekezdésében megállapított 
eljárásnak megfelelően egyedi 
tápanyagprofilokat alakít ki, amelyeket az 
élelmiszereknek vagy bizonyos 
élelmiszerkategóriáknak a tápértékre 
vonatkozó adatok vagy egészségre 
vonatkozó utalások feltüntetése érdekében 
be kell tartaniuk. 

A tápanyagprofilokat különösen a következő 
tápanyagok élelmiszerekben jelen lévő 
mennyiségére tekintettel kell kialakítani:

A tápanyagprofilokat élelmiszerekre vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriákra
vonatkozóan, különösen a következők 
figyelembevételével kell kialakítani:

(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak - bizonyos tápanyagok és egyéb anyagok –
például zsír, telített zsírsavak, transz-
zsírsavak, cukrok, só/nátrium – mennyisége 
az adott élelmiszerben;

(b) cukrok - az élelmiszer (vagy élelmiszerkategóriák) 
része és fontossága az étrendben, a 
különleges kockázati csoportok, többek 
között a gyerekek, valamint tagállamok 
étkezési és fogyasztási szokásainak kellő 
figyelembevételével;

(c) só/nátrium. - az élelmiszer teljes tápanyag-összetétele és 
az olyan tápanyagok jelenléte, amelyekről 
tudományosan bizonyított, hogy jótékony 
hatást gyakorolnak az egészségre, feltéve, 
hogy ezek az adott élelmiszer természetes 
összetevői.

A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 

A tápanyagprofiloknak az étrendre, a 
népesség célcsoportjainak táplálkozási 
igényeire és a táplálkozásra, ezeknek az 
egészséggel való kapcsolatára vonatkozó 
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fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó
tudományos ismereteken kell alapulniuk. A 
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal. 

tudományos ismereteken kell alapulniuk. A 
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal. 

A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

A tápanyaprofiloknak az egészségre 
vonatkozó utalások feltüntetése céljából 
való megfelelés kötelezettsége alóli egyedi
kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frisítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Er. en

Indokolás

A tudományos értékelésnek kell alkotnia a tápanyagprofilok kialakításának alapját. Az 
élelmiszerekre vagy élelmiszerkategóriákra vonatkozó nemzeti tápanyagprofiloknak a 
Bizottság általi – az EFSA, a tagállamok és az érintettek bevonásával történő – értékelése a 
rendelet alappillére.

Módosító: Dorette Corbey, Genowefa Grabowska

Módosítás: 124
4. cikk, (1) bekezdés

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk.

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül, a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően, valamint a Hatóság 
szakértőinek bevonásával, egyedi 
tápanyagprofilokat alakít ki, amelyeket az 
élelmiszereknek vagy bizonyos 
élelmiszerkategóriáknak a tápértékre 
vonatkozó adatok vagy egészségre 
vonatkozó utalások feltüntetése érdekében 
be kell tartaniuk. 

A tápanyagprofilokat különösen a következő 
tápanyagok élelmiszerekben jelen lévő 

A tápanyagprofilokat élelmiszertípusonként 
vagy élelmiszerkategóriánként, különösen a 
következők figyelembevételével kell 
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mennyiségére tekintettel kell kialakítani: kialakítani:
(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak - bizonyos tápanyagok és egyéb anyagok –

például zsír, telített zsírsavak, transz-
zsírsavak, cukrok, só/nátrium – mennyisége 
az adott élelmiszerben;

(b) cukrok - az élelmiszer vagy élelmiszerkategóriák 
szerepe és fontossága az étrendben;

(c) só/nátrium. - az élelmiszer teljes tápanyag-összetétele 
és az olyan tápanyagok jelenléte, 
amelyekről tudományosan bizonyított, hogy 
jótékony hatást gyakorolnak az egészségre, 
feltéve, hogy ezek az adott élelmiszer 
természetes összetevői.

A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó 
tudományos ismereteken kell alapulniuk. A 
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal. 
A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Er. en

Indokolás

A tudományos értékelésnek kell alkotnia a tápanyagprofilok kialakításának alapját. Az 
élelmiszerekre vagy élelmiszerkategóriákra vonatkozó nemzeti tápanyagprofiloknak a 
Bizottság általi – az EFSA, a tagállamok és az érintettek bevonásával történő – értékelése a 
rendelet alappillére. A tápértékre vonatkozó adatok vagy egészségre vonatkozó utalások 
feltüntetéséhez be kell tartani ezt az alapelvet.
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Módosító: Antonios Trakatellis

Módosítás: 125
4. cikk, (1) bekezdés

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk. 

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi, a különböző 
tápanyagtartalmakra és azok 
kombinációjára vonatkozó szabályokat
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk.

A tápanyagprofilokat különösen a 
következő tápanyagok élelmiszerekben jelen 
lévő mennyiségére tekintettel kell 
kialakítani:

A fenti szabályokat különösen a következő 
tápanyagok élelmiszerekben jelen lévő 
mennyiségére tekintettel kell kialakítani:

(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak (a) lipidek (zsír, telített zsírsavak, transz-
zsírsavak stb.)

(b) cukrok (b) szénhidrátok
(c) só/nátrium. (c) só/nátrium.

(ca) szterinek, például koleszterin és 
egyebek
(cb) nyomelemek.

A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó 
tudományos ismereteken kell alapulniuk. A 
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal.

A tápanyagtartalommal kapcsolatos 
szabályoknak az étrendre és táplálkozásra, 
ezeknek az egészséggel való kapcsolatára, 
valamint főleg a krónikus betegségek 
tekintetében táplálkozási, illetve fiziológiás 
hatásokkal bíró tápanyagok és egyéb 
anyagok szerepére vonatkozó tudományos 
ismereteken kell alapulniuk. A 
tápanyagtartalommal kapcsolatos 
szabályok kialakítása során a Bizottság 
tanácsot kér a Hatóságtól és konzultációt 
folytat az érdekelt felekkel, különösen az 
élelmiszeripari vállalkozókkal és a 
fogyasztói csoportokkal.

A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 

A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
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említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Er. en

Indokolás

Jelenleg nem léteznek egyedi tápanyagprofilok. Ennek az az oka, hogy egy bizonyos tápanyag 
lehet hasznos az étrend szempontjából, vagy kedvezőtlen hatást gyakorolhat az egészségre, és 
ez függhet a tápanyag élelmiszerben jelenlévő mennyiségétől, az elfogyasztott élelmiszer 
mennyiségétől, de még a fogyasztó személyétől is (gyerek, kamasz, felnőtt, terhes nő, 
időskorú). Például a koleszterin egy szükséges tápanyag, mert alapvető fontosságú a 
sejtmembrán felépítésében. Nagy mennyiségben és idős korban (idősek) azonban 
atheromatosist okozhat. Ugyanez vonatkozik a szénhidrátokra, nyomelemekre, a nátriumra és 
káliumra. Ezért az a célunk, hogy a tudományos ismeretek szerint egyedi szabályokat 
alakítsunk ki annak érdekében, hogy egy bizonyos élelmiszer-készítményt a tápanyagtartalom 
tekintetében vizsgálhassunk. 

Módosító: Frédérique Ries

Módosítás: 126
4. cikk, (1) bekezdés

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk.

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 30 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy 
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk.

A tápanyagprofilokat különösen a következő 
tápanyagok élelmiszerekben jelen lévő 
mennyiségére tekintettel kell kialakítani:

A tápanyagprofilokat különösen a következő 
tápanyagok élelmiszerekben jelen lévő 
mennyiségére tekintettel kell kialakítani:

(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak (a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak
(b) cukrok b) cukrok

(c) só/nátrium. c) só/nátrium.
A tápanyagprofiloknak az étrendre és 
táplálkozásra, ezeknek az egészséggel való 
kapcsolatára, valamint főleg a krónikus 
betegségek tekintetében táplálkozási, illetve 
fiziológiás hatásokkal bíró tápanyagok és 
egyéb anyagok szerepére vonatkozó

A tápanyagprofiloknak az étrendre, a 
népesség célcsoportjainak táplálkozási 
szükségleteire és táplálkozásra, ezeknek az 
egészséggel való kapcsolatára, valamint 
főleg a krónikus betegségek tekintetében 
táplálkozási, illetve fiziológiás hatásokkal 
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tudományos ismereteken kell alapulniuk. A 
tápanyagprofilok kialakítása során a 
Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól és 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal.

bíró tápanyagok és egyéb anyagok szerepére 
vonatkozó tudományos ismereteken kell 
alapulniuk. A tápanyagprofilok kialakítása 
során a Bizottság tanácsot kér a Hatóságtól 
és konzultációt folytat az érdekelt felekkel, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal 
és a fogyasztói csoportokkal, valamint 
egészségügyi szakemberekkel. 

A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

A kivételeket és a vonatkozó tudományos 
eredmények figyelembevételére irányuló 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni. A Bizottság a kivételek és 
frissítések elfogadásakor figyelembe veszi a
Hatóság véleményét.

Er. fr

Indokolás

30 hónap reálisabb idő ahhoz, hogy a Bizottság az EFSA-val és valamennyi érintett féllel 
együtt összeállítsa az egyedi tápanyagprofilokat, amelyeknek bizonyos 
élelmiszerkategóriáknak meg kell felelniük a tápértékre vonatkozó adatok vagy egészségre 
vonatkozó utalások feltüntetése érdekében.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 127
4. cikk, (1) bekezdés, 1. és 2. albekezdés, bevezető rész

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket az élelmiszereknek vagy
bizonyos élelmiszerkategóriáknak a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások feltüntetése 
érdekében be kell tartaniuk.

1. A Bizottság e rendelet elfogadásától 
számított 18 hónapon belül a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően egyedi tápanyagprofilokat 
alakít ki, amelyeket bizonyos 
élelmiszerkategóriáknak a tápértékre 
vonatkozó adatok vagy egészségre 
vonatkozó utalások feltüntetése érdekében 
be kell tartaniuk. 

A tápanyagprofilokat különösen a következő 
tápanyagok élelmiszerekben jelen lévő
mennyiségére tekintettel kell kialakítani:

A tápanyagprofilokat különösen a következő 
tápanyagok meghatározott 
élelmiszerkategóriákban jelen lévő 
mennyiségére tekintettel kell kialakítani:

Er. en
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Indokolás

A tápanyagprofilok elvileg nem alkalmazandók az étrend-kiegészítőkre. Bizonyos étrend-
kiegészítők zsírtartalma azonban alapul szolgál a bizonyítékokra épülő, egészségre vonatkozó 
utalások számára (pl. tőkehalmájolaj). A fenti módosítás célja, hogy kivételt tegyen olyan 
étrend-kiegészítők esetében, amelyek zsírsavakat biztosítanak.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 128
4. cikk, (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdéstől eltérve a zsír, telített 
zsírsavak, transz-zsírsavak és cukrok, 
só/nátrium mennyiségének csökkentésére 
utaló, tápértékre vonatkozó adatokat 
engedélyezik, feltéve, hogy megfelelnek az e 
rendeletben megállapított feltételeknek.

törölve

Er. de

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 129
4. cikk, (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdéstől eltérve a zsír, telített 
zsírsavak, transz-zsírsavak és cukrok, 
só/nátrium mennyiségének csökkentésére 
utaló, tápértékre vonatkozó adatokat
engedélyezik, feltéve, hogy megfelelnek az 
e rendeletben megállapított feltételeknek.

2. Az (1) bekezdéstől eltérve a zsír, telített 
zsírsavak, transz-zsírsavak és cukrok, 
só/nátrium mennyiségének csökkentésére 
utaló, tápértékre vonatkozó adatokat és 
egészségre vonatkozó utalásokat
engedélyezik, feltéve, hogy az adott, a 
tápanyagprofilt meghaladó tápanyagra 
vonatkozó információkat feltüntetik a 
tápértékre vonatkozó adatok vagy 
egészségre vonatkozó utalások mellett.

Er. en

Indokolás

Ha egy adott termék kiváló tulajdonsága miatt egészségre vonatkozó utalás tüntethető fel a 
terméken, ez a tulajdonság még akkor is megemlíthető, ha a lehetséges tápanyagprofil 
valamely része tekintetében túllépi a megengedett értékeket. Ilyen esetben az élelmiszerekre és 
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a tápértékükre vonatkozó információk iránti igény akkor is kielégíthető, ha a tápanyagprofilt 
túllépő tápanyagot egyértelműen megemlítik az egészségre vonatkozó utalások és tápértékre 
vonatkozó adatok mellett.

Módosító: Martin Callanan

Módosítás: 130
4. cikk, (3) bekezdés

3. Az olyan italokon, amelyek 
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 
térfogatszázalékot, nem tüntethetők fel a 
következők:

törölve

(a) egészségre vonatkozó utalások;
(b) tápértékre vonatkozó adatok, azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére utalnak.

Er. en

Indokolás

A jelzéseket engedélyezni kell, amennyiben tudományosan megalapozottak és megfelelnek a 
javaslatban meghatározott általános táplálkozási elveknek.

Módosító: Horst Schnellhardt

Módosítás: 131
4. cikk, (3) bekezdés

3. Az olyan italokon, amelyek 
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 
térfogatszázalékot, nem tüntethetők fel a 
következők:

3. Az olyan italokon, amelyek 
alkoholtartalma meghaladja az 1,2 
térfogatszázalékot, nem tüntethetők fel 
egészségre vonatkozó utalások a 
tudományosan megalapozott jelzések 
kivételével.

(a) egészségre vonatkozó utalások; Az alkoholtartalmú italokon nem 
tüntethetők fel betegségek gyógyításával, 
megszüntetésével vagy megelőzésével 
kapcsolatos állítások, vagy amelyek azt a 
benyomást keltik, hogy ilyen 
tulajdonságokkal rendelkeznek. 
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(b) tápértékre vonatkozó adatok, azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére utalnak.

Er. de

Indokolás

A 2000/13/EK irányelv értelmében nem tüntethetők fel betegséggel kapcsolatos állítások. Ez a 
tilalom továbbra is fennáll. Az egészségre vonatkozó utalásokat önkéntes önellenőrzéssel is 
kizárják. A módosítás megerősíti az egészségre vonatkozó tényleges utalások használatának 
tilalmát. 

Mindamellett a mértékletes alkoholfogyasztás pozitív aspektusai tudományosan bizonyítottak. 
Ezek addig terjednek, ahol a túlzott alkoholfogyasztás kezdődik.

Például az emésztéskönnyítő likőr és gyomorkeserű jelölés elfogadott hagyományos jelölés, 
amelyekre nem vonatkozhat a 4. cikk (3) bekezdése szerinti tilalom. Ezek felelősségteljes  
álláspontot képviselnek az alkohollal kapcsolatban és a hagyományos epikureuszi kultúra 
szerves részét képezik. Nem ösztönöznek a túlzott alkoholfogyasztásra.

Módosító: Renate Sommer and Christa Klaß

Módosítás: 132
4. cikk, (3) bekezdés, a) pont

a) egészségre vonatkozó utalások; a) egészségre vonatkozó utalások, a 
tudományosan alátámaszthatók kivételével.

Er. de

Indokolás

Nem engedélyezhető, hogy az alkoholtartalmú italokon egészségre vonatkozó utalásokat 
tüntessenek fel. Abban az esetben azonban engedélyezhető, hogy egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntessenek fel, ha azok tudományosan alátámaszhatók, pl. diabetikus borok.

Módosító: Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Módosítás: 133
4. cikk, (3) bekezdés, a) pont

(a) egészségre vonatkozó utalások; (a) egészségre vonatkozó utalások, kivéve, 
ha ezek a nemzeti hatóságnak és a 
Közösségnek a túlzott alkoholfogyasztás 
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veszélyeivel kapcsolatos tájékoztató 
üzeneteit támasztják alá;

Er. en

Indokolás

„Az egészségre vonatkozó utalás” meghatározás bármilyen, alkohollal és egészséggel
kapcsolatos tájékoztató üzenetre alkalmazható, ami potenciálisan veszélyezteti az egészséggel 
kapcsolatos figyelmeztetéseket. Ezért szükséges e helyzet tisztázása. 

Módosító: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther 
Herranz García, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Módosítás: 134
4. cikk, (3) bekezdés, b) pont

(b) tápértékre vonatkozó adatok, azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére utalnak.

törölve

Er. es

Indokolás

A tápértékre vonatkozó adatok feltüntetését meg kell engedni alkoholtartalmú italok esetében, 
amennyiben megfelelnek a mellékletben megállapított meghatározásnak és a kötelező 
tápértékjelölés követelményének.

Módosító: Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Módosítás: 135
4. cikk, (3) bekezdés, b) pont

b) tápértékre vonatkozó adatok, azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére utalnak.

b) tápértékre vonatkozó adatok, hacsak nem 
kíséri azokat az összetevők teljes felsorolása 
vagy az allergénekre vonatkozó információ.

Er. en
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Indokolás

Bizonyos fogyasztók esetében nem csak érdemes, hanem szükséges is feltüntetni az 
alkoholtartalmú italokon a tápanyagokkal kapcsolatos információkat, pl. lisztérzékenyek és 
sikérmentes sör. A tápértékre vonatkozó adatok feltüntetését meg kell engedni 
alkoholtartalmú italok esetében, amennyiben megfelelnek a mellékletben megállapított 
meghatározásnak és a kötelező tápértékjelölés követelményének, és a címkén feltüntetik az 
összetevőket.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara 
Liotard

Módosítás: 136
4. cikk, (3) bekezdés, 1a. albekezdés (új)

Ez a tilalom nem vonatkozik a 2002. június 
10-i 2002/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 hatálya alá tartozó étrend-
kiegészítőkre, ha a termék alkoholtartalma 
kizárólag tartósítás és/vagy extrakció 
céljára szolgál, és a címke kifejezetten jelzi, 
hogy a termék „kis, egyértelműen 
meghatározott mennyiségben 
fogyasztandó”. 
1 HL L 183., 2002.7.12., 51. o.

Er. en

Módosító: Renate Sommer, Martin Callanan

Módosítás: 137
4. cikk, (4) bekezdés

4. A (3) bekezdésben említettektől eltérő 
élelmiszerek és élelmiszerkategóriák, 
amelyek esetében korlátozandó vagy 
megtiltandó a tápértékre vonatkozó adatok 
és egészségre vonatkozó utalások 
használata, a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően és a 
tudományos bizonyítékok 
figyelembevételével határozhatók meg.

törölve
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Er. en

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 138
4. cikk, (4a) bekezdés (új)

4a. A tagállamok az e cikkben megállapított 
korlátozások tekintetében egyedi kivételeket 
engedélyezhetnek, feltéve, hogy az adott 
termékeket e rendelet hatálybalépésekor 
már bevezették a piacon és teljesítik a 
rendelet többi feltételét.

Er. en

Indokolás

Az olyan élelmiszereken vagy egyedi termékkategóriákon feltüntetett különleges, tápértékre 
vonatkozó adatok és egészségre vonatkozó utalások, amelyeken az (1) és (3) bekezdés szerint 
nem tüntethetők fel ilyen jelzések, évek és évtizedek óta ismertek a hazai piacon és így 
„kulturális értékké” váltak.   Ilyen esetekben célszerű az adott tagállamra bízni, hogy –
amennyiben az adott jelzések a valóságnak megfelelőek és nem megtévesztőek – mentességet 
biztosítson.

Módosító: Niels Busk, Chris Davies, Dan Jørgensen

Módosítás: 139
4. cikk, (4a) bekezdés (új)

4a. Tápértékre vonatkozó adatok és 
egészséggel kapcsolatos utalások 
feltüntetése nem engedélyezhető a 
csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt 
élelmiszereken, hacsak azt nem írják elő 
kifejezetten a különleges táplálkozási 
célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
1989. május 3-i 89/398/EGK tanácsi 
irányelvben1 és annak végrehajtási 
irányelveiben.
1 HL L 186., 1989.6.30., 27. o.

Er. en
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Indokolás

E javaslat összhangban van a Codexnek a tápértékre vonatkozó adatok és egészségre 
vonatkozó utalások használatára vonatkozó, 2004-ben elfogadott iránymutatásával. Külön 
figyelmet kell fordítani a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekre a jó egészség 
és a fejlődés biztosítása érdekében. Ezért külön kell szabályozni a csecsemőknek és a 3 év 
alatti gyermekeknek szánt élelmiszereket. Fontos, hogy a termékekkel kapcsolatos, a szülők 
megtévesztésének kockázatával járó idétlen és erőszakos hirdetések következtében ne 
„szűnjön meg” a közegészségügyi tanácsadás ezen érzékeny csoport esetében. 

Módosító: Anja Weisgerber

Módosítás: 140
4. cikk, (4a) bekezdés (új)

4a. Az (1) bekezdéstől eltérve engedélyezni 
kell a tápértékre vonatkozó azon adatok 
feltüntetését, amelyek olyan információt 
nyújtanak, hogy egy bizonyos tápanyag 
vagy egyéb anyag valószínűleg a 
meghatározott mennyiségben van jelen az 
adott termékben („…-val/-vel”).

Er. de

Indokolás

A tápértékre vonatkozó olyan adatok, amelyek pontosan és semleges módon tüntetik fel 
valamely anyag jelenlétét az adott termékben, a fogyasztók tájékoztatásának körébe 
tartozóknak kell tekinteni, és ilyen formán hasznosak a fogyasztók számára.  

A tápanyagprofilok kialakítása nem jelentheti azt, hogy a valós, tudományosan megalapozott, 
nem megtévesztő és érthető jelzések nem jutnak el a fogyasztókhoz.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 141
4a. cikk (új)

4a. cikk: Minőségjelölés
A Bizottság a tápanyagprofilok alapján és 
az EFSA-val folytatott konzultációt 
követően kidolgozza az élelmiszerek 
minőségjelölését, amely magában foglalja 
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az élelmiszerben található cukrokra, 
nátriumra/sóra, telített zsírokra, transz-
zsírsavakra és egyéb tápanyagokra 
(vitaminokra, ásványi anyagokra és 
rostokra) vonatkozó információkat. A 
minőségjelölést egyszerű és könnyen 
érthető szimbólummal kell feltüntetni, 
amellyel megkülönböztethetők a különböző 
minőségi szintek. Az élelmiszergyártók a 
termékük minőségi besorolásának 
jelölésére használhatják e szimbólumot. 
Megindokolt kérelem kézhezvételét 
követően az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság megvizsgálja, hogy egy adott 
termék minőségjelölése megfelelő-e.

Er. nl

Indokolás

Az élelmiszeripar fenntartja azt, hogy nincs „jó” és „rossz” élelmiszer – a helyes étkezési 
szokások számítanak.  Valójában azonban jól lehet érzékelni a különböző élelmiszertermékek 
közötti minőségi eltéréseket: vannak jobb és rosszabb minőségű termékek. A fogyasztóknak 
kétségtelenül objektív és könnyen megszerezhető információkra van szükségük az általuk 
vásárolt termék minőségével kapcsolatban. Különböző szimbólumok vannak használatban, de 
egy könnyen felismerhető szimbólumra van szükség. E célból egy olyan szimbólumot kell 
tervezni, amely lehetővé teszi az élelmiszertermékek minőségi besorolását (pl. egy olyan 
rendszer, amely csillagokkal vagy „pipákkal” jelöli a minőséget). Egy szimbólum vagy 
minőségmutató azonnal egyértelműen jelzi, hogy (például) egy előrecsomagolt vegaburger 
táplálkozási szempontból jó választás-e. Egy ilyen minőségmutató fontos eszköz lehet a 
degeneratív betegségek, például a szív- és érrendszeri betegségek és a rák elleni küzdelemben. 

Tekintettel a jelenlegi tudományos ismeretekre, ezen a ponton nem célszerű kötelezővé tenni a 
szimbólum használatát. A minőségi élelmiszertermékek gyártói azonban nagyon szívesen 
önkéntesen feltüntetik majd ezt a szimbólumot. A fogyasztók megtévesztése (egy bizonyos 
termék minőségének túlértékelése) hosszú időre tönkre teszi a gyártó hitelességét, tehát 
alapos okunk van abban bízni, hogy ez ritkán fordul majd elő. Ugyanakkor az 
élelmiszergyártók azt szeretnék, hogy a termékeik a lehető legjobb minősítést kapják és ezért 
minőségjavításra fognak törekedni. Mind az európai iparág, mind a közegészségügy nyerhet 
az innovációból.

Módosító: John Bowis

Módosítás: 142
5. cikk, (1) bekezdés, a) pont
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(a) azon anyagról, amelynek jelenlétére, 
hiányára vagy csökkentett tartalmára a jelzés 
vonatkozik, az általánosan elfogadott 
tudományos adatok alapján 
bebizonyosodott, hogy jótékony táplálkozási 
vagy fiziológiás hatással bír;

(a) azon anyagról, amelynek jelenlétére, 
hiányára vagy csökkentett tartalmára a jelzés 
vonatkozik, az elfogadott tudományos 
ismeretek alapján bebizonyosodott, hogy a 
jelzett jótékony táplálkozási vagy fiziológiás 
hatással bír;

Er. en

Indokolás

Az „általánosan elfogadott adatok” kifejezést nem határozták meg. A módosítás célja e pont 
tisztázása.

Módosító: Avril Doyle

Módosítás: 143
5. cikk, (1) bekezdés, ea) pont (új)

ea) miközben számításba vesszük azon 
anyag jelenlétét, amelyre a jelzés 
vonatkozik, az érintett élelmiszertermék 
teljes profilja az, ami a tápérték 
szempontjából hasznos a fogyasztó 
számára.

Er. en

Indokolás

Bár e rendelet számos, tápértékre való hivatkozást, például „zsírszegény”, meghatároz, a 
tápértékre való hivatkozások feltüntetését csak akkor lehet engedélyezni, ha az élelmiszer 
teljes tartalma tápláló.

Módosító: Avril Doyle

Módosítás: 144
5. cikk, (2) bekezdés

2. A tápértékre vonatkozó adatok és 
egészségre vonatkozó utalások használata 
csak akkor engedélyezhető, ha az 
átlagfogyasztótól elvárható, hogy megérti a 
jelzésekben feltüntetett jótékony hatásokat. 

törölve
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Er. en

Indokolás

Azok a jelzések, amelyek nem érthetőek a fogyasztók számára, megtévesztőek, tehát a 
megtévesztő reklámról szóló 84/450/EGK irányelv hatálya alá tartoznak. Ezenkívül az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA), amely dönt a jelzések használatáról, vagy 
felveszi a jelzéseket egy listába, vagy engedélyezi azokat. Ezért így nincs szükség az ilyen 
jelzések tilalmára vonatkozó külön rendelkezésre. 

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 145
5. cikk, (3) bekezdés

3. A tápértékre vonatkozó adatok és 
egészségre vonatkozó utalások a gyártó 
utasításai szerint fogyasztásra kész
élelmiszerre vonatkoznak. 

3. A tápértékre vonatkozó adatok és 
egészségre vonatkozó utalások az 
értékesítésre elkészített élelmiszerre, és nem 
az élelmiszer elkészítése során, a fogyasztás 
előtt még felhasznált egyes összetevőkre
vonatkoznak. 

Er. en

Indokolás

A rendelettervezet nem foglalkozik megfelelően azon jelzésekkel, amelyek az élelmiszer 
elkészítése során felhasznált összetevőkre vonatkoznak, és nem magára az élelmiszerre. 
Például a reggelire fogyasztott zabpelyhen a kalcium jótékony hatására történő utalás, ami a 
fogyasztó által a zabpehelyhez hozzáadott tejre vonatkozik, és nem magára a zabpehelyre. Az 
ilyen típusú jelzések nem engedélyezhetők, mivel nem indokolt, hogy a fogyasztó az említett 
előny miatt vásárolja meg a terméket.

Módosító: Frédérique Ries

Módosítás: 146
6. cikk, (1) bekezdés

1. A tápértékre vonatkozó adatokat és 
egészségre vonatkozó utalásokat általánosan 
elfogadott tudományos adatokra kell építeni 
és azokkal kell igazolni. 

1. A tápértékre vonatkozó adatokat és 
egészségre vonatkozó utalásokat általánosan 
elfogadott tudományos ismeretekre, illetve 
amennyiben a termékkategória indokolja, a 
hagyomány alapján szerzett adatokra kell 
építeni és azokkal kell igazolni. 
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Er. fr

Indokolás

Több olyan élelmiszerkategória van, amelyek előnye a megszokott használaton alapul. A 
jelzések valóságtartalmának bizonyítása tekintetében egy kizárólag tudományos adatokon 
alapuló rendszer nem megfelelő például az olyan mezőgazdasági termékek esetében mint a 
gyógynövénytermékek. A tapasztalat és a hagyomány alapján szerzett ismereteket is 
figyelembe kell venni. Ezt ismerték fel nemrégiben a hagyományos gyógynövénykészítmények 
esetében (2004/24/EK irányelv), amelyekre vonatkozóan egy különleges egyszerűsített 
bejegyzési eljárást vezettek be, ami mentességet biztosít az egészségügyi hatékonyságuk 
bizonyításának kötelezettsége tekintetében, mivel az a tapasztalatok és a hosszú ideje tartó 
használat alapján elfogadható. 

Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 147
6. cikk, (1) bekezdés

1. A tápértékre vonatkozó adatokat és 
egészségre vonatkozó utalásokat általánosan 
elfogadott tudományos adatokra kell építeni 
és azokkal kell igazolni.

1. A tápértékre vonatkozó adatokat és 
egészségre vonatkozó utalásokat általánosan 
elfogadott tudományos ismeretekre, illetve 
amennyiben a termékkategória indokolja, a 
hagyomány alapján szerzett adatokra kell 
építeni és azokkal kell igazolni.

Er. fr

Indokolás

Bizonyos termékek esetében indokolt, hogy figyelembe vegyük a hagyományt. 

Módosító: John Bowis, Martin Callanan

Módosítás: 148
6. cikk, (1) bekezdés

1. A tápértékre vonatkozó adatokat és 
egészségre vonatkozó utalásokat 
általánosan elfogadott tudományos 
adatokra kell építeni és azokkal kell 
igazolni.

1. A tápértékre vonatkozó adatokat és 
egészségre vonatkozó utalásokat általánosan 
elfogadott tudományos ismeretekre kell 
építeni és azokkal kell igazolni.
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Er. en

Indokolás

Az „általánosan elfogadott adatok” kifejezést még nem határozták meg, és ezért bizonytalan, 
hogyan lehet ezt értelmezni. Az igazolási eljárásnak a bizonyítékok súlyát és azon eshetőségek 
egyensúlyát kell vizsgálnia, hogy egy adott élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő és az 
egészségre gyakorolt jótékony hatás közötti kapcsolat bizonyítható. Az EU javaslatai jelenleg 
nem foglalkoznak az általánosan elfogadott tudomány és az új tudományos ismeretek 
kérdéseivel. Rendelkezésre van szükség, hogy a felfedezés korábbi szakaszában jelezzék az 
egészségre gyakorolt jótékony hatást, vagy ez visszafoghatja és lassíthatja a kutatási 
kezdeményezéseket. Ki lehetne dolgozni a jelzések megfelelő nyelvezetét, többek között a 
módbeli igék használatát (pl. „lehet”, „tud”, „lesz”) és a WHO/WCRF terminológia 
alkalmazását: „meggyőző”, „hihető”, „elfogadható”, „elégtelen” bizonyítékok. Ennek 
figyelembe vétele érdekében javasoljuk az „elfogadott tudományos ismeretek” kifejezést.

Módosító: Holger Krahmer, Jules Maaten

Módosítás: 149
6. cikk, (1) bekezdés

1. A tápértékre vonatkozó adatokat és 
egészségre vonatkozó utalásokat 
általánosan elfogadott tudományos 
adatokra kell építeni és azokkal kell 
igazolni.

1. A tápértékre vonatkozó adatokat és 
egészségre vonatkozó utalásokat elismert
tudományos eredményekre kell építeni és 
azokkal kell igazolni. 

Er. de

Indokolás

Magától értetődő, hogy a jelzéseknek mindig „elismert tudományos eredményeken” kell 
alapulniuk. A tudomány területén rendszerint nincsenek általánosan elfogadott tudományos 
adatok vagy eredmények. 

Módosító: Urszula Krupa

Módosítás: 150
6. cikk, (1) bekezdés

1. A tápértékre vonatkozó adatokat és 
egészségre vonatkozó utalásokat általánosan 
elfogadott tudományos adatokra kell építeni 
és azokkal kell igazolni.

1. A tápértékre vonatkozó adatokat és 
egészségre vonatkozó utalásokat általánosan 
elfogadott tudományos ismeretekre kell 
építeni és azokkal kell igazolni; az igazolás 
mértékének arányosnak kell lennie a jelzett 
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jótékony hatással. 

Er. en

Indokolás

A jelzés esetében szükséges tudományos igazolásnak arányosnak kell lennie a jelzésben 
feltüntetett jótékony hatással. Az EFSA az egyes jelzések jóváhagyása során figyelembe veszi 
a bizonyos anyagok/termékek emberi testre gyakorolt hatásával kapcsolatos tudományos 
ismereteket. Az EFSA-nak ezenkívül ki kell dolgoznia az engedélyezési eljárás során 
szükséges dokumentumokkal kapcsolatos útmutatót.

Módosító: Frédérique Ries

Módosítás: 151
6. cikk, (1a) bekezdés (új)

1a. Az igazolás mértékének arányosnak kell 
lennie a kérelmezett jelzés jellegével. 

Er. fr

Indokolás

Meg kell állapítani, hogy az arányosság elve érvényes a jelzések esetében alkalmazandó 
igazolás mértéke tekintetében. Az arányosság elve nélkül az igazolás költsége hamar 
megfizethetetlenné válna, és a KKV-k nagy része számára elérhetetlen lenne. 

Módosító: Frédérique Ries

Módosítás: 152
6. cikk, (1b) bekezdés (új)

1b. A Hatóság legkésőbb hat hónappal e 
rendelet hatálybalépését megelőzően 
elkészíti a vállalkozók által bemutatandó 
igazolás jellegére, valamint az igazolások 
értékelésének referenciapontjaira 
vonatkozó útmutatót.

Er. fr
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Módosító: Urszula Krupa

Módosítás: 153
6. cikk, (1b) bekezdés (új)

1b. A Hatóság elkészíti a tudományos 
igazolás azon típusára vonatkozó 
útmutatót, amellyel a vállalkozóknak 
rendelkezniük kell egy adott, tápértékre 
vonatkozó adat vagy egészségre vonatkozó 
utalás használatának igazolása céljából; a 
szükséges bizonyítékoknak arányosnak kell 
lenniük a feltüntetendő jelzéssel.

Er. en

Módosító: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 154
6. cikk, (2) bekezdés 

2. Tápértékre vonatkozó adatot vagy
egészségre vonatkozó utalást feltüntető 
élelmiszeripari vállalkozó megindokolja a 
jelzés használatát.

2. Tápértékre vonatkozó adatot vagy 
egészségre vonatkozó utalást feltüntető 
élelmiszeripari vállalkozó igazolja a jelzés 
használatát.

Er. el

Indokolás

Egyszerű indokolás nem elegendő; tudományos igazolásra van szükség. 

Módosító: Anne Ferreira

Módosítás: 155
6. cikk, (2) bekezdés

2. Tápértékre vonatkozó adatot vagy 
egészségre vonatkozó utalást feltüntető 
élelmiszeripari vállalkozó megindokolja a 
jelzés használatát.

2. Tápértékre vonatkozó adatot vagy 
egészségre vonatkozó utalást feltüntető 
élelmiszeripari vállalkozó megindokolja a 
jelzés használatát. Ehhez állandóan 
rendelkezésére állnak a jelzés igazolásához 
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használt tudományos értekezések. 

Er. fr

Indokolás

A tudományos adatok a jelzések használatának legfontosabb elemei. Ezért egy adott 
élelmiszertermék esetében jelzést használó élelmiszeripari vállalkozónak biztosítania kell, 
hogy a hatóságoknak állandóan rendelkezésére álljanak a jelzés használatát igazoló 
tudományos értekezések.

Módosító: Anne Ferreira

Módosítás: 156
6. cikk, (3) bekezdés 

3. A tagállamok illetékes hatóságai
felkérhetik az élelmiszeripari vállalkozót 
vagy az adott terméket forgalmazó személyt, 
hogy mutassa be az e rendeletnek való 
megfelelést biztosító tudományos művet és 
adatokat.

3. A tagállamok illetékes hatósága, 
amennyiben szükségesnek tartja, felkéri az 
élelmiszeripari vállalkozót vagy az adott 
terméket forgalmazó személyt, hogy 
mutassa be az e rendeletnek való megfelelést 
biztosító tudományos művet és adatokat. Az 
élelmiszeripari vállalkozó haladéktalanul 
elküldi ezeket az Egészségügyi Hatóságnak 
és a tagállamok illetékes hatóságainak.

Er. fr

Indokolás

A tudományos adatok a jelzések használatának legfontosabb elemei. Ezért egy adott 
élelmiszertermék esetében jelzést használó élelmiszeripari vállalkozónak biztosítania kell, 
hogy a hatóságoknak állandóan rendelkezésére álljanak a jelzés használatát igazoló 
tudományos értekezések.

Lehetővé kell tenni, hogy ezeket a tudományos értekezéseket ne csak a tagállamok kérjék, 
hanem – a használatra vonatkozó kérelemben és/vagy a jelzésengedélyezési eljárásban 
betöltött szerepe alapján – a Hatóság is.

Módosító: Urszula Krupa

Módosítás: 157
6. cikk, (3) bekezdés
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3. A tagállamok illetékes hatóságai
felkérhetik az élelmiszeripari vállalkozót 
vagy az adott terméket forgalmazó személyt, 
hogy mutassa be az e rendeletnek való 
megfelelést biztosító tudományos művet és 
adatokat.

3. A tagállamok illetékes hatóságai
felkérhetik az élelmiszeripari vállalkozót 
vagy az adott terméket forgalmazó személyt, 
hogy mutassa be az e rendeletnek való 
megfelelést biztosító tudományos művet és 
ismereteket.

Er. en

Módosító: Avril Doyle

Módosítás: 158
7. cikk

1. A tápértékre vonatkozó adatok és 
egészségre vonatkozó utalások nem 
járulhatnak hozzá az élelmiszertermék 
teljes tápértékének elfedéséhez. E célból 
információkat kell nyújtani, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a vásárló megismerje 
azon élelmiszerterméknek a napi 
étrendjében betöltött szerepét, amelyen 
tápértékre vonatkozó adatot vagy 
egészségre vonatkozó utalást tüntetnek fel.
Az ilyen információk a következőket 
foglalják magukban:

Amennyiben tápértékre vonatkozó adatot 
vagy egészségre vonatkozó utalást tüntetnek 
fel, az általános reklám kivételével, a 
90/496/EGK irányelvnek megfelelően 
tápértékre vonatkozó információkat kell 
biztosítani.

(a) amennyiben tápértékre vonatkozó adatot 
vagy egészségre vonatkozó utalást tüntetnek 
fel, az általános reklám kivételével, a 
90/496/EGK irányelvnek megfelelően 
biztosított, tápértékre vonatkozó 
információk;

Az egészségre vonatkozó utalások esetében 
biztosítandó információk a 90/496/EGK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározottak szerinti, a 2. csoportba 
tartozó információkból állnak.

(b) az egészségre vonatkozó utalások 
esetében, a 2. csoportba tartozó információk 
a 90/496/EGK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint.

Ezenkívül, és adott esetben, közvetlenül a 
tápértékre vonatkozó információk mellett 
azon anyag(ok) mennyisége(i)t is fel kell 
tüntetni, amelyekhez a tápértékre vonatkozó 
adat vagy egészségre vonatkozó utalás 
kapcsolódik, és amelyek nem jelennek meg 
a tápértékjelölésben.

2. Ezenkívül, közvetlenül a tápértékre 
vonatkozó információk mellett a következő 
információkat kell feltüntetni: 

(a) azon anyag(ok) mennyisége(i), 
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amelyekhez a tápértékre vonatkozó adat 
vagy egészségre vonatkozó utalás 
kapcsolódik, és amelyek nem jelennek meg 
a tápértékjelölésben; valamint
(b) azon élelmiszernek a kiegyensúlyoztt 
étrendben betöltött szerepére vonatkozó 
információk, amelyen tápértékre vonatkozó 
adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel. Ezen 
információkat a jelzéssel ellátott 
élelmiszerben jelen lévő tápanyag vagy 
egyéb anyag mennyiségének az ilyen 
tápanyag(oknak) vagy anyag(ok)nak a 4. 
cikkben megállapított eljárásnak 
megfelelően meghatározott napi beviteli 
referenciaértékéhez viszonyított 
mennyiségének feltüntetésével kell 
megadni.

Er. en

Indokolás

A tápértékre vonatkozó adatok és egészségre vonatkozó utalások értékes információkat 
nyújtanak a fogyasztók számára azzal kapcsolatban, hogy az élelmiszertermék tartalmazza 
vagy nem tartalmazza az egyes tápanyagokat (vagy egyéb anyagokat) és/vagy azzal 
kapcsolatban, hogy az élelmiszer fogyasztása milyen jótékony hatásokat gyakorol az 
egészségre. Egy bizonyos élelmiszertermék teljes tápértéke elfedésének megakadályozása
érdekében azonban elengedhetetlen, hogy a fogyasztók megfelelő információt kapjanak arra 
vonatkozóan, hogy az egyes élelmiszerek, különösen azok, amelyeken jelzéseket tüntetnek fel, 
hogyan illeszkednek a kiegyensúlyozott étrendbe.

Módosító: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Jules Maaten

Módosítás: 159
7. cikk, (1) bekezdés

Amennyiben tápértékre vonatkozó adatot 
vagy egészségre vonatkozó utalást tüntetnek 
fel, az általános reklám kivételével, a 
90/496/EGK irányelvnek megfelelően 
tápértékre vonatkozó információkat kell 
biztosítani.

Amennyiben tápértékre vonatkozó adatot 
vagy egészségre vonatkozó utalást tüntetnek 
fel, az általános reklám kivételével, a 
90/496/EGK irányelvnek megfelelően 
tápértékre vonatkozó információkat kell 
biztosítani, illetve étrend-kiegészítők 
esetében az étrend-kiegészítőkről szóló
2002/46/EK irányelvnek megfelelően. 
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Er. en

Indokolás

A tápértékjelölésről szóló 90/496/EGK irányelv nem vonatkozik azokra az étrend-
kiegészítőkre, amelyeket az étrend-kiegészítőkről szóló 2002/46/EK irányelv állapít meg. A 
konzisztencia biztosítása és az étrend-kiegészítők sajátos jellegének figyelembevétele 
érdekében célszerű utalni 2002/46/EK irányelvre.

Módosító: Antonios Trakatellis

Módosítás: 160
7. cikk, (1a) bekezdés (új)

Csomagonként vagy adagonként hivatkozni 
kell az energiaértékre, valamint a 
tápanyagtartalomra és az összetevőkre, 
hogy a fogyasztók lényeges információkat 
kapjanak. 

Er. el

Indokolás

Az energiaérték, valamint a tápanyagtartalom és az összetevők csomagonkénti vagy 
adagonkénti feltüntetése lehetővé teszi, hogy a fogyasztók információkat kapjanak. Még a 
„legtájékozottabb” fogyasztók is gyakran nehézségekbe ütköznek a jelzések vagy utalások 
megértése során. Ki kell terjeszteni a fogyasztók lehetőségét a feltüntetett jelzések 
megértésének tekintetében, mivel ez hozzájárul a javasolt intézkedések eredményes 
végrehajtásához.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, Phillip 
Whitehead, Linda McAvan

Módosítás: 161
7. cikk, (2) bekezdés

Az egészségre vonatkozó utalások esetében 
biztosítandó információk a 90/496/EGK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározottak szerinti, a 2. csoportba 
tartozó információkból állnak.

A tápértékre vonatkozó adatok és
egészségre vonatkozó utalások esetében 
biztosítandó információk a 90/496/EGK 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározottak szerinti, a 2. csoportba 
tartozó információkból állnak. 
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Er. en

Indokolás

A teljes tápértékjelölés egyformán szükséges a tápértékre vonatkozó adatok és egészségre 
vonatkozó utalások esetében, hogy a fogyasztók optimális információkat kapjanak. 

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 162
7. cikk, (3a) bekezdés (új)

Egyértelműen meg kell különböztetni azon 
anyagok természetes és hozzáadott 
összetevőit, amelyekre az említett jelzések 
vonatkoznak, főleg a vitaminok esetében. 

Er. en

Indokolás

A címkéken általában nem különböztetik meg bizonyos anyagok, például a vitaminok, 
természetes és hozzáadott összetevőit, ami pedig fontos kritérium a megfelelő információk 
alapján történő választáshoz.

Módosító: Phillip Whitehead, Linda McAvan

Módosítás: 163
7. cikk, (3a) bekezdés (új)

Egyértelműen meg kell különböztetni azon 
anyagok természetes és hozzáadott 
összetevőit, amelyekre az említett jelzések 
vonatkoznak.

Er. en

Módosító: Jules Maaten, Holger Krahmer

Módosítás: 164
8. cikk
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8. cikk törölve
Különleges feltételek

1. A tápértékre vonatkozó adatok 
feltüntetését csak akkor engedélyezik, ha 
összhangban vannak e rendelettel és 
teljesítik a mellékletben meghatározott 
feltételeket.
2. A melléklet módosításait a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően és, adott esetben, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően kell elfogadni. 

Er. en

Indokolás

A tápértékre vonatkozó adatokat az iparágnak kell kialakítania. Azon feltételekkel, amelyeket 
a tápértékre vonatkozó adatoknak teljesíteniük kell, a következő, a tápértékjelölésre vonatkozó 
javaslat keretében kell foglalkozni.

Módosító: Jules Maaten

Módosítás: 165
8. cikk, (1), (1a) (új) és (1b) bekezdés (új)

1. A tápértékre vonatkozó adatok 
feltüntetését csak akkor engedélyezik, ha 
összhangban vannak e rendelettel és 
teljesítik a mellékletben meghatározott
feltételeket.

1. A tápértékre vonatkozó adatok 
feltüntetését csak akkor engedélyezik, ha 
összhangban vannak e rendelettel és 
teljesítik az 5. cikkben meghatározott
általános feltételeket.

1a. A mellékletben meghatározott 
tápanyagokkal kapcsolatos, tápértékre 
vonatkozó adatokat csak akkor 
engedélyezik, ha összhangban vannak e 
rendelettel és teljesítik a mellékletben 
meghatározott feltételeket. 
1b. A 2002/46/EK irányelvnek megfelelően 
az étrend-kiegészítőkben jelen lévő 
összetevők mennyiségét a gyártó által 
javasolt napi adagban kell kifejezni.

Er. en
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Indokolás

A mellékletben meghatározott adatok a tápanyagoknak csak egy kis részét érinti, bár több 
mint 200 tápanyagról ismert, hogy jelentős táplálkozási és fiziológiás funkcióval bír. A 
melléklet nem szűkítheti ezek körét.

Módosító: John Bowis

Módosítás: 166
8. cikk, (1) és (1a) bekezdés (új)

1. A tápértékre vonatkozó adatok 
feltüntetését csak akkor engedélyezik, ha 
összhangban vannak e rendelettel és 
teljesítik a mellékletben meghatározott
feltételeket.

1. Az (1a) bekezdésre is figyelemmel, a 
tápértékre vonatkozó adatok feltüntetését 
csak akkor engedélyezik, ha összhangban 
vannak e rendelettel és teljesítik a 
mellékletben meghatározott feltételeket.

1a. Egy adott élelmiszer tápértékének 
jelzése – a logókat is beleértve – feltüntetése 
akkor engedélyezhető a tagállamokban, ha 
összhangban vannak a nemzeti hatóságok 
által megállapított útmutatóval vagy 
szabályokkal, és segítenek a fogyasztóknak 
az egészséges étkezéssel kapcsolatos 
döntésekben.

Er. en

Indokolás

Több tagállam vezet be tápértékjelölő rendszereket annak érdekében, hogy segítsék a 
fogyasztókat, hogy élelmiszervásárlásaik során az egészséges élelmiszereket válasszák. Bár 
ebben jelentős szerepet tölt be a tápértékjelölés, egyértelmű, hogy a fogyasztók szeretik a 
csomagolás elülső oldalán feltüntetett vagy egyéb könnyen észrevehető, tájékoztató jelzéseket. 
Ezért fontos elkerülni az olyan helyzeteket, hogy a címkén szereplő logókat vagy egyéb 
képeket megtiltsák, ennélfogva az ilyen döntések tiszteletben tartása alóli javasolt 
mentességet.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 167
8. cikk, (2) bekezdés

2. A melléklet módosításait a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 

2. A melléklet módosításait a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
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megfelelően és, adott esetben, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően kell elfogadni.

megfelelően és, adott esetben, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően, fogyasztói csoportok 
e jelzések értelmezhetőségének és 
érthetőségének megítélése céljából történő 
bevonásával kell elfogadni. 

Er. en

Indokolás

Fontos e jelzések érthetőségének értékelése, és a melléklet bármilyen módosítása előtt 
konzultálni kell a fogyasztói csoportokkal. 

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 168
9. cikk, (1) bekezdés

1. A 84/450/EGK irányelv sérelme nélkül, a 
tápértékre vonatkozó olyan adat, amely egy 
bizonyos élelmiszer valamely tápanyagának 
mennyiségét és/vagy energiaértékét 
hasonlítja össze ugyanazon kategóriába 
tartozó más élelmiszerekkel, csak akkor 
tüntethető fel, ha az összehasonlított 
élelmiszert könnyen azonosítja az 
átlagfogyasztó, vagy azt egyértelműen 
megemlítik. Egy bizonyos tápanyag 
mennyisége és/vagy az energiaérték 
tekintetében meglévő különbséget 
feltüntetik, az összehasonlítás pedig az 
élelmiszer azonos mennyiségére vonatkozik.

1. A 84/450/EGK irányelv sérelme nélkül, a 
tápértékre vonatkozó olyan adat, amely egy 
bizonyos élelmiszer valamely tápanyagának 
mennyiségét és/vagy energiaértékét 
hasonlítja össze különböző, illetve másik 
élelmiszerkategóriával, csak akkor 
tüntethető fel, ha az összehasonlított 
élelmiszert könnyen azonosítja az 
átlagfogyasztó, vagy azt egyértelműen 
megemlítik. Egy bizonyos tápanyag 
mennyisége és/vagy az energiaérték 
tekintetében meglévő különbséget 
feltüntetik, az összehasonlítás pedig az 
élelmiszer azonos mennyiségére vonatkozik.

Er. en

Indokolás

A tápanyag- és/vagy energiatartalmat összehasonlító jelzéseket az összes típusú élelmiszer 
esetében meg kell engedni, amennyiben az átlagfogyasztó megérti az összehasonlítást. E 
jelzések lehetővé teszik a szemléltető példákat, amelyek könnyen érthetők a fogyasztó 
számára, például egy adott termék gyümölcshöz viszonyított C-vitamin-tartalma, vagy tejhez 
viszonyított kalciumtartalma. 
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Módosító: John Bowis, Avril Doyle, Jules Maaten

Módosítás: 169
9. cikk, (1) bekezdés

1. A 84/450/EGK irányelv sérelme nélkül, a 
tápértékre vonatkozó olyan adat, amely egy 
bizonyos élelmiszer valamely tápanyagának 
mennyiségét és/vagy energiaértékét 
hasonlítja össze ugyanazon kategória más 
élelmiszereivel, csak akkor tüntethető fel, ha 
az összehasonlított élelmiszert könnyen 
azonosítja az átlagfogyasztó, vagy azt 
egyértelműen megemlítik. Egy bizonyos 
tápanyag mennyisége és/vagy az 
energiaérték tekintetében meglévő 
különbséget feltüntetik, az összehasonlítás
pedig az élelmiszer azonos mennyiségére 
vonatkozik.

1. A 84/450/EGK irányelv sérelme nélkül, a 
tápértékre vonatkozó olyan adat, amely egy 
bizonyos élelmiszer valamely tápanyagának 
mennyiségét és/vagy energiaértékét 
hasonlítja össze másik élelmiszertermékkel,
csak akkor tüntethető fel, ha az 
összehasonlított élelmiszert könnyen 
azonosítja az átlagfogyasztó, vagy azt 
egyértelműen megemlítik. Egy bizonyos 
tápanyag mennyisége és/vagy az 
energiaérték tekintetében meglévő 
különbséget feltüntetik, az összehasonlítás
pedig az élelmiszer azonos mennyiségére 
vonatkozik. 

Er. en

Indokolás

A tápanyag- és/vagy energiatartalmat összehasonlító jelzéseket nem csak az ugyanazon 
kategóriába tartozó élelmiszerek esetében kell megengedni, de különböző típusú élelmiszerek 
esetében is, olyan szemléltető példák érdekében, amelyek könnyen érthetők a fogyasztó 
számára, például „X termék ugyanannyi kalciumot tartalmaz, mint egy pohár tej”. 

Módosító: Anne Ferreira

Módosítás: 170
9. cikk, (1) bekezdés

1. A 84/450/EGK irányelv sérelme nélkül, a 
tápértékre vonatkozó olyan adat, amely egy 
bizonyos élelmiszer valamely tápanyagának 
mennyiségét és/vagy energiaértékét 
hasonlítja össze ugyanazon kategóriába 
tartozó más élelmiszerekkel, csak akkor 
tüntethető fel, ha az összehasonlított 
élelmiszert könnyen azonosítja az 
átlagfogyasztó, vagy azt egyértelműen 
megemlítik. Egy bizonyos tápanyag 
mennyisége és/vagy az energiaérték 
tekintetében meglévő különbséget 

1. A 84/450/EGK irányelv sérelme nélkül, a 
tápértékre vonatkozó olyan adat, amely egy 
bizonyos élelmiszer valamely tápanyagának 
mennyiségét és/vagy energiaértékét 
hasonlítja össze ugyanazon kategóriába 
tartozó más élelmiszerekkel, csak akkor 
tüntethető fel, ha az összehasonlított 
élelmiszert könnyen azonosítja az 
átlagfogyasztó, és azt egyértelműen jelzik a 
végső felhasználó számára. Egy bizonyos 
tápanyag mennyisége és/vagy az 
energiaérték tekintetében meglévő 
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feltüntetik, az összehasonlítás pedig az 
élelmiszer azonos mennyiségére vonatkozik.

különbséget feltüntetik, az összehasonlítás 
pedig az élelmiszer azonos mennyiségére 
vonatkozik.

Er. fr

Indokolás

A tápértékre vonatkozó adatok listáját hozzá kell igazítani a folyamatos tudományos és 
műszaki fejlődéshez, hogy a lista a lehető legnagyobb mértékben és a legkevesebb 
lemaradással figyelembe vegye az összes új ismeretet és módszert.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Módosítás: 171
9. cikk, (1) bekezdés

1. A 84/450/EGK irányelv sérelme nélkül, a 
tápértékre vonatkozó olyan adat, amely egy 
bizonyos élelmiszer valamely tápanyagának 
mennyiségét és/vagy energiaértékét 
hasonlítja össze ugyanazon kategóriába 
tartozó más élelmiszerekkel, csak akkor 
tüntethető fel, ha az összehasonlított 
élelmiszert könnyen azonosítja az 
átlagfogyasztó, vagy azt egyértelműen 
megemlítik. Egy bizonyos tápanyag 
mennyisége és/vagy az energiaérték 
tekintetében meglévő különbséget 
feltüntetik, az összehasonlítás pedig az 
élelmiszer azonos mennyiségére vonatkozik.

1. A 84/450/EGK irányelv sérelme nélkül, a 
tápértékre vonatkozó olyan adat, amely egy 
bizonyos élelmiszer valamely tápanyagának 
mennyiségét és/vagy energiaértékét 
hasonlítja össze ugyanazon kategóriába 
tartozó más élelmiszerekkel, csak akkor 
tüntethető fel, ha az összehasonlított 
élelmiszert könnyen azonosítja az 
átlagfogyasztó, vagy azt egyértelműen 
megemlítik. Egy bizonyos tápanyag 
mennyisége és/vagy az energiaérték 
tekintetében meglévő különbséget 
feltüntetik, az összehasonlítás pedig az 
élelmiszer azonos mennyiségére és, adott 
esetben, az élelmiszer elkészítésének 
módjára vonatkozik.

Er. en

Indokolás

Egyes termékek esetében az elkészítésére vonatkozó utasítások különbözőek lehetnek. Például 
az Egyesült Királyságban forgalmaztak olyan termékeket, amelyek esetében a „könnyebb” 
változat azt tanácsolta a fogyasztóknak, hogy forró vízzel készítsék el az italt, míg a normál 
változat azt, hogy forró tejjel. Fontos tehát ugyanazon elkészítési módra hivatkozni az
összehasonlító jelzések élelmiszereken való feltüntetésekor. 



PE 353.660v01-00

Külső fordítás 96/220 AM\555844HU.doc

HU

Módosító: Adriana Poli Bortone

Módosítás: 172
9. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. A 2081/92/EGK rendelet alapján 
bejegyzett termékeket kizárják az 
összehasonlító, tápértékre vonatkozó adatok 
használatának köréből. 

Er. it

Indokolás

A PDO vagy PGI megnevezéssel bejegyzett termékeknek az ilyen név használathoz számos, a 
gyártásra vonatkozó előírások között felsorolt feltételnek kell megfelelniük, ilyen módon teljes 
körű garanciát biztosítva a gyártási eljárások, a felhasznált összetevők és a származás 
tekintetében. Az említett termékek, amelyeket az illetékes hatóság szigorú ellenőrzésnek vet 
alá, hagyományon és minőségen alapuló gyártási jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek nem 
egyeztethetők össze az összehasonlító, tápértékre vonatkozó adatok céljával. Ezekben az 
esetekben az összehasonlítás gyakran inkább megtévesztő, semmint a fogyasztók jobb 
tájékoztatását szolgálja.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 173
10. cikk, (1) bekezdés

1. Egészségre vonatkozó utalások akkor 
engedélyezhetők, ha teljesítik a II. fejezetben 
szereplő általános követelményket és az e 
fejezetben szereplő egyedi követelményeket, 
valamint ha azokat e rendeletnek 
megfelelően engedélyezik. 

1. Egészségre vonatkozó utalások akkor 
engedélyezhetők, ha teljesítik a II. fejezetben 
szereplő általános követelményket és az e 
fejezetben szereplő egyedi követelményeket, 
valamint ha azokat a 14. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően 
bejelentették, és ha 
(a) a Bizottság nem emelt kifogást a 15. 
cikk (1) bekezdésében megállapított időn 
belül, vagy
(b) amennyiben a Bizottság kifogást emelt, 
nem rendeltek el tilalmat a 16. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően az azt 
követő 9 hónapon belül, hogy a Hatóság 
iktatta a bejelentést.

Er. de
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Indokolás

A rendelet célja, azaz a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása, a bejelentési eljárással is 
megvalósítható, ami kevésbé szigorú alternatíva, mivel a bejelentési kötelezettség is biztosítja, 
hogy az illetékes hatóságokat tájékoztatják az egészségre vonatkozó utalások használatáról, 
és így a hatóságok vizsgálatot indíthatnak, ha bármilyen kétség merül fel az utalások 
megbízhatósága vagy tudományos megalapozottsága tekintetében, és, amennyiben szükséges, 
megakadályozzák a forgalmazást. Az (1a) és (1b) bekezdés megfogalmazása ésszerű határidőt 
biztosít a döntéshez.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 174
10. cikk, (1) bekezdés

1. Egészségre vonatkozó utalások akkor 
engedélyezhetők, ha teljesítik a II. fejezetben 
szereplő általános követelményket és az e 
fejezetben szereplő egyedi követelményeket, 
valamint ha azokat e rendeletnek 
megfelelően engedélyezik.

1. Egészségre vonatkozó utalások akkor 
engedélyezhetők, ha teljesítik a II. fejezetben 
szereplő általános követelményket és az e 
fejezetben szereplő egyedi követelményeket, 
valamint ha azokat e rendeletnek 
megfelelően bejelentették. 

Er. de

Indokolás

A rendelet célja, azaz a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása, a bejelentési eljárással is 
megvalósítható, ami kevésbé szigorú alternatíva, mivel a bejelentési kötelezettség is biztosítja, 
hogy az illetékes hatóságokat tájékoztatják az egészségre vonatkozó utalások használatáról, 
és így a hatóságok vizsgálatot indíthatnak, ha bármilyen kétség merül fel az utalások 
megbízhatósága vagy tudományos megalapozottsága tekintetében, és, amennyiben szükséges, 
megakadályozzák a forgalmazást. Ezenkívül a javasolt engedélyezési eljárás nem csak 
felesleges bürokráciával járna, de jelentős nehézségeket jelentene, különösen az 
élelmiszeripari kis- és középvállalkozások számára, mivel általában nem rendelkeznek egy 
európai szintű engedélyezési eljárás elindításához szükséges tapasztalatokkal és 
struktúrákkal. Végül, a bejelentési eljárás elősegítené az élelmiszeripari innovációkat is.

Módosító: Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, 

Módosítás: 175
10. cikk, cím és (1) bekezdés

Egyedi feltételek Az egészségre vonatkozó utalásokkal 
kapcsolatos egyedi feltételek
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1. Egészségre vonatkozó utalások akkor 
engedélyezhetők, ha teljesítik a II. fejezetben 
szereplő általános követelményeket és az e 
fejezetben szereplő egyedi követelményeket, 
valamint ha azokat e rendeletnek 
megfelelően engedélyezik.

1. Egészségre vonatkozó utalások akkor 
engedélyezhetők, ha teljesítik a II. fejezetben 
szereplő általános követelményeket és az e 
fejezetben szereplő egyedi követelményeket.

Er. en

Módosító: Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Holger Krahmer

Módosítás: 176
10. cikk, (1a) bekezdés (új)

1a. Azoknak, akik olyan, egészségre 
vonatkozó utalásokat szándékoznak 
feltüntetni, amelyek nem tartoznak a 12. 
vagy 13. cikk alkalmazási körébe, 
legkésőbb akkor értesíteniük kell az adott 
tagállam illetékes hatóságát, amikor a 
terméket első ízben forgalmazzák; az 
értesítéshez benyújtják a terméken használt 
címke mintáját, valamint a reklámanyag 
tervezetét.
Ha az ellenőrzés eredményeképpen 
szükséges, a tagállam illetékes hatósága 
kérheti a gyártótól vagy importőrtől, hogy 
nyújtson be olyan tudományos 
értekezéseket és adatokat, amelyek 
bizonyítják, hogy a felhasznált, egészségre 
vonatkozó utalás teljesíti e rendelet 
követelményeit. Az értesítéssel és az 
egészségre vonatkozó utalás igazolásával 
kapcsolatos dokumentumokat döntés 
céljából továbbítják a Bizottsághoz. 
Amennyiben az egészségre vonatkozó 
utalást elutasítják, a termék gyártóját és 
importőrét felkérik, hogy ésszerű időn belül 
módosítsa az egészségre vonatkozó 
utalást/törölje a címkéről vagy a reklámból.

Er. en
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Indokolás

A 10. cikk (1) bekezdése szerint az egészségre vonatkozó utalások csak akkor használhatók, 
ha azokat e rendelet rendelkezései alapján engedélyezték. Ez az engedélyezés azonban 
túlzottan kiterjedt, mivel magába foglalja az elismert és tudományosan bizonyított jelzéseket 
is, amelyek nem tévesztik meg a fogyasztókat. Ezenkívül az előirányzott engedélyezési eljárás 
bürokratikus, nem célravezető és, különösen a lisszaboni stratégia figyelembevételével, 
elfogadhatatlan. A magánvállalkozóknak, és különösen a KKV-knak bizotsítani kell azt a 
jogot, hogy továbbra is használhassák az olyan, egészségre vonatkozó utalásokat, amelyek 
nemezeti szinten teljes mértékben elismertek és tudományosan bizonyítottak, még akkor is, ha 
azok nem szerepelnek a 12. cikkben előírt listában. Fontos hangsúlyozni, hogy a KKV-k nem 
tudnák finanszírozni a 13. cikkel bevezetett engedélyezési eljárást, és ezért jogbiztonságra van 
szükségük az említett, egészségre vonatkozó utalások további használatához.

Módosító: Frédérique Ries

Módosítás: 177
10. cikk, (1a) bekezdés (új)

1a. Azoknak, akik olyan, egészségre 
vonatkozó utalásokat szándékoznak 
feltüntetni, amelyek nem tartoznak a 12. 
vagy 13. cikk alkalmazási körébe, 
legkésőbb akkor értesíteniük kell az adott 
tagállam illetékes hatóságát, amikor a 
terméket első ízben forgalmazzák; az 
értesítéshez benyújtják a terméken használt 
címke mintáját, valamint a reklámanyag 
tervezetét.
Ha szükséges, a tagállam illetékes hatósága 
ellenőrző intézkedésként kérheti a gyártótól 
vagy importőrtől, hogy nyújtson be olyan 
tudományos értekezéseket és adatokat, 
amelyek bizonyítják, hogy a felhasznált, 
egészségre vonatkozó utalás teljesíti e 
rendelet követelményeit. Az értesítéssel és 
az egészségre vonatkozó utalás igazolásával 
kapcsolatos dokumentumokat döntés 
céljából továbbítják a Bizottsághoz. 
Amennyiben az adott tanulmányokat 
könnyen hozzáférhető kiadványban tették 
közzé, elegendő a kiadványra való 
hivatkozás. 

Er. fr
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Indokolás

A KKV-knek hozzáférést kell biztosítani az európai nyilvántartásban nem szereplő 
funkcionális jelzésekhez azáltal, hogy nem kötelező az európai eljárás, ha a terméket csak egy 
tagállamban forgalmazzák és egy olyan bejelentési eljárás előterjesztésével, amely bizonyítja, 
hogy 25 éve megfelel a különleges diétás élelmiszereknek.

Módosító: Martin Callanan

Módosítás: 178
10. cikk, (2) bekezdés 

2. Egészségre vonatkozó utalások csak 
akkor engedélyezhetők, ha a címkén 
feltüntetik a következő információkat:

törölve

(a) a kiegyensúlyozott étrend és az 
egészséges életmód fontosságára vonatkozó 
kijelentés;
(b) a jelzett jótékony hatás eléréséhez 
szükséges élelmiszermennyiség és 
fogyasztási mód;
(c) amennyiben indokolt, azon 
személyeknek szóló közlemény, akiknek 
kerülniük kell az adott élelmiszer 
fogyasztását;
(d) amennyiben indokolt, arra vonatkozó 
figyelmeztetés, hogy a termék túlzott 
mértékű fogyasztása kockázatot jelent az 
egészség szempontjából.

Er. en

Módosító: Eija-Riitta Korhola, 

Módosítás: 179
10. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész 

2. Egészségre vonatkozó utalások csak akkor 
engedélyezhetők, ha a címkén feltüntetik a 
következő információkat:

2. Egészségre vonatkozó utalások csak akkor 
engedélyezhetők, ha a címkén feltüntetik a 
következő információkat, és/vagy azokat a 
fogyasztók tájékoztatásának más eszközével 
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biztosítják:

Er. en

Indokolás

Egyes termékek esetében a fogyasztók tájékoztatására szolgáló más eszközöknek elegendőnek 
kell lenniük, különösen kis csomagok esetében.

Módosító: Avril Doyle

Módosítás: 180
10. cikk, (2) bekezdés, a) pont

(a) a kiegyensúlyozott étrend és az 
egészséges életmód fontosságára vonatkozó 
kijelentés;

törölve

Er. en

Indokolás

Mivel a tudományos igazolást értékelő bejegyzési eljárást valamennyi, egészségre vonatkozó 
utalás esetében előírták, egyedi tilalmakat nem kell kifejezetten megállapítani. Valamennyi, 
tudományosan igazolt állítást engedélyezni kell.

Módosító: Eija-Riitta Korhola, Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 181
10. cikk, (2) bekezdés, a) pont

(a) a kiegyensúlyozott étrend és az 
egészséges életmód fontosságára vonatkozó 
kijelentés;

(a) amennyiben indokolt, a 
kiegyensúlyozott étrend és az egészséges 
életmód fontosságára vonatkozó kijelentés;

Er. en

Indokolás

Például bizonyos, egészségre vonatkozó utalások esetleg egyáltalán nem utalnak a 
kiegyensúlyozott étrendre.
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Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 182
10. cikk, (2) bekezdés, a) pont

(a) a kiegyensúlyozott étrend és az 
egészséges életmód fontosságára vonatkozó 
kijelentés;

(a) a kiegyensúlyozott étrend és az 
egészséges életmód fontosságára vonatkozó, 
a címke szembetűnő részén feltüntetett
kijelentés;

Er. en

Indokolás

A kiegyensúlyozott étrend fontosságára való utalást nagyon világosan kell feltüntetni a 
címkén.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 183
10. cikk, (2) bekezdés, b) pont

(b) a jelzett jótékony hatás eléréséhez 
szükséges élelmiszermennyiség és 
fogyasztási mód;

(b) amennyiben indokolt, a jelzett jótékony 
hatás eléréséhez szükséges 
élelmiszermennyiség és fogyasztási mód;

Er. de

Indokolás

Nincs különösebb oka annak, hogy miért kötelezőek az egészséges életmódra vagy a 
mennyiségre és a fogyasztás módjára vonatkozó utalások az egészségre vonatkozó utalások 
esetében, miközben egyéb utalásokat, különösen a figyelmeztetéseket, csak akkor kell 
feltüntetni, amennyiben indokolt.

Módosító: Holger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan

Módosítás: 184
11. cikk

11. cikk törölve
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Burkolt, egészségre vonatkozó utalások 
1. A következő burkolt, egészségre 
vonatkozó utalások nem engedélyezhetők:
(a) olyan állítások, amelyek egy adott 
tápanyag vagy élelmiszer általános, nem 
egyedi, az általános jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak;
(b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak;
(c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, 
olyan állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
fokozására, illetve az étrend 
energiatartalmának csökkentésére utalnak;
(d) olyan állítások, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, illetve 
szakmai szervezeteik vagy jótékonysági 
szervezetek ajánlására hivatkoznak, vagy 
azt sugallják, hogy az adott élelmiszer nem 
fogyasztása kihathat az egészségre.

2. A Bizottság indokolt esetben, miután 
először konzultációt folytatott a 
Hatósággal, részletes útmutatót ad ki e cikk 
végrehajtására vonatkozóan.

Er. de

Módosító: Avril Doyle

Módosítás: 185
11. cikk

1. A következő burkolt, egészségre 
vonatkozó utalások nem engedélyezhetők:

A burkolt, egészségre vonatkozó utalások 
használata akkor engedélyezhető a 
közösségi piacon, ha azok átmennek a 
Hatóság által elvégzett, összehangolt 
tudományos értékelésen. 

(a) olyan állítások, amelyek egy adott 
tápanyag vagy élelmiszer általános, nem 
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egyedi, az általános jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak;
(b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak;
(c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, 
olyan állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
fokozására, illetve az étrend 
energiatartalmának csökkentésére utalnak;
(d) olyan állítások, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, illetve 
szakmai szervezeteik vagy jótékonysági 
szervezetek ajánlására hivatkoznak, vagy 
azt sugallják, hogy az adott élelmiszer nem 
fogyasztása kihathat az egészségre.
2. A Bizottság indokolt esetben, miután 
először konzultációt folytatott a 
Hatósággal, részletes útmutatót ad ki e cikk 
végrehajtására vonatkozóan.

Er. en

Indokolás

Mivel a tudományos igazolást értékelő bejegyzési eljárást valamennyi, egészségre vonatkozó 
utalás esetében előírták, egyedi tilalmakat nem kell kifejezetten megállapítani. Valamennyi, 
tudományosan igazolt állítást engedélyezni kell. E módosítás összhangabn van a (14) 
preambulumbekezdéssel, amely meghatározza a Hatóság által valamennyi, egészségre 
vonatkozó utalás esetében elvégzendő tudományos értékelés elvét.

Módosító: Jules Maaten

Módosítás: 186
11. cikk

Burkolt, egészségre vonatkozó utalások Bizonyos, egészségre vonatkozó utalások 
használatára vonatkozó korlátozások
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1. A következő burkolt, egészségre 
vonatkozó utalások nem engedélyezhetők:

1. A következő, egészségre vonatkozó 
utalások nem engedélyezhetők:

(a) olyan állítások, amelyek egy adott 
tápanyag vagy élelmiszer általános, nem 
egyedi, az általános jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak;

(a) olyan állítások, amelyek azt sugallják, 
hogy az adott élelmiszer nem fogyasztása 
kihathat az egészségre.

(b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak;

(b) olyan állítások, amelyek súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára utalnak.

(c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, 
olyan állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság 
érzésének fokozására, illetve az étrend 
energiatartalmának csökkentésére 
utalnak;
(d) olyan állítások, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, illetve 
szakmai szervezeteik vagy jótékonysági 
szervezetek ajánlására hivatkoznak, vagy 
azt sugallják, hogy az adott élelmiszer 
nem fogyasztása kihathat az egészségre.
2. A Bizottság indokolt esetben, miután 
először konzultációt folytatott a 
Hatósággal, részletes útmutatót ad ki e 
cikk végrehajtására vonatkozóan.

2. A következő, egészségre vonatkozó 
utalások nem engedélyezhetők, hacsak 
azokat nem írja elő kifejezetten a 10. cikk 
(1) bekezdésében és a 13. cikk (1) 
bekezdésében említett engedélyezés:
(a) olyan állítások, amelyek egy adott 
tápanyag vagy élelmiszer általános, nem 
egyedi, az általános jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak;
(b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak;

(c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, 
olyan állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság 
érzésének fokozására, illetve az étrend 
energiatartalmának csökkentésére 
utalnak;
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(d) tápértékre vonatkozó adatok, 
egészségre vonatkozó utalások vagy egyéb 
információk, amelyek azt sejtetik, hogy a 
terméknek a gyerekek szempontjából 
különleges a tápértéke.
3. Olyan állítások, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, illetve 
szakmai szervezeteik vagy jótékonysági
szervezetek ajánlására hivatkoznak, csak 
akkor engedélyezhetők, ha:
(a) az adott állítás egy, nemzeti vagy 
közösségi hatóságok által elismert 
szervezettől származik;
(b) írásbeli megegyezés van a két fél 
között;

(c) az ajánlás fő pontjaival kapcsolatos 
részleteket könnyen hozzáférhető 
formában (például a vállalatok és elismert 
szervezetek weboldalán) tették közzé.
4. A Bizottság indokolt esetben, miután 
először konzultációt folytatott a 
Hatósággal, részletes útmutatót ad ki a (2) 
bekezdés végrehajtására vonatkozóan.

Er. en

Indokolás

A gyermekek és étkezési szokásaik rendkívül könnyen befolyásolhatók a reklámok által. Ezért 
a WHO az „Étrendre, a testmozgásra és az egészségre vonatkozó globális stratégia 
tervezetében” különösen olyan, „Felelős marketing gyakorlatokat” ajánl, „amelyek 
támogatják ezt a stratégiát, különös tekintettel a magas telítettzsír-tartalmú, illetve magas 
cukor- és sótartalommal rendelkező élelmiszerek kisgyermekeket célzó reklámozására és 
értékesítésére.”

Módosító: Martin Callanan

Módosítás: 187
11. cikk

Burkolt, egészségre vonatkozó utalások Bizonyos, egészségre vonatkozó utalások 
használatára vonatkozó korlátozások

1. A következő burkolt, egészségre 1. Amennyiben olyan, egészségre vonatkozó 
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vonatkozó utalások nem engedélyezhetők: utalásokat használnak, amelyek egy adott 
élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő 
általános, a jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak, 
azokat úgy kell megfogalmazni, hogy 
kifejeződjön a konkrét bizonyíték, amelyen 
alapulnak, valamint érthetők legyenek a 
fogyasztók számára. Az egészségre 
gyakorolt jótékony hatásokat 
bizonyítékokkal kell igazolni, nem 
zavarhatják össze és nem téveszthetik meg a 
fogyasztót.

(a) olyan állítások, amelyek egy adott 
tápanyag vagy élelmiszer általános, nem 
egyedi, az általános jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak;

2. A következő, egészségre vonatkozó 
utalások nem engedélyezhetők:

(b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak;

(a) olyan állítások, amelyek azt sugallják, 
hogy az adott élelmiszer nem fogyasztása 
kihathat az egészségre;

(c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, 
olyan állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
fokozására, illetve az étrend 
energiatartalmának csökkentésére utalnak;

(b) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, 
olyan állítások, amelyek azon termékek 
használata révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára utalnak, 
amelyeken ilyen információkat tüntetnek 
fel.

(d) olyan állítások, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, illetve 
szakmai szervezeteik vagy jótékonysági
szervezetek ajánlására hivatkoznak, vagy 
azt sugallják, hogy az adott élelmiszer nem 
fogyasztása kihathat az egészségre.

3. A következő, egészségre vonatkozó 
utalások csak akkor fogadhatók el, ha a 10. 
cikk (1) bekezdése vagy a 13. cikk (1) 
bekezdésé kifejezetten előírja:

2. A Bizottság indokolt esetben, miután 
először konzultációt folytatott a 
Hatósággal, részletes útmutatót ad ki e cikk 
végrehajtására vonatkozóan.

(a) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak

(b) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, 
olyan állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
fokozására, illetve az étrend 
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energiatartalmának csökkentésére utalnak.
4. Olyan állítások, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, illetve 
szakmai szervezeteik vagy jótékonysági 
szervezetek ajánlására vagy orvosi 
véleményére utalnak, csak akkor 
tüntethetők fel, ha azok összhangban 
vannak a Bizottság által a 23. cikkben 
említett eljárásnak megfelelően, valamint a 
fogyasztók és az iparág képviselőivel, illetve 
más érdekeltekkel folytatott konzultációt 
követően, ...-ig (megadandó dátum) 
kidolgozandó útmutatóval.

Er. en

Indokolás

Aránytalan megtiltani minden, az általános egészségre/jóllétre, a lélektani funkciókra, a 
testsúlykontrollra utaló állítást. A javasolt rendelet már előírja, hogy valamennyi utalást, 
akár közvetlen, akár burkolt, tudományosan kell igazolni, érthetőnek kell lennie a fogyasztók 
számára, és nem lehet megtévesztő.  

A 11. cikket módosítani kell azon tény megfelelő figyelembevétele érdekében, hogy az e 
rendelet általános és egyedi feltételeinek megfelelően feltüntetett utalásokat nem lehet 
megtiltani.

Módosító: Richard Seeber

Módosítás: 188
11. cikk

1. A következő burkolt, egészségre 
vonatkozó utalások nem engedélyezhetők:

1. A következő, egészségre vonatkozó 
utalások nem engedélyezhetők:

(a) olyan állítások, amelyek egy adott 
tápanyag vagy élelmiszer általános, nem 
egyedi, az általános jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak;

(a) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, 
olyan állítások, amelyek azon termékek 
használata révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára utalnak, 
amelyeken ilyen információkat tüntetnek 
fel;

(b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak;

(b) olyan állítások, amelyek azt sugallják, 
hogy az adott élelmiszer nem fogyasztása 
kihathat az egészségre.

(c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, 2. A következő, egészségre vonatkozó 
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olyan állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
fokozására, illetve az étrend 
energiatartalmának csökkentésére utalnak;

utalások nem engedélyezhetők, kivéve, ha a 
10. cikk (1) bekezdésében, 12. cikkben és a 
13. cikk (1) bekezdésében említett eljárás 
kifejezetten előírja:

(d) olyan állítások, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, illetve 
szakmai szervezeteik vagy jótékonysági 
szervezetek ajánlására hivatkoznak, vagy 
azt sugallják, hogy az adott élelmiszer nem 
fogyasztása kihathat az egészségre.

(a) olyan állítások, amelyek egy adott 
tápanyag vagy élelmiszer általános, nem 
egyedi, az általános jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak;

2. A Bizottság indokolt esetben, miután 
először konzultációt folytatott a 
Hatósággal, részletes útmutatót ad ki e cikk 
végrehajtására vonatkozóan.

(b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak;

(c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, 
olyan állítások, amelyek fogyásra vagy 
testsúlykontrollra, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
fokozására, illetve az étrend 
energiatartalmának csökkentésére utalnak. 
3. Olyan állítások, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, illetve 
szakmai szervezeteik vagy jótékonysági 
szervezetek ajánlására hivatkoznak, csak 
akkor engedélyezhetők, ha:
(a) az adott állítást jóváhagyó szervezet 
nemzeti vagy közösségi szinten elismert;
(b) írásbeli megegyezés van a két fél között;
(c) a jóváhagyási rendszerrel kapcsolatos 
részleteket könnyen hozzáférhető formában 
(például a vállalat és az elismert szervezet 
weboldalán) tették közzé.
4. A Bizottság indokolt esetben, miután 
először konzultációt folytatott a 
Hatósággal, az élelmiszeriparral és a 
fogyasztókkal, részletes útmutatót ad ki a 
(2) és (3) bekezdés végrehajtására 
vonatkozóan. 

Er. en
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Indokolás

Az olyan utalások, az egészségre vonatkozó utalások is, amelyek a tudományos ismeretek 
alapján általánosan elfogadottak és a fogyasztók számára jól érthetőek, indokolatlan 
korlátozások nélkül használhatóak. 

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 189
11. cikk, cím

Burkolt, egészségre vonatkozó utalások Bizonyos, egészségre vonatkozó utalások 
használatára vonatkozó korlátozások

Er. de

Indokolás

Figyelembe kell venni, hogy bizonyos, egészségre vonatkozó utalások tudományosan 
általánosan elfogadottak, és ezért – amennyiben ez bizonyítható – ezeket engedélyezni kell.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt, 

Módosítás: 190
11. cikk, cím

Burkolt, egészségre vonatkozó utalások Bizonyos, egészségre vonatkozó utalások 
használatára vonatkozó korlátozások

Er. en

Indokolás

A cikk tartalmát figyelembe véve „A használatra vonatkozó korlátozások” a megfelelő cím.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 191
11. cikk, cím

Burkolt, egészségre vonatkozó utalások Betiltott utalások

Er. en



AM\555844HU.doc 111/220 PE 353.660v01-00

Külső fordítás

HU

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 

Módosítás: 192
11. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

1. A következő burkolt, egészségre 
vonatkozó utalások nem engedélyezhetők:

1. A következő utalások nem 
engedélyezhetők:

Er. en

Módosító: John Bowis

Módosítás: 193
11. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

1. A következő burkolt, egészségre 
vonatkozó utalások nem engedélyezhetők:

1. A következő, egészségre vonatkozó 
utalások nem engedélyezhetők, hacsak 
tudományosan nem igazoltak:

Er. en

Indokolás

Az egészségre vonatkozó utalások használatával kapcsolatos korlátozásokat tudományos 
kritériumok alapján kell elvégezni.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 194
11. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

1. A következő burkolt, egészségre 
vonatkozó utalások nem engedélyezhetők:

1. A következő burkolt, egészségre 
vonatkozó utalások csak akkor
engedélyezhetők, ha tudományos 
ismereteken alapulnak:

Er. en

Indokolás

Ha az állítások tudományos ismereteken alapulnak, a fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy meggyőződjenek erről a tényről.
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Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 195
11. cikk, (1) bekezdés

1. A következő burkolt, egészségre 
vonatkozó utalások nem engedélyezhetők:

1. A következő, egészségre vonatkozó 
utalások nem engedélyezhetők:

(a) olyan állítások, amelyek egy adott 
tápanyag vagy élelmiszer általános, nem 
egyedi, az általános jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak;

(a) olyan állítások, amelyek azt sugallják, 
hogy az adott élelmiszer nem fogyasztása 
kihathat az egészségre;

(b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak;

(b) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, 
olyan állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
fokozására, illetve az étrend 
energiatartalmának csökkentésére utalnak, 
kivéve, ha tudományosan igazoltak és e 
rendeletnek megfelelően bejelentettek;

(c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, 
olyan állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
fokozására, illetve az étrend 
energiatartalmának csökkentésére utalnak;

(c) olyan állítások, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, illetve 
szakmai szervezeteik vagy jótékonysági 
szervezetek ajánlására hivatkoznak, kivéve, 
ha tudományosan igazoltak és e 
rendeletnek megfelelően bejelentettek.

(d) olyan állítások, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, illetve 
szakmai szervezeteik vagy jótékonysági 
szervezetek ajánlására hivatkoznak, vagy 
azt sugallják, hogy az adott élelmiszer nem 
fogyasztása kihathat az egészségre.

Er. en
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Módosító: Chris Davies, 

Módosítás: 196
11. cikk, (1) bekezdés

1. A következő burkolt, egészségre 
vonatkozó utalások nem engedélyezhetők:

1. A következő burkolt, egészségre 
vonatkozó utalások nem engedélyezhetők:

(a) olyan állítások, amelyek egy adott 
tápanyag vagy élelmiszer általános, nem 
egyedi, az általános jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak;

(a) olyan állítások, amelyek egy adott 
tápanyag vagy élelmiszer általános, nem 
egyedi, az általános jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak, 
kivéve, ha az állítások tudományosan 
igazolhatók; 

(b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak;

(b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak, kivéve, ha 
az állítások tudományosan igazolhatók;

(c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, olyan 
állítások, amelyek fogyásra vagy
testtömegcsökkentésre, illetve a használatuk 
révén elérhető súlycsökkenés arányára vagy 
nagyságára, az éhségérzet csökkenésére 
vagy a jóllakottság érzésének fokozására, 
illetve az étrend energiatartalmának 
csökkentésére utalnak;

(c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, olyan
állítások, amelyek fogyásra vagy
testtömegcsökkentésre, illetve a használatuk 
révén elérhető súlycsökkenés arányára vagy 
nagyságára, az éhségérzet csökkenésére 
vagy a jóllakottság érzésének fokozására, 
illetve az étrend energiatartalmának 
csökkentésére utalnak, kivéve, ha az 
állítások tudományosan igazolhatók;

(d) olyan állítások, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, illetve 
szakmai szervezeteik vagy jótékonysági 
szervezetek ajánlására hivatkoznak, vagy azt 
sugallják, hogy az adott élelmiszer nem 
fogyasztása kihathat az egészségre.

d) olyan állítások, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, illetve 
szakmai szervezeteik vagy jótékonysági 
szervezetek ajánlására hivatkoznak, vagy azt 
sugallják, hogy az adott élelmiszer nem 
fogyasztása, kihathat az egészségre. E 
korlátozás nem alkalmazható a 
tudományosan igazolt állításokra, amelyek 
a nemzeti hatóságok által hivatalosan 
elismert szervezetek és jótékonysági 
intézmények ajánlására hivatkoznak.

Er. en

Indokolás

Egyetértünk a Bizottság eljárásával a megtévesztő, valótlan és burkolt állítások tekintetében; 
ha azonban egy állítás tudományosan igazolható és bizonyíthatóan megfelel a valóságnak, 
nem tiltható be a használata. A nemzeti hatóságok által hivatalosan elismert szervezetek és 
jótékonysági intézmények esetében sem lehet megakadályozni, hogy tudományosan igazolt 
állításokat tegyenek.
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Módosító: Horst Schnellhardt

Módosítás: 197
11. cikk, (1) bekezdés, bevezetés, a) és b) pont

1. A következő burkolt, egészségre 
vonatkozó utalások nem engedélyezhetők:

1. A következő, egészségre vonatkozó 
utalások nem engedélyezhetők:

a) olyan állítások, amelyek egy adott 
tápanyag vagy élelmiszer általános, nem 
egyedi, az általános jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak;

a) olyan állítások, amelyek közvetlenül egy 
adott tápanyag vagy élelmiszer általános, 
nem egyedi, az általános jó egészségre, 
jóllétre vonatkozó jótékony hatásaira 
utalnak, amennyiben azok megtéveszthetik 
a fogyasztókat;

b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak;

b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak, amennyiben 
azok megtéveszthetik a fogyasztókat;

Er. de

Indokolás

A 11. cikket teljesen el kell hagyni a rendeletjavaslatból ugyanazon okokból, mint a 4. cikket. 

A 11. cikkben szereplő tilalmak az egészségügyi politika meggyőződéseit tükrözik, és mint 
ilyenek nem tartoznak az EK-Szerződés 95. cikke szerinti jogi alap hatálya alá. Az említett 
tilalmak ezenkívül ellentétben állnak azzal az alapelvvel, hogy a tudományosan igazolt 
állításokat engedélyezni kell, valamint azzal az elvvel, hogy nincsenek jó vagy rossz 
élelmiszerek, csak jó vagy rossz étkezési szokások. Továbbá, a tilalmak semmiképpen nem 
jelentik az élelmiszerjog harmonizációját, mivel egyetlen EU-tagállamban sincsenek teljesen 
egyező szabályok. 

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 198
11. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) olyan állítások, amelyek egy adott 
tápanyag vagy élelmiszer általános, nem 
egyedi, az általános jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak;

a) olyan állítások, amelyek egy adott 
tápanyag vagy élelmiszer általános, nem 
egyedi, az általános jó egészségre, jóllétre 
vonatkozó jótékony hatásaira utalnak, 
kivéve, ha az állítások tudományosan 
igazolhatók;
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Er. de

Indokolás

Figyelembe kell venni, hogy bizonyos, egészségre vonatkozó utalások tudományosan 
általánosan elfogadottak, és ezért – amennyiben ez bizonyítható – ezeket engedélyezni kell. 

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 199
11. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak;

b) olyan állítások, amelyek a lélektani és 
magatartási funkciókra utalnak, kivéve, ha 
az állítások tudományosan igazolhatók;

Er. de

Módosító: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 200
11. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, olyan 
állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
fokozására, illetve az étrend 
energiatartalmának csökkentésére utalnak;

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, olyan 
állítások, amelyek a súlycsökkenés arányára 
vagy nagyságára utalnak;

Er. en

Indokolás

Ha az állítások tudományos ismereteken alapulnak, a fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy meggyőződjenek erről a tényről.
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Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 201
11. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, olyan 
állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a használatuk 
révén elérhető súlycsökkenés arányára vagy 
nagyságára, az éhségérzet csökkenésére vagy 
a jóllakottság érzésének fokozására, illetve 
az étrend energiatartalmának csökkentésére 
utalnak;

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, olyan 
állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a használatuk 
révén elérhető súlycsökkenés arányára vagy 
nagyságára, az éhségérzet csökkenésére 
vagy a jóllakottság érzésének fokozására, 
illetve az étrend energiatartalmának 
csökkentésére utalnak;

Er. fr

Indokolás

Létezik egy teljesen egyértelmű tudományos meghatározás a jóllakottságra, azaz „az az 
állapot, ha valaki nem éhes két étkezés között”. Ezenkívül, amint elkészül egy tudományos 
összeállítás erről a kérdésről, lehetővé kell tenni annak az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság és a Bizottság szakértői számára történő benyújtását.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 202
11. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, olyan 
állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a használatuk 
révén elérhető súlycsökkenés arányára vagy 
nagyságára, az éhségérzet csökkenésére 
vagy a jóllakottság érzésének fokozására, 
illetve az étrend energiatartalmának 
csökkentésére utalnak;

c) olyan állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a használatuk 
révén elérhető súlycsökkenés arányára vagy 
nagyságára utalnak;

Er. nl

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 203
11. cikk, (1) bekezdés, c) pont
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c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, olyan 
állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a használatuk 
révén elérhető súlycsökkenés arányára vagy 
nagyságára, az éhségérzet csökkenésére 
vagy a jóllakottság érzésének fokozására, 
illetve az étrend energiatartalmának 
csökkentésére utalnak;

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, olyan 
állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a használatuk 
révén elérhető súlycsökkenés arányára vagy 
nagyságára, az éhségérzet csökkenésére vagy a 
jóllakottság érzésének fokozására, illetve az 
étrend energiatartalmának csökkentésére 
utalnak, kivéve, ha az állítások tudományosan 
igazolhatók;

Er. de

Módosító: Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Módosítás: 204
11. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, olyan 
állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a használatuk 
révén elérhető súlycsökkenés arányára vagy 
nagyságára, az éhségérzet csökkenésére 
vagy a jóllakottság érzésének fokozására, 
illetve az étrend energiatartalmának 
csökkentésére utalnak;

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, olyan 
állítások, amelyek fogyásra vagy 
testtömegcsökkentésre, illetve a használatuk 
révén elérhető súlycsökkenés arányára vagy 
nagyságára, az éhségérzet csökkenésére 
vagy a jóllakottság érzésének fokozására, 
illetve az étrend energiatartalmának 
csökkentésére utalnak. E rendelkezés 
azonban nem alkalmazható az 
étrendellenőrző rendszerekre, amelyek 
bejegyzett védjegyek;

Er. en

Indokolás

E rendelet célja nem lehet a „kalóriaszámlálóhoz” hasonló étrend ellenőrző rendszerek 
betiltása, mivel ezek jól beváltak Európában és valóban működő mechanizmusokat 
biztosítanak a súlycsökkentéshez. Ezekbe beletartoznak azon termékjelölések, amelyek 
esetében a termék súlycsökkentésben játszott szerepét egyértelműen feltüntetik a program 
keretében.



PE 353.660v01-00

Külső fordítás 118/220 AM\555844HU.doc

HU

Módosító: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 205
11. cikk, (1) bekezdés, d) pont 

d) orvosok vagy más egészségügyi 
szakemberek, vagy ezek szakmai 
szervezetei, vagy jótékonysági szervezetek 
ajánlására utaló információk, vagy olyan 
információk, amelyek azt sugallják, hogy az 
adott élelmiszer fogyasztásának mellőzése 
hatással lehet az egészségre.

törölve

Er. en

Módosító: Phillip Whitehead, Linda McAvan, Martin Callanan

Módosítás: 206
11. cikk, (1) bekezdés, d) pont 

d) orvosok vagy más egészségügyi 
szakemberek, vagy ezek szakmai 
szervezetei, vagy jótékonysági szervezetek 
ajánlására utaló információk, vagy olyan 
információk, amelyek azt sugallják, hogy az 
adott élelmiszer fogyasztásának mellőzése 
hatással lehet az egészségre.

d) orvosok vagy más egészségügyi 
szakemberek, vagy ezek szakmai 
szervezetei, vagy jótékonysági szervezetek 
ajánlására utaló információk, vagy olyan 
információk, amelyek azt sugallják, hogy az 
adott élelmiszer fogyasztásának mellőzése 
hatással lehet az egészségre. Ezt a 
korlátozást nem kell olyan elismert 
szervezete − például az egészségügy terén 
tevékenykedő jótékonysági szervezetek −
által tett utalásokra alkalmazni, amelyek 
részt vállalnak a közegészségügy 
javításában és a fogyasztók egészséges 
étrendre és életmódra való nevelésében.

Er. en

Indokolás

Jótékonysági szervezetek élelmiszergyártókkal történő társulásai által lehetővé válik, hogy 
jelentős összeget juttassanak kutatási, egészségnevelési, egészséggondozási és rehabilitációs 
kezdeményezésekre. Az ehhez hasonló kapcsolatok szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
növeljék a jótékonysági szervezetek és munkájuk ismertségét, illetve a pénzgyűjtő akciókat 
gyakran olyan egészséggel kapcsolatos tájékoztató üzentek kísérik, amelyek sok emberhez 
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eljutnak. Az ilyen társulások és kampányok keretében terjesztett információkat nem kellene 
tiltani, amennyiben olyan elismert szervezetektől származnak, amelyek részt vállalnak a 
közegészségügy javításában és a fogyasztók egészséges étrendre és életmódra való 
nevelésében.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Módosítás: 207
11. cikk, (1) bekezdés, d) pont 

d) orvosok vagy más egészségügyi 
szakemberek, vagy ezek szakmai 
szervezetei, vagy jótékonysági szervezetek 
ajánlására utaló információk, vagy olyan 
információk, amelyek azt sugallják, hogy az 
adott élelmiszer fogyasztásának mellőzése 
hatással lehet az egészségre.

d) orvosok vagy más egészségügyi 
szakemberek, vagy ezek szakmai 
szervezetei, vagy jótékonysági szervezetek 
ajánlására utaló információk− kivéve, ha 
egyértelmű és igazolt kapcsolat van az adott 
tápanyag vagy összetevő és független 
társulások vagy jótékonysági szervezetek 
kapcsolódó ajánlása között −, vagy olyan 
információk, amelyek azt sugallják, hogy az 
adott élelmiszer fogyasztásának mellőzése 
hatással lehet az egészségre.

Er. en

Indokolás

Jelenleg nem egyértelmű a fogyasztó számára, hogy milyen alapon biztosítanak egészségügyi 
szakemberek ajánlásaival, illetve egy jótékonysági szervezet jóváhagyásával kapcsolatos 
információkat. Az ajánlás/jóváhagyás történhet egészséggel kapcsolatos vagy pénzügyi 
okokból, de a fogyasztó erről nem tudhat. Ezért egyértelmű kapcsolatot kell teremteni az adott 
élelmiszer és az ajánlás/jóváhagyás oka között.

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 208
11. cikk, (1) bekezdés, da) pont (új)

da) Tápértékre vonatkozó adatok, 
egészségre vonatkozó utalások és egyéb 
információk, amelyek azt sugallják, hogy a 
gyermekek esetében a termék különleges 
tápértékkel rendelkezik, kivéve, ha ezek 
összhangban vannak a 4. cikk (1) 
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bekezdésével.

Er. nl

Módosító: Genowefa Grabowska

Módosítás: 209
11. cikk, (1) bekezdés, da) pont (új)

da) tápértékre vonatkozó adatok, egészségre 
vonatkozó utalások és egyéb információk, 
amelyek azt sugallják, hogy a gyermekek 
esetében a termék különleges tápértékkel 
rendelkezik, kivéve, ha ezek összhangban 
vannak a 4. cikk (1) bekezdésével.

Er. en

Indokolás

A gyermekek és étkezési szokásaik rendkívül könnyen befolyásolhatók a reklámok által. Ezért 
a WHO az „Étrendre, a testmozgásra és az egészségre vonatkozó globális stratégia 
tervezetében” különösen olyan, „Felelős marketing gyakorlatokat” ajánl, „amelyek 
támogatják ezt a stratégiát, különös tekintettel a magas telítettzsír-tartalmú, illetve magas 
cukor- és sótartalommal rendelkező élelmiszerek kisgyermekeket célzó reklámozására és 
értékesítésére.”

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 210
11. cikk, (1) bekezdés, da) pont (új)

da) kizárólag gyermekeket célzó állítások

Er. de

Indokolás

Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy az egészséggel kapcsolatos állításokkal gyermekeket 
célozzanak meg.
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Módosító: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 211
11. cikk, (1) bekezdés, da) pont (új)

da) kizárólag vagy elsősorban gyermekeket 
célzó állítások

Er. el

Indokolás

A gyermekek a fogyasztók nagy és egyedi csoportját jelentik, akik becsaphatók és könnyen 
befolyásolhatók megtévesztő üzenetek által.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 212
11. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A következő, egészséggel kapcsolatos 
burkolt állítások nem megengedhetők: 
amelyek azt sugallják, hogy az élelmiszer 
fogyasztásának mellőzése hatással lehet az 
ember egészségére, illetve orvosok vagy más 
egészségügyi szakemberek, vagy ezek 
szakmai szervezetei, vagy jótékonysági 
szervezetek ajánlásaira utaló információk, 
kivéve, ha ezek országosan, illetve a 
Hatóság által elismert szervezetektől 
származnak.

Er. en

Indokolás

Ha az információkat tudományos ismeretekre alapozzák, lehetővé kell tenni a fogyasztók 
számára, hogy meggyőződjenek erről a tényről.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 213
11. cikk, (2) bekezdés 

(2) Indokolt esetben a Bizottság, a (2) Indokolt esetben a Bizottság, a 
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Hatósággal folytatott konzultációt követően, 
részletes iránymutatásokat hirdet ki e cikk 
végrehajtására vonatkozóan.

Hatósággal, illetve az élelmiszeripart és a 
fogyasztókat képviselő szervezetekkel
folytatott konzultációt követően, részletes 
iránymutatásokat hirdet ki e cikk 
végrehajtására vonatkozóan.

Er. en

Indokolás

Szükséges, hogy a Bizottság az érdekelt felekkel is konzultáljon, és merítsen tudásukból.

Módosító: Anne Ferreira

Módosítás: 214
11. cikk, (2) bekezdés 

(2) Indokolt esetben a Bizottság, a 
Hatósággal folytatott konzultációt követően, 
részletes iránymutatásokat hirdet ki e cikk 
végrehajtására vonatkozóan.

(2) Indokolt esetben a Bizottság, a 
Hatósággal folytatott konzultációt követően, 
a 23. cikkben említett eljárással 
összhangban kidolgozott, részletes 
iránymutatásokat hirdet ki e cikk 
végrehajtására vonatkozóan. 

Er. fr

Indokolás

Elő kell írni, hogy ezeket az iránymutatásokat komitológiai eljárással kell megállapítani.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, Dimitrios 
Papadimoulis

Módosítás: 215
11a. cikk (új)

11a. cikk

Gyermekeket célzó állítások tilalma

Az e rendelet hatálya alá tartozó 
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tápértékre vonatkozó adatok, egészségre 
vonatkozó utalások és egyéb információk 
nem célozhatják meg közvetlenül vagy 
elsősorban a gyermekeket. Az e rendelet 
hatálya alá tartozó tápértékre vonatkozó 
adatok, egészségre vonatkozó utalások és 
egyéb információk nem tüntethetők fel az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekről szóló, 1991. május 14-i 
91/321/EGK bizottsági irányv1 és a 
csecsemők és a kisgyermekek számára 
készült feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 
1996. február 16-i 96/5/EK, Euratom 
bizottsági irányelv2 hatálya alá tartozó 
termékeken.
1 HL L 175., 1991.7.4., 35. o.
2 HL L 49., 1996.2.28., 17. o. 

Er. en

Indokolás

A gyermekek és étkezési szokásaik rendkívül könnyen befolyásolhatók a reklámok által. Ezért 
a WHO az „Étrendre, a testmozgásra és az egészségre vonatkozó globális stratégia 
tervezetében” különösen olyan, „Felelős marketing gyakorlatokat” ajánl, „amelyek 
támogatják ezt a stratégiát, különös tekintettel a magas telítettzsír-tartalmú, illetve magas 
cukor- és sótartalommal rendelkező élelmiszerek kisgyermekeket célzó reklámozására és 
értékesítésére.”

Abból a célból, hogy elkerüljéka  szoptatás anyatej-helyettesítő tápszerekkel történő 
felváltását, kerülni kell az ilyen helyettesítő termékekre vonatkozó utalásokat, összhangban az 
Egészségügyi Világközgyűlés 2002. májusi 55.25.  állásfoglalásával, amelyben annak 
biztosítására sürgeti tagállamait, „hogy a mikrotápanyagokkal kapcsolatos intézkedések 
bevezetése és táplálék-kiegészítők értékesítése ne váltsa fel vagy ássa alá a kizárólagos 
szoptatás és optimális kiegészítő táplálás fenntartható gyakorlatára irányuló támogatást.” 
(WHA 55.25., 2002. május)

Módosító: Avril Doyle

Módosítás: 216
12. cikk, (1) bekezdés 
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(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan 
elfogadott, az átlagfogyasztó által is érthető 
tudományos adatokon alapulnak, 
amennyiben ezek az állítások szerepelnek a 
(2) bekezdésben említett jegyzékben.

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan 
elfogadott, az átlagfogyasztó által is érthető 
tudományos adatokon alapulnak,
amennyiben a (2) bekezdésben említett 
jegyzékben szerepelnek a tápanyag vagy 
más anyag és az egészség közötti 
kapcsolatot szemléltető példák.

Er. en

Indokolás

Az egészségre vonatkozó utalások pontos megfogalmazása komoly bürokratikus és időigényes 
terhet eredményez, mivel a gazdasági szereplőknek az utalás megfogalmazása szerinti minden 
variációnak meg kell felelniük. Ezenkívül, ez meghaladná a fogyasztóvédelem javítása 
érdekében tett jogos erőfeszítéseket. Ezért a megengedett információk jegyzéke csak egy 
szemléltető jellegű példát tartalmazzon. Ezt követően a gazdasági szereplők− saját 
felelősségükre− csak azonos jelentéssel bíró utalásokat alkalmazhatnak.

Módosító: Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 217
12. cikk, (1) bekezdés 

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan
elfogadott, az átlagfogyasztó által is érthető 
tudományos adatokon alapulnak, 
amennyiben ezek az állítások szerepelnek a 
(2) bekezdésben említett jegyzékben.

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan 
elfogadott, az átlagfogyasztó által is érthető 
tudományos ismereteken alapulnak, 
amennyiben a tápanyag vagy más anyag és 
az egészség közötti kapcsolat szerepel a (2) 
bekezdésben említett jegyzékben.

Er. en
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Indokolás

Elsőrendű fontosságú, hogy a gyártók egymáshoz igazíthassák a tudományos ismeretek 
kommunikálását és az információk megfogalmazását a különböző nyelveken, hogy ezáltal 
megfeleljenek az adott kontextusnak/ország helyzetének. Az iparnak szintén képesnek kell 
lennie arra, hogy a fogyasztók ismereteinek bővülésével folyamatosan módosíthassa az 
információkat és a tájékoztató üzeneteket. A konkrét információk helyett a 
tápanyagok/anyagok közötti kapcsolatot szemléltető jegyzéket kell megfontolni.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Módosítás: 218
12. cikk, (1) bekezdés 

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan 
elfogadott, az átlagfogyasztó által is érthető 
tudományos adatokon alapulnak, 
amennyiben ezek az állítások szerepelnek a 
(2) bekezdésben említett jegyzékben.

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan 
elfogadott, az átlagfogyasztó által is érthető 
tudományos adatokon és a teljes 
élelmiszerek összetételének 
figyelembevételén alapulnak, amennyiben 
ezek az állítások szerepelnek a (2) 
bekezdésben említett jegyzékben.

Er. en

Indokolás

E cikk javasolt megfogalmazása úgy tűnik, kizárja a teljes élelmiszerekre− mint például a 
zöldségek és gyümölcsök vagy a  teljes magvak − vonatkozó, egészséggel kapcsolatos 
utalásokat. Ez a korlátozás indokolatlan, ezért ennek megfelelően a cikket módosítani kell.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 219
12. cikk, (1) bekezdés 

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan 

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan 
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elfogadott, az átlagfogyasztó által is érthető 
tudományos adatokon alapulnak, 
amennyiben ezek az állítások szerepelnek a 
(2) bekezdésben említett jegyzékben.

elfogadott, az átlagfogyasztó által is érthető 
tudományos ismereteken alapulnak, 
amennyiben ezek az állítások a (2) 
bekezdésben említett jegyzéken alapulnak.

Er. en

Indokolás

Egy bizonyított állításokat tartalmazó jegyzék csökkenti a javasolt rendelet terjedelmes 
engedélyezési aktái által a kis- és közévállalkozásoknak okozott bürokratikus hatást. Egy ilyen 
jegyzék a Hatóság terheit is csökkenti. Annak biztosítása érdekében azonban, hogy a jegyzék 
a lehető legátfogóbb legyen, nem csupán a tagállamok számára kellene engedélyezni, hogy 
javaslatokat tegyenek a jegyzékben foglalt információkra, hanem a kapcsolódó érdekelt felek 
számára is (pl.: fogyasztói csoportok és az ipar).

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 220
12. cikk, (1) bekezdés 

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan 
elfogadott, az átlagfogyasztó által is érthető 
tudományos adatokon alapulnak, 
amennyiben ezek az állítások szerepelnek a 
(2) bekezdésben említett jegyzékben.

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan 
elfogadott és megfelelően bizonyított, az 
átlagfogyasztó által is érthető tudományos 
adatokon alapulnak, amennyiben ezek az 
állítások szerepelnek a (2) bekezdésben 
említett jegyzékben.

Er. de

Indokolás

A megfelelően bizonyított tudományos adatokra való hivatkozással a módosítás célja annak 
biztosítása, hogy a tudományos indokolás ésszerű és elérhető.

Módosító: Richard Seeber

Módosítás: 221
12. cikk, (1) bekezdés 
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(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy egy másik anyag a növekedésben és a 
test fejlődésében és rendes funkcióiban 
játszott szerepét jellemzik, és amelyek 
általánosan elfogadott, az átlagfogyasztó 
által is érthető tudományos adatokon
alapulnak, amennyiben ezek az állítások
szerepelnek a (2) bekezdésben említett 
jegyzékben.

(1) A 10. cikk (1) bekezdésében említett 
engedélyezési eljárástól eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan 
elfogadott, az átlagfogyasztó által is érthető 
tudományos ismereteken alapulnak, 
amennyiben ezek az állítások a (2) 
bekezdésben említett jegyzéken alapulnak.

Er. en

Módosító: John Bowis

Módosítás: 222
12. cikk, (1) bekezdés 

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan 
elfogadott, az átlagfogyasztó által is érthető 
tudományos adatokon alapulnak, 
amennyiben ezek az állítások szerepelnek a 
(2) bekezdésben említett jegyzékben.

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek elfogadott, az 
átlagfogyasztó által is érthető tudományos
ismereteken alapulnak, amennyiben ezek az 
állítások szerepelnek a (2) bekezdésben 
említett jegyzékben.

Er. en

Indokolás

Az „általánosan elfogadott adatok” fogalma nem meghatározott. A módosítás célja ennek a 
pontnak a világosabbá tétele.

Módosító: Martin Callanan

Módosítás: 223
12. cikk, (1) bekezdés 
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(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy tápanyag 
vagy más anyag a növekedésben és a test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan 
elfogadott, az átlagfogyasztó által is érthető, 
tudományos adatokon alapulnak, 
amennyiben ezek az állítások szerepelnek a 
(2) bekezdésben említett jegyzékben.

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve, 
megengedett olyan egészségre vonatkozó 
utalások feltüntetése, amelyek egy 
élelmiszer, tápanyag vagy más anyag a 
növekedésben és a test fejlődésében és 
rendes funkcióiban játszott szerepét 
jellemzik, és amelyek általánosan elfogadott, 
a megcélzott fogyasztó által is érthető, 
tudományos adatokon alapulnak, 
amennyiben ezek az állítások szerepelnek a 
(2) bekezdésben említett jegyzékben.

Er. en

Indokolás

Az általánosan elfogadott tudományos adatokon alapuló állítások jegyzékének tartalmazni 
kell olyan élelmiszerekre történő utalásokat, amelyekről ismert, hogy csökkentik egyes 
betegségek kockázatát− ilyen, például a zöldségek és gyümölcsök szerepe a rák egyes fajtái 
kockázatának csökkentésében. Az utalások gyakran a népesség egyes csoportjait vagy 
alcsoportjait célozzák meg, akik az átlagos fogyasztónál tájékozottabbak egyes élelmiszerek, 
tápanyagok vagy anyagok tekintetében.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan, Avril Doyle

Módosítás: 224
12. cikk, (2) bekezdés 

(2) A tagállamok legkésőbb ...-ig [e rendelet 
elfogadása hónapjának utolsó napja + 1 év] 
átadják a Bizottságnak az (1) bekezdésben 
említett, egészségre vonatkozó utalások 
jegyzékét. 

(2) A tagállamok legkésőbb ...-ig [e rendelet 
elfogadása hónapjának utolsó napja + 1 év] 
átadják a Bizottságnak az (1) bekezdésben 
említett kapcsolatok jegyzékét.

A Hatósággal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság a 23. cikkben említett 
eljárással összhangban legkésőbb …-ig [e 
rendelet elfogadása hónapjának utolsó napja 
+ 3 év] elfogadja az (1) bekezdésben 
említett, egy tápanyag vagy más anyag a 
növekedésben, illetve az emberi test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemző, megengedett állítások
közösségi jegyzékét.

A Hatósággal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság a 23. cikkben említett 
eljárással összhangban legkésőbb …-ig [e 
rendelet elfogadása hónapjának utolsó napja 
+ 3 év] elfogadja az (1) bekezdésben 
említett, egy tápanyag vagy más anyag a 
növekedésben, illetve az emberi test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemző kapcsolatok közösségi 
jegyzékét.

A jegyzék módosításait − a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy egy tagállam 

A jegyzék módosításait − a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy egy tagállam 
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kérését követően − a 23. cikkben említett 
eljárással összhangban kell elfogadni.

kérését követően − a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Er. en

Módosító: Richard Seeber

Módosítás: 225
12. cikk, (2) bekezdés, 1. és 2. albekezdés

(2) A tagállamok legkésőbb ...-ig [e rendelet 
elfogadása hónapjának utolsó napja + 1 év] 
átadják a Bizottságnak az (1) bekezdésben 
említett, egészségre vonatkozó utalások 
jegyzékét.

(2) A tagállamok és az érdekelt felek (azaz 
fogyasztói csoportok és az ipar képviselői) 
legkésőbb ...-ig [e rendelet elfogadása 
hónapjának utolsó napja + 1 év] átadják a 
Bizottságnak az (1) bekezdésben említett 
étrendi/egészségi kapcsolatok jegyzékét.

A Hatósággal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság a 23. cikkben említett 
eljárással összhangban legkésőbb …-ig [e 
rendelet elfogadása hónapjának utolsó napja 
+ 3 év] elfogadja az (1) bekezdésben 
említett, egy tápanyag vagy más anyag a 
növekedésben, illetve az emberi test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemző, megengedett állítások
közösségi jegyzékét.

A Hatósággal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság a 23. cikkben említett 
eljárással összhangban legkésőbb …-ig [e 
rendelet elfogadása hónapjának utolsó napja 
+ 3 év] elfogadja az (1) bekezdésben 
említett, egy tápanyag vagy más anyag a 
növekedésben, illetve az emberi test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemző, megengedett
étrendi/egészségi kapcsolatok közösségi 
jegyzékét.

Er. en

Indokolás

Lehetőséget kell biztosítani az érdekelt felek számára, hogy javaslatokat tegyenek a 
Bizottságnak az étrendi/egészségi kapcsolatok, valamint a jegyzék módosítása tekintetében. 
Praktikus okokból a jegyzék ne tartalmazza az állítás pontos meghatározását, hanem csak egy 
általános utalást tartalmazzon az étrend/egészség közötti kapcsolatra (pl.: kalcium − a 
csontsűrűség stabilizálása).

Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 226
12. cikk, (2) bekezdés, 1. és 2. albekezdés
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(2) A tagállamok legkésőbb ...-ig [e rendelet 
elfogadása hónapjának utolsó napja + 1 év] 
átadják a Bizottságnak az (1) bekezdésben 
említett, egészségre vonatkozó utalások 
jegyzékét.

(2) Az érdekelt felekkel történő konzultációt 
követően, a tagállamok legkésőbb ...-ig [e 
rendelet elfogadása hónapjának utolsó 
napja + 1 év] átadják a Bizottságnak az (1) 
bekezdésben említett tápanyagok/anyagok 
és funkciók közötti kapcsolatok jegyzékét.

A Hatósággal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság a 23. cikkben említett 
eljárással összhangban legkésőbb …-ig [e 
rendelet elfogadása hónapjának utolsó 
napja + 3 év] elfogadja az (1) bekezdésben 
említett, egy tápanyag vagy más anyag a 
növekedésben, illetve az emberi test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemző, megengedett állítások
közösségi jegyzékét.

A Hatósággal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság a 23. cikkben említett 
eljárással összhangban legkésőbb …-ig [e 
rendelet elfogadása hónapjának utolsó 
napja + 3 év] elfogadja az (1) bekezdésben 
említett, egy tápanyag vagy más anyag a 
növekedésben, illetve az emberi test 
fejlődésében és rendes funkcióiban játszott 
szerepét jellemző tápanyagok/anyagok és 
funkciók közötti megengedett kapcsolatok 
közösségi jegyzékét.

Er. fr

Indokolás

Kívánatos lenne a tápanyagok/anyagok és funkciók közötti kapcsolatok jegyzékének 
elfogadása az állítások jegyzékével szemben, mivel az utóbbi korlátozó jellegű.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 227
12. cikk, (2) bekezdés, 1. albekezdés

(2) A tagállamok legkésőbb ...-ig [e rendelet 
elfogadása hónapjának utolsó napja + 1 év] 
átadják a Bizottságnak az (1) bekezdésben 
említett, egészségre vonatkozó utalások 
jegyzékét.

(2) A tagállamok és az érdekelt felek (azaz 
fogyasztói csoportok és az ipar képviselői) 
legkésőbb ...-ig [e rendelet elfogadása 
hónapjának utolsó napja + 1 év] átadják a 
Bizottságnak az (1) bekezdésben említett, 
egészségre vonatkozó utalások jegyzékét.

Er. en
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Módosító: Richard Seeber

Módosítás: 228
12. cikk, (3) bekezdés

(3) E rendelet hatálybalépésének napjától a 
(2) bekezdés második bekezdésében említett 
jegyzék elfogadásáig, az (1) bekezdésben 
említett egészségre vonatkozó utalások a 
gazdasági szereplő felelősségére 
feltüntethetők, feltéve, hogy összhangban 
vannak ezzel a rendelettel és a rájuk 
vonatkozó hatályos nemzeti 
rendelkezésekkel, és a 22. cikkben említett 
védintézkedések elfogadásának érintése 
nélkül.

(3) E rendelet hatálybalépésének napjától a 
(2) bekezdés 2. albekezdésében említett 
jegyzék elfogadását követő 12 hónapig, az 
(1) bekezdésben említett egészségre 
vonatkozó utalások a gazdasági szereplő 
felelősségére feltüntethetők, feltéve, hogy 
összhangban vannak ezzel a rendelettel és a 
rájuk vonatkozó hatályos nemzeti 
rendelkezésekkel.

Er. en

Indokolás

Az érintett állítások a tápanyag vagy egyéb anyag általánosan elfogadott szerepét írják le, 
amelyek nem tévesztik meg a fogyasztót, mivel az megérti ezeket. Ezért egy megfelelő átmeneti 
időszakot kell biztosítani az élelmiszeripar számára, hogy értékesítse készleteit és módosítsa a 
címkéket.

Módosító: Anne Ferreira

Módosítás: 229
13. cikk 

13. cikk
Betegségi kockázatok csökkentésére 

vonatkozó utalások
(1) A 2000/13/EK irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve, abban az esetben lehet 
betegségi kockázatok csökkentésére 
vonatkozó utalást feltüntetni, ha az ilyen 
utalást e rendelettel összhangban 
engedélyezik.
(2) Az ebben a rendeletben megállapított 
általános követelményeken és az (1) 
bekezdés különleges előírásain kívül, a 
betegségi kockázatok csökkentésére 
vonatkozó utalások esetében a címkén fel 

törölve
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kell tüntetni egy nyilatkozatot, amely szerint 
a betegségek több kockázati tényezővel 
rendelkeznek, és e kockázati tényezők közül 
egy megváltozatása jótékony hatást 
eredményezhet/nem biztos, hogy 
eredményez jótékony hatást.

Er. fr

Indokolás

A betegségi kockázatok csökkentésére vonatkozó állítások engedélyezésének lehetősége nem 
tervezhető; egy kórtan megelőzésére vagy kezelésére irányuló bármely intézkedést orvosi 
diagnózisnak kell megelőznie, és amennyiben szükséges, étrend előírásának egészségügyi 
szakember által.

Módosító: Frédérique Ries and Chris Davies

Módosítás: 230
13. cikk 

(1) A 2000/13/EK irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve, abban az esetben lehet 
betegségi kockázatok csökkentésére 
vonatkozó utalást feltüntetni, ha az ilyen 
utalást e rendelettel összhangban 
jóváhagyják.

(1) A 2000/13/EK irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve, abban az esetben lehet 
egy betegség kockázati tényezője
csökkentésére vonatkozó utalást feltüntetni, 
ha az ilyen utalást e rendelettel összhangban 
jóváhagyják.

(2) Az ebben a rendeletben megállapított 
általános követelményeken és az (1) 
bekezdés különleges előírásain kívül, a 
betegségi kockázatok csökkentésére 
vonatkozó utalások esetében a címkén fel 
kell tüntetni egy nyilatkozatot, amely szerint 
a betegségek több kockázati tényezővel 
rendelkeznek, és e kockázati tényezők közül 
egy megváltozatása jótékony hatást 
eredményezhet/nem biztos, hogy 
eredményez jótékony hatást.

(2) Az ebben a rendeletben megállapított 
általános követelményeken és az (1) 
bekezdés különleges előírásain kívül, a 
betegségek kockázati tényezői csökkentésére 
vonatkozó utalások esetében a címkén fel 
kell tüntetni egy nyilatkozatot, amely szerint 
a betegségek több kockázati tényezővel 
rendelkeznek, és e kockázati tényezők közül 
egy megváltozatása jótékony hatást 
eredményezhet/nem biztos, hogy 
eredményez jótékony hatást.

Er. fr

Indokolás

Ahhoz, hogy ezt a cikket összhangba hozzuk a 2. cikkben javasolt módosításokkal, meg kell 
megváltoztatni a megfogalmazást is, így a „betegségi kockázat” helyett a „betegség kockázati 
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tényezője” áll.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 231
13. cikk, (1) bekezdés 

(1) A 2000/13/EK irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve, abban az esetben lehet 
betegségi kockázatok csökkentésére 
vonatkozó utalást feltüntetni, ha az ilyen 
utalást e rendelettel összhangban 
engedélyezik.

(1) A 2000/13/EK irányelv 2. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve, abban az esetben lehet 
betegségi kockázatok csökkentésére 
vonatkozó utalást feltüntetni, ha ezekről e 
rendelettel összhangban értesítést küldenek.

Er. de

Indokolás

Ez a módosítás szükségszerűen következik a 10. cikk (1) bekezdésének módosításából, és az 
abban a cikkben előírt értesítési eljárás változásából.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 232
14. cikk, (1) bekezdés 

(1) A 10. cikk (1) bekezdésében említett 
engedély megszerzéséhez kérelmet kell 
benyújtani a Hatósághoz.

(1) A 10. cikk (1) bekezdésében említett 
engedély megszerzéséhez kérelmet kell 
benyújtani a következő rendelkezésekkel 
összhangban.
1a. A kérelmet a tagállam illetékes nemzeti 
hatóságához kell elküldeni.

A Hatóság: a) Az illetékes nemzeti hatóság:
a) írásban igazolja egy kérelem 
kézhezvételét a kézhezvétel napjától 
számított 14 napon belül. Az igazolás 
tartalmazza a kérelem kézhezvételének 
napját;

i. írásban igazolja a kérelmezőnek a kérelem 
kézhezvételét a kézhezvétel napjától 
számított 14 napon belül. Az igazolás 
tartalmazza a kérelem kézhezvételének 
napját;

ii. haladéktalanul értesíti az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a 
továbbiakban: a Hatóság); és
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iii. a Hatóság rendelkezésére bocsátja a 
kérelmet és a kérelmező által biztosított 
minden kiegészítő információt.
b) A Hatóság

b) haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat 
és a Bizottságot a kérelemről, és 
rendelkezésükre bocsátja a kérelmet és a 
kérelmező által biztosított minden kiegészítő 
információt;

i. haladéktalanul tájékoztatja a többi 
tagállamot és a Bizottságot a kérelemről, és 
rendelkezésükre bocsátja a kérelmet és a 
kérelmező által biztosított minden kiegészítő 
információt;

c) a (3) bekezdés f) pontjában említett 
összeállított anyag összefoglalását a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátja

ii. a (3) bekezdés f) pontjában említett 
összeállított anyag összefoglalását a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátja. A 
nyilvánosságnak lehetősége nyílik 
megjegyzéseket tenni az összeállított 
anyaggal kapcsolatban a közzététel napjától 
számított négy héten belül.

Er. en

Indokolás

A decentralizált eljárást ne váltsa fel egy központosított eljárást, amely az FDA-hoz hasonló 
szerepet biztosítana az EFSA-nak. Az EP többször hangsúlyozta, hogy véleménye szerint az 
EFSA-nak független kockázatértékelő és kockázati kommunikációt végző ügynökségnek kell 
lennie, amely nem végez központi kockázatkezelő feladatokat.
Lehetőséget kell biztosítani a nyilvánosság számára, hogy egy bizonyos időkereten belül 
megjegyzéseket tehessenek a benyújtott aktával kapcsolatban, kifejezhessék aggodalmukat 
és/vagy további kérdéseket tegyenek fel mind az akta benyújtójának, mind a szakértőknek.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 233
14. cikk, cím és (1) bekezdés 

Engedélyezés iránti kérelem Értesítés
(1) A 10. cikk (1) bekezdésében említett 
engedély megszerzéséhez kérelmet kell 
benyújtani a Hatósághoz.

(1) A 10. cikk (1) bekezdése szerinti 
értesítést kell küldeni a Hatóságnak a gyártó 
által, amikor a termék először kereskedelmi 
forgalomba kerül, vagy az importőr által, 
ha a terméket harmadik országban 
gyártották.
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A Hatóság: A Hatóság:

a) írásban igazolja egy kérelem
kézhezvételét a kézhezvétel napjától 
számított 14 napon belül. Az igazolás 
tartalmazza a kérelem kézhezvételének 
napját;

a) írásban igazolja az értesítés kézhezvételét 
a kézhezvétel napjától számított 14 napon 
belül. Az igazolás tartalmazza az értesítés
kézhezvételének napját;

b) haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat 
és a Bizottságot a kérelemről, és 
rendelkezésükre bocsátja a kérelmet és a 
kérelmező által biztosított minden kiegészítő 
információt;

b) haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat 
és a Bizottságot az értesítésről, és 
rendelkezésükre bocsátja az értesítést és a 
gyártó vagy az importőr által biztosított 
minden kiegészítő információt;

c) a (3) bekezdés f) pontjában említett 
összeállított anyag összefoglalását a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátja

c) a (3) bekezdés f) pontjában említett 
összeállított anyag összefoglalását a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátja

Er. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt engedélyezési eljárást egy kevésbé nehézkes értesítési eljárás váltja 
fel. A vonatkozó kísérő dokumentumok bemutatására vonatkozó kötelezettség megtartása 
biztosítja, hogy az illetékes hatóságok rendelkeznek valamennyi szükséges információval. Ez 
és a Bizottság által javasolt rendszer között a legfontosabb különbség az, hogy nem szükséges 
minden esetben elvégezni a hosszadalmas engedélyezési eljárást.

Amennyiben kétségek merülnének fel a tudományos megalapozottság tekintetében, az
értesítési eljárás alatt benyújtott információk esetében még mindig el lehet végezni a 
szükséges vizsgálatokat.

A rendes, modern igazgatási gyakorlattal összhangban, elektronikus kommunikációs 
eszközöket kell alkalmazni az igazgatási eljárások egyszerűsítése céljából. Ez azért is fontos, 
hogy a KKV-k számára könnyebb hozzáférést biztosítsanak az igazgatási eljárásokhoz.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 234
14. cikk, cím és (1) bekezdés 

Engedélyezés iránti kérelem Értesítés
(1) A 10. cikk (1) bekezdésében említett 
engedély megszerzéséhez kérelmet kell 
benyújtani a Hatósághoz.

1. A 10. cikk (1) bekezdése szerinti 
értesítést kell küldeni a Hatósághoz.

A Hatóság: A Hatóság:
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a) írásban igazolja egy kérelem
kézhezvételét a kézhezvétel napjától 
számított 14 napon belül. Az igazolás 
tartalmazza a kérelem kézhezvételének 
napját;

a) írásban igazolja az értesítés kézhezvételét 
a kézhezvétel napjától számított 14 napon 
belül. Az igazolás tartalmazza az értesítés
kézhezvételének napját;

b) haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat 
és a Bizottságot a kérelemről, és 
rendelkezésükre bocsátja a kérelmet és a 
kérelmező által biztosított minden kiegészítő 
információt;

b) haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat 
és a Bizottságot az értesítéstől, és 
rendelkezésükre bocsátja az értesítést és a 
gyártó vagy az importőr által biztosított 
minden kiegészítő információt;

c) a (3) bekezdés f) pontjában említett 
összeállított anyag összefoglalását a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátja.

c) a (3) bekezdés f) pontjában említett 
összeállított anyag összefoglalását a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátja.

Er. de

Indokolás

Ez a módosítás szükségszerűen következik a 10. cikk (1) bekezdésének módosításából, és az 
abban a cikkben előírt értesítési eljárás változásából.

Módosító: Avril Doyle, John Bowis

Módosítás: 235
14. cikk, (1) bekezdés, a) pont 

a) írásban igazolja egy kérelem 
kézhezvételét a kézhezvétel napjától 
számított 14 napon belül. Az igazolás 
tartalmazza a kérelem kézhezvételének 
napját;

a) írásban igazolja a kérelmezőnek egy 
kérelem kézhezvételét a kézhezvétel napjától 
számított 14 napon belül. Az igazolás 
tartalmazza a kérelem kézhezvételének 
napját;

Er. en

Módosító: John Bowis

Módosítás: 236
14. cikk, 1. bekezdés, b) pont 

b) haladéktalanul tájékoztatja a 
tagállamokat és a Bizottságot a kérelemről, 
és rendelkezésükre bocsátja a kérelmet és a 
kérelmező által biztosított minden kiegészítő 

törölve
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információt;

Er. en

Indokolás

A 14. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontját el kell hagyni, hogy védjék a benyújtott 
információk titkosságát, amíg határozat nem születik. Az átláthatóság és az információhoz 
való jog teljesül a 15. cikk (5) bekezdése és a 15. cikk (6) bekezdése által.

Módosító: Françoise Grossetête, Renate Sommer, John Bowis

Módosítás: 237
14. cikk, 1. bekezdés, c) pont 

c) a (3) bekezdés f) pontjában említett 
összeállított anyag összefoglalását a 
nyilvánosság rendelkezésére bocsátja;

törölve

Er. en

Indokolás

A nyilvánosság hozzáférése az aktához, a kérelem benyújtásának napjától, nem tűnik 
indokoltnak. Egyrészről ellentétben állna minden kereskedelmi titoktartási záradékkal, 
másrészről a nyilvánosság egészére nézve nem biztosítaná a dokumentum olvashatóságát.

Módosító: Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 238
14. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

(2) A kérelemhez a következő adatokat és 
dokumentumokat kell mellékelni:

(2) Az értesítéshez a következő adatokat és 
dokumentumokat kell mellékelni:

Er. de

Módosító: Renate Sommer, 

Módosítás: 239
14. cikk, (2) bekezdés, a) pont 
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a) a kérelmező neve és címe; a) a gyártó vagy importőr neve és címe;

Er. de

Indokolás

A megfogalmazás ellenőrzését a tájékoztató üzenet tartalmának átadásával váltják fel. A 
Bizottság szeretné, ha az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ellenőrizné az 
egészségre vonatkozó utalások megfogalmazását. Az EFSA azonban csupán a tudományos 
értékelésért felelős, és nem rendelkezik sem felhatalmazással, sem szakértelemmel a 
kommunikációs kérdések kezeléséhez.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 240
14. cikk, (2) bekezdés, a) pont 

a) a kérelmező neve és címe; a) a gyártó vagy importőr neve és címe;

Er. de

Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 241
14. cikk, (2) bekezdés, d) pont 

d) az adott, egészségre vonatkozó utalással 
kapcsolatos egyéb tudományos tanulmányok 
másolata;

d) az adott, egészségre vonatkozó utalással 
kapcsolatos egyéb tudományos tanulmányok 
másolata; az állítások tudományos 
indoklásának arányosnak kell lennie a 
jóváhagyást kérő forrás által állított 
jótékony hatás természetével;

Er. fr

Indokolás

A rendeletben elfogadott, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot létrehozó, általános 
alapelvekkel összhangban, e rendeletnek arányossági szinteket kell létrehoznia a termékre 
vonatkozóan tett állítások természetével kapcsolatban: ennek értelmében a betegségi kockázat 
csökkentésére vonatkozó állítások esetében szükséges tudományos megalapozottság szintjének 
magasabbnak kell lennie, mint a funkcionális állítások esetében szükséges szintnek.
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Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 242
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont 

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat − minden 
közösségi nyelven −, amely tekintetében 
engedélyt kérnek, egyes esetekben beleértve 
a használat egyedi feltételeit is.

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat;

Er. de

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 243
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont 

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat − minden 
közösségi nyelven −, amely tekintetében 
engedélyt kérnek, egyes esetekben beleértve 
a használat egyedi feltételeit is;

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett, azonos üzenetet 
tolmácsoló javaslatok − minden közösségi 
nyelven −, amely tekintetében engedélyt 
kérnek, egyes esetekben beleértve a 
használat egyedi feltételeit is;

Er. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt engedélyezési eljárást egy kevésbé nehézkes értesítési eljárás váltja 
fel. A vonatkozó kísérő dokumentumok bemutatására vonatkozó kötelezettség megtartása 
biztosítja, hogy az illetékes hatóságok rendelkeznek valamennyi szükséges információval. Ez 
és a Bizottság által javasolt rendszer között a legfontosabb különbség az, hogy nem szükséges 
minden esetben elvégezni a hosszadalmas engedélyezési eljárást.

Módosító: Johannes Blokland

Módosítás: 244
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont 
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e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat − minden 
közösségi nyelven −, amely tekintetében 
engedélyt kérnek, egyes esetekben beleértve 
a használat egyedi feltételeit is;

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat − minden 
közösségi nyelven, amelyen a kérelmező 
használni kívánja az állítást −, amely 
tekintetében engedélyt kérnek, egyes 
esetekben beleértve a használat egyedi 
feltételeit is;

Er. nl

Indokolás

Számos élelmiszert csak korlátozott területen forgalmaznak. A csak egy tagállamban vagy 
korlátozott számú tagállamban tevékenykedő termelőket nem szabad arra kényszeríteni, hogy 
drága fordítóirodákkal olyan nyelvre fordíttassák az állításukat, amelyet soha nem fognak 
használni.

Módosító: John Bowis

Módosítás: 245
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont 

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat − minden 
közösségi nyelven −, amely tekintetében 
engedélyt kérnek, egyes esetekben beleértve 
a használat egyedi feltételeit is;

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat szemléltető
jellegű példája − minden közösségi 
nyelven, amelyen a kérelmező használni 
kívánja az állítást −, amely tekintetében 
engedélyt kérnek, egyes esetekben beleértve 
a használat egyedi feltételeit is;

Er. en

Indokolás

Szükségtelen és túlzottan terhes az a követelmény, amely szerint valamennyi uniós tagállam 
nyelvére le kell fordítani a javasolt állítást, különösen abban az esetben, ha a terméket csak 
egy vagy csak néhány országba szánják.

Módosító: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 246
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont 

e) az egészségre vonatkozó utalás e) az egészségre vonatkozó utalás 
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megfogalmazására tett javaslat − minden 
közösségi nyelven −, amely tekintetében 
engedélyt kérnek, egyes esetekben beleértve
a használat egyedi feltételeit is;

megfogalmazásának szemléltető jellegű 
példája azon a nyelven, amelyen az aktát 
benyújtják a Hatóságnak, és egyes 
esetekben a használat egyedi feltételei is;

Er. en

Indokolás

A tudományos kapcsolatot és az állítás jelentését nem kell előzetesen jóváhagyni, de 
elengedhetetlen egy bizonyos fokú rugalmasság biztosítása a gyártók számára abban, hogy 
miként kommunikálják a fogyasztóknak az étrenddel és egészséggel kapcsolatos üzeneteket. 
Míg az üzenet lényege nem változik, ez a rugalmasság lehetővé teszi a gyártók számára, hogy 
kövessék a piac dinamikáját és a fogyasztói ismeretek fejlődését. Különbséget kell tenni a 
tudományos kapcsolat és az állítás közlése között.

Módosító: Riitta Myller

Módosítás: 247
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont 

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat − minden 
közösségi nyelven −, amely tekintetében 
engedélyt kérnek, egyes esetekben beleértve 
a használat egyedi feltételeit is;

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat, amely 
tekintetében engedélyt kérnek, egyes 
esetekben beleértve a használat egyedi 
feltételeit is;

Er. fi

Indokolás

A kérelmezők számára előírt azon kötelezettség, amely értelmében az állítás megfogalmazását 
a Közösség minden hivatalos nyelvén továbbítani kell, szükségtelen terheket ró minden 
gazdasági szereplőre, nem csak a KKV-kra. A különböző nyelvi és kulturális területeken 
eltérő szokások léteznek az információ feltüntetése tekintetében. A legmegfelelőbb megoldás 
az lenne, ha a tagállamok szakértőire bíznák, hogy megállapítsák az állítások 
megfogalmazását a különböző nyelveken, például az állítások jóváhagyására vonatkozó 
eljárás részeként (szabályozási bizottsági eljárás).

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 248
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont 
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e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat − minden 
közösségi nyelven −, amely tekintetében 
engedélyt kérnek, egyes esetekben beleértve 
a használat egyedi feltételeit is;

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat − azon 
tagállam(ok) nyelvén, ahol engedélyezést 
kérnek a felhasználásra −, amely 
tekintetében engedélyt kérnek, egyes 
esetekben beleértve a használat egyedi 
feltételeit is;

Er. en

Indokolás

Komoly teher a vállalkozások, különösen a KKV-k számra, hogy a kérelemben foglalt állítást 
le kell fordítani valamennyi közösségi nyelvre. Ez különösen így van, ha az érintett termékeket 
csak egy vagy két tagállamban kívánják értékesíteni.  Helyénvaló lenne, ha egy ésszerű és 
arányos megközelítést − például ha csak azon ország(ok) nyelvére kellene lefordítani az 
állítást, ahol azt várhatóan felhasználják − alkalmaznának a 14. cikk (3) bekezdésében 
megállapítandó szabályok tekintetében, a 23. cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban. 

Módosító: Holger Krahmer, Jules Maaten

Módosítás: 249
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont 

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat − minden 
közösségi nyelven −, amely tekintetében 
engedélyt kérnek, egyes esetekben beleértve 
a használat egyedi feltételeit is;

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat − egy 
közösségi nyelven −, amely tekintetében 
engedélyt kérnek, egyes esetekben beleértve 
a használat egyedi feltételeit is;

Er. de

Indokolás

Túlságosan megterhelő lenne a kérelmezők, különösen a kis- és középvállalkozások számára, 
ha valamennyi közösségi nyelven meg kellene fogalmazni állításukat. Elkerülhetők a 
szükségtelen bürokratikus kiadások és a magas költségek, ha a megfogalmazást csak egy 
közösségi nyelven kell benyújtani.
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Módosító: Thomas Ulmer

Módosítás: 250
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont 

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat − minden 
közösségi nyelven −, amely tekintetében 
engedélyt kérnek, egyes esetekben beleértve 
a használat egyedi feltételeit is;

e) az egészségre vonatkozó utalás − amely 
tekintetében engedélyt kérnek − kulcsszavai
minden közösségi nyelven, egyes esetekben 
beleértve a használat egyedi feltételeit is;

Er. de

Indokolás

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság feladata az állítások tudományos 
megalapozottságának ellenőrzése. Ez az adott megfogalmazás alapos vizsgálatának kérdése.

Módosító: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 251
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont 

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat − minden 
közösségi nyelven −, amely tekintetében 
engedélyt kérnek, egyes esetekben beleértve
a használat egyedi feltételeit is;

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazásának lényeges elemei −
minden közösségi nyelven − és egyes 
esetekben a használat egyedi feltételei is;

Er. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt eljárás nem ismerné el a fogyasztói ismeretek és megfigyelések 
fejlődésének figyelembevételét (amelyet eleve előzetesen nem lehet értékelni). Ez olyan 
helyzetet eredményezhet, ahol a gyártók egy eltérő megfogalmazás tekintetében kérnek 
jóváhagyást egy olyan kapcsolat létrehozására, amelyet már jóváhagytak, és ami ezért 
megkétszerezné az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság munkáját.
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Módosító: Martin Callanan

Módosítás: 252
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont 

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazására tett javaslat − minden 
közösségi nyelven −, amely tekintetében 
engedélyt kérnek, egyes esetekben beleértve
a használat egyedi feltételeit is;

e) az egészségre vonatkozó utalás 
megfogalmazásának lényeges elemei −
minden közösségi nyelven −, amely 
tekintetében engedélyt kérnek, és egyes 
esetekben a használat egyedi feltételei is;

Er. en

Módosító: Martin Callanan

Módosítás: 253
14. cikk, (2) bekezdés, ea) pont (új)

ea) az állításokban hangoztatott jótékony 
hatás természetével arányos tudományos 
adat

Er. en

Indokolás

Míg a tudományos megalapozottság és az állítás jelentése közötti kapcsolat jóváhagyás 
tárgya lehet, elengedhetetlen, hogy egy bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítsanak a 
gyártók számára az állítás kommunikálása tekintetében. A Bizottság javaslata ezt nem veszi 
figyelembe.

Módosító: Anne Ferreira

Módosítás: 254
14. cikk, (2) bekezdés, ea) pont (új)

(ea) a javasolt élelmiszer-csomogalás 
mintája, amelyen az állítást feltüntetik, és 
amelyen jól látható az állítás 
megfogalmazása és az alkalmazott címke;

Er. fr
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Indokolás

A 24. cikk értelmében a tagállamoknak jogukban áll mintát kérni azokról a címkékről, 
amelyeket olyan élelmiszeren használnak, amelyre vonatkozóan a gyártó állítást tüntet fel.

A fenti 14. cikk által érintett, egészségre vonatkozó utalások jóváhagyási eljárásának 
részeként, az engedélyezés iránti kérelem tárgyát képező állítás javasolt megfogalmazásán 
kívül a javasolt csomagolás mintáját, amelyen jól látható az állítás megfogalmazása és az 
alkalmazott címke, is be kell nyújtani. Az információ esetében a tartalom és a forma egyaránt 
fontos, és kisebb vagy nagyobb mértékben befolyásolhatja a lehetséges vásárlók 
magatartását.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 255
14. cikk, (3) bekezdés 

(3) Az e cikk alkalmazására vonatkozó 
végrehajtási szabályokat, beleértve a 
kérelem elkészítésére és benyújtására 
vonatkozó szabályokat is, a Hatósággal 
folytatott konzultációt követően, a 23. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell megállapítani.

(3) Az e cikk alkalmazására vonatkozó 
végrehajtási szabályokat, beleértve a 
kérelem elkészítésére és benyújtására 
vonatkozó szabályokat is, a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell megállapítani, a 
Hatósággal, illetve egy fogyasztói testülettel 
abból a célból folytatott konzultációt 
követően, hogy megítéljék, miként észlelik 
és mennyire értik meg az állítást.

Er. en

Indokolás

Míg elismerik annak fontosságát, hogy megállapítsák a benyújtandó információk körét, 
ugyanolyan fontossággal bír az állítások észlelésének ellenőrzése, amelyet egy fogyasztói 
testülettel folytatott konzultáció által lehet legjobban elvégezni az engedélyezési eljárás 
során.

Módosító: John Bowis

Módosítás: 256
14. cikk, (3) bekezdés 
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(3) Az e cikk alkalmazására vonatkozó 
végrehajtási szabályokat, beleértve a 
kérelem elkészítésére és benyújtására 
vonatkozó szabályokat is, a Hatósággal 
folytatott konzultációt követően, a 23. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell megállapítani.

(3) Az e cikk alkalmazására vonatkozó 
végrehajtási szabályok, beleértve a kérelem 
elkészítése és benyújtása tekintetében 
irányadó szabályokat is, tükrözik azt az 
igényt, hogy elkerüljék a kérelmezőre és a 
Hatóságra szükségtelenül nehezedő 
terheket; e szabályokat a Hatósággal 
folytatott konzultációt követően, a 23. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell megállapítani.

Er. en

Indokolás

Az eljárásoknak arányosnak kell lenni. A kérelmezők között sok KKV lehet, amelyeket nem 
lehet felkérni további információk benyújtására a kérdéses állítás igazolása céljából. A 
végrehajtási szabályoknak tükrözni kell ezeket a megfontolásokat.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 257
14. cikk, (3) bekezdés 

(3) Az e cikk alkalmazására vonatkozó 
végrehajtási szabályokat, beleértve a 
kérelem elkészítésére és benyújtására 
vonatkozó szabályokat is, a Hatósággal 
folytatott konzultációt követően, a 23. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell megállapítani.

(3) Az e cikk alkalmazására vonatkozó 
végrehajtási szabályokat, beleértve az 
értesítés elkészítésére és benyújtására 
vonatkozó szabályokat is, a Hatósággal 
folytatott konzultációt követően, a 23. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell megállapítani.

Er. de

Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 258
14. cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. A KKV-k számára jelentős támogatást 
kell nyújtani a benyújtandó anyag 
összeállításához, és szükség esetén 
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mentesítést kell előírni abból a célból, hogy 
lehetővé váljon számukra az e rendelet 
végrehajtásához kapcsolódó új 
kötelezettségek teljesítése.

Er. fr

Indokolás

A KKV-kat nem szabad büntetni az új rendszer bevezetésével.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 259
14. cikk, (4) bekezdés 

(4) E rendelet alkalmazásának napja előtt a 
Hatóság részletes útmutatót ad ki, hogy 
segítse a kérelmezőket a kérelmek 
elkészítésében és benyújtásában.

(4) E rendelet alkalmazásának napja előtt a 
Hatóság részletes útmutatót ad ki, hogy 
segítse a gyártókat vagy importőröket a 
kérelmek elkészítésében és benyújtásában.

Er. de

Módosító: Urszula Krupa

Módosítás: 260
14. cikk, (4) bekezdés 

(4) E rendelet alkalmazásának napja előtt a 
Hatóság részletes útmutatót ad ki, hogy 
segítse a kérelmezőket a kérelmek 
elkészítésében és benyújtásában.

(4) E rendelet alkalmazásának napja előtt a 
Hatóság részletes útmutatót ad ki, hogy 
segítse a kérelmezőket a kérelmek 
elkészítésében és benyújtásában. A kérelmek 
elkészítésére és benyújtására vonatkozó 
szabályok tartalmaznak egy rendelkezést, 
amely jogot biztosít a kérelmező számára, 
hogy megvédje kérelmét a Hatóság előtt. E 
rendelkezés egyértelműen tartalmazza 
további adatok benyújtásának jogát, mialatt 
a Hatóság értékeli az összeállított anyagot.

Er. en
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Indokolás

Elsőrendű fontosságú, hogy az állítások jóváhagyására vonatkozó rendeletek lehetőséget 
biztosítsanak a kérelmező számára ahhoz, hogy érveket hozzon fel a benyújtott anyagban 
meghatározott állítások mellett, és szükség esetén kiegészítse az anyagot, vagy további 
magyarázatokat nyújtson be.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 261
14a. cikk (új)

A Bizottság megindokolt véleménye és a 
Hatóság véleménye
(1) A Bizottság az értesítés benyújtásától 
számított négy hónapon belül, a 10. cikk (1) 
bekezdésével összhangban, indokolt 
véleményt nyújt a Hatóságnak, amennyiben 
arra a következtetésre jut, hogy az 
egészségre vonatkozó utalás nem felel meg 
a II. fejezetben megállapított általános 
követelményeknek vagy az ebben a 
fejezetben megállított különleges 
követelményeknek.
(2) Az indokolt vélemény meghozatala azt 
jelenti, hogy a Hatóságot felkérik arra, 
hogy nyilvánítson véleményt arra 
vonatkozóan, hogy az egészségre vonatkozó 
utalás megfelel-e a II. fejezetben 
megállapított általános követelményeknek 
vagy az ebben a fejezetben megállított 
különleges követelményeknek.
(3) A Hatóság haladéktalanul értesíti a 
gyártót vagy importőrt, hogy az adott 
egészségre vonatkozó utalás használatát be 
kell szüntetni, amíg

− a 16. cikkben megállapított eljárással 
összhangban kedvező döntés nem születik, 
vagy 

− az értesítés kézhezvételétől számítva hat 
hónap el nem telik − a 10. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően − úgy, hogy nem 
születik döntés.
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Er. de

Indokolás

A módosítás megállapítja a „Bizottság indokolt véleményére” vonatkozó részletes 
szabályokat.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 262
15. cikk, (1) bekezdés 

(1) Véleményhozatalkor a Hatóság törekszik 
az érvényes kérelem kézhezvételétől 
számított három hónapos időkorlát 
betartására. Ez az időtartam 
meghosszabbítható, ha a Hatóság a (2) 
bekezdés értelmében kiegészítő információk 
benyújtását kéri a kérelmezőtől.

(1) Ha kétségek merülnek fel az egészségre 
vonatkozó utalás tudományos 
megalapozottsága tekintetében, a 
Hatóságot, a Bizottság kérésére, felkérhetik 
arra, hogy nyilvánítson véleményt. 
Véleményhozatalkor a Hatóság törekszik az 
értesítés kézhezvételétől számított három 
hónapos időkorlát betartására. Ez az 
időtartam meghosszabbítható, ha a Hatóság 
a (2) bekezdés értelmében kiegészítő 
információk benyújtását kéri a gyártótól 
vagy importőrtől.
Amennyiben olyan komoly aggodalmak 
merülnek fel az egészségre vonatkozó 
utalás tudományos megalapozottsága 
tekintetében, hogy nem várható kedvező 
vélemény a Hatóságtól, a Bizottság 
megtilthatja az adott egészségre vonatkozó 
utalás további használatát.

Er. de

Indokolás

Ez a módosítás szükségszerűen következik a 10. cikk (1) bekezdésének módosításából, és az 
abban a cikkben előírt értesítési eljárás változásából.
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Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 263
15. cikk, (1) bekezdés 

(1) Véleményhozatalkor a Hatóság törekszik
az érvényes kérelem kézhezvételétől 
számított három hónapos időkorlát 
betartására. Ez az időtartam 
meghosszabbítható, ha a Hatóság a (2) 
bekezdés értelmében kiegészítő információk 
benyújtását kéri a kérelmezőtől.

(1) Véleményhozatalkor a Hatóság törekszik
a Bizottság indokolt véleményének 
kézhezvételétől számított hat hónapos
időkorlát betartására. Ez az időtartam 
meghosszabbítható, ha a Hatóság a (2) 
bekezdés értelmében kiegészítő információk 
benyújtását kéri a kérelmezőtől.

Er. de

Indokolás

Ez a megfogalmazás biztos időkeret biztosít a döntéshozatalhoz.

Módosító: Frédérique Ries

Módosítás: 264
15. cikk, (1) bekezdés 

(1) Véleményhozatalkor a Hatóság törekszik
az érvényes kérelem kézhezvételétől 
számított három hónapos időkorlát 
betartására. Ez az időtartam 
meghosszabbítható, ha a Hatóság a (2) 
bekezdés értelmében kiegészítő információk 
benyújtását kéri a kérelmezőtől.

(1) Véleményhozatalkor a Hatóság betartja 
az érvényes kérelem kézhezvételétől 
számított hat hónapos időkorlát. Ez az 
időtartam meghosszabbítható, ha a Hatóság 
a (2) bekezdés értelmében kiegészítő 
információk benyújtását kéri a kérelmezőtől.

Er. fr

Módosító: Urszula Krupa

Módosítás: 265
15. cikk, (2) bekezdés 
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(2) A Hatóság indokolt esetben kérheti a 
kérelmezőt, hogy egy megadott időtartamon 
belül egészítse ki a kérelmet kísérő 
adatokat.

(2) A kérelmező közvetlenül kapcsolatba 
léphet a Hatóság illetékes testületével, ezen 
belül joga van arra, hogy meghallgassák, 
illetve arra, hogy további adatokkal 
egészítse ki a benyújtott anyagot. 

Er. en

Indokolás

Az állítások engedélyezési folyamata során előírt nyitott dokumentum-jegyzék lehetőségének 
törlése biztosítja az engedélyezési folyamatot az a tisztviselők mérlegelési jogával szemben. 
Másrészről elengedhetetlen, hogy lehetőséget biztosítsanak a kérelmező számára ahhoz, hogy 
további magyarázatokat nyújtson be, és szükség esetén kiegészítse a benyújtott anyagot.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 266
15. cikk, (2) bekezdés 

(2) A Hatóság indokolt esetben kérheti a 
kérelmezőt, hogy egy megadott időtartamon 
belül egészítse ki a kérelmet kísérő adatokat.

(2) A Hatóság indokolt esetben kérheti a 
gyártót vagy importőrt, hogy egy megadott 
időtartamon belül egészítse ki a kérelmet 
kísérő adatokat.

Er. de

Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 267
15. cikk, (2) bekezdés 

(2) A Hatóság indokolt esetben kérheti a 
kérelmezőt, hogy egy megadott időtartamon 
belül egészítse ki a kérelmet kísérő adatokat.

(2) A Hatóság indokolt esetben kérheti a 
kérelmezőt, hogy egy megadott időtartamon 
belül egészítse ki a kérelmet kísérő adatokat. 
A kérelmezőnek lehetősége van arra, hogy 
közvetlen kapcsolatba lépjen a Hatóság 
szakértőivel, és szükség esetén 
meghallgatást kérjen.

Er. fr
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Indokolás

Biztosítani kell a jogot a kérelmezőnek, hogy szükség esetén meghallgassák a Hatóság 
szakértői, és ezáltal biztosítani tudja a szükséges kiegészítő információkat.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 268
15. cikk, (3) bekezdés 

(3) A Hatóság véleménye meghozatala 
céljából ellenőrzi a következőket:

(3) A Hatóság véleménye meghozatala 
céljából ellenőrzi a következőket:

a) az egészségre vonatkozó utalás javasolt 
megfogalmazását tudományos adatok 
igazolják;

a) az egészségre vonatkozó utalást 
tudományos adatok igazolják;

b) az egészségre vonatkozó utalás
megfogalmazása megfelel az ebben a 
rendeletben megállapított feltételeknek;

b) az egészségre vonatkozó utalás megfelel 
az ebben a rendeletben megállapított 
feltételeknek;

c) az egészségre vonatkozó utalás javasolt 
megfogalmazása érthető és jelentéssel bír a 
fogyasztó számára.

c) az egészségre vonatkozó utalás érthető és 
jelentéssel bír a fogyasztó számára.

Er. de

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 269
15. cikk, (3) bekezdés 

(3) A Hatóság véleménye meghozatala 
céljából ellenőrzi a következőket:

(3) A Hatóság véleménye meghozatala 
céljából ellenőrzi a következőket:

a) az egészségre vonatkozó utalás javasolt
megfogalmazását tudományos adatok 
igazolják;

a) az egészségre vonatkozó utalás javasolt
megfogalmazásait tudományos adatok 
igazolják;

b) az egészségre vonatkozó utalás
megfogalmazása megfelel az ebben a 
rendeletben megállapított feltételeknek;

b) az egészségre vonatkozó utalás
megfogalmazásai megfelelnek az ebben a 
rendeletben megállapított feltételeknek;

c) az egészségre vonatkozó utalás javasolt
c) az egészségre vonatkozó utalás javasolt
megfogalmazásai érthetők és jelentéssel 
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megfogalmazása érthető és jelentéssel bír a 
fogyasztó számára. 

bírnak a fogyasztó számára.

Er. de

Indokolás

Az EFSA feladata, hogy tudományos vizsgálatot hajtson végre egy egészségre vonatkozó 
utalás egy bizonyos megfogalmazására vonatkozóan, amely azonos üzenetet hordoz.

Módosító: Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 270
15. cikk, (4) bekezdés, a) pont 

a) a kérelmező neve és címe; a) a gyártó és importőr neve és címe;

Er. de

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 271
15. cikk, (4) bekezdés, c) pont 

c) a javasolt, egészségre vonatkozó utalás
ajánlott megfogalmazása, valamennyi 
közösségi nyelven;

c) a javasolt, egészségre vonatkozó utalással
azonos üzenetet hordozó megfogalmazás;

Er. de

Módosító: John Bowis

Módosítás: 272
15. cikk, (4) bekezdés, c) pont 

c) a javasolt, egészségre vonatkozó utalás c) a javasolt, egészségre vonatkozó utalás



PE 353.660v01-00

Külső fordítás 154/220 AM\555844HU.doc

HU

ajánlott megfogalmazása, valamennyi 
közösségi nyelven;

megfogalmazásának szemléltető jellegű 
példája, azon országok nyelvén, ahol a 
terméket értékesíteni kívánják;

Er. en

Indokolás

Szükségtelen és túlzottan terhes az a követelmény, amely szerint valamennyi uniós tagállam 
nyelvére le kell fordítani a javasolt állítást, különösen abban az esetben, ha a terméket csak 
egy vagy csak néhány országba szánják.

Módosító: Frédérique Ries

Módosítás: 273
15. cikk, (4) bekezdés, c) pont 

c) a javasolt, egészségre vonatkozó utalás 
ajánlott megfogalmazása, valamennyi 
közösségi nyelven;

c) a javasolt megfogalmazás, azon 
tagállamok nyelvén, ahol a terméket 
értékesítik;

Er. fr

Módosító: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 274
15. cikk, (4) bekezdés, c) pont 

c) a javasolt, egészségre vonatkozó utalás
ajánlott megfogalmazása, valamennyi 
közösségi nyelven;

c) a javasolt, egészségre vonatkozó utalás
jelentése és szemléltető jellegű 
megfogalmazása;

Er. en

Módosító: Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 275
15. cikk, (4) bekezdés, c) pont 

c) a javasolt, egészségre vonatkozó utalás 
ajánlott megfogalmazása, valamennyi 

c) az állítás megfogalmazásának lényeges 
elemei, valamennyi közösségi nyelven;
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közösségi nyelven;

Er. en

Módosító: Thomas Ulmer, 

Módosítás: 276
15. cikk, (4) bekezdés, c) pont 

c) a javasolt, egészségre vonatkozó utalás
ajánlott  megfogalmazása, valamennyi 
közösségi nyelven;

c) az egészségre vonatkozó utalás
kulcsszavai, valamennyi közösségi nyelven;

Er. de

Módosító: Holger Krahmer, Jules Maaten

Módosítás: 277
15. cikk, (4) bekezdés, c) pont 

c) a javasolt, egészségre vonatkozó utalás
ajánlott megfogalmazása, valamennyi 
közösségi nyelven;

c) a javasolt, egészségre vonatkozó utalás
ajánlott megfogalmazása, egy közösségi
nyelven;

Er. de

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 278
15. cikk, (4) bekezdés, c) pont 

c) a javasolt, egészségre vonatkozó utalás
ajánlott megfogalmazása, valamennyi 
közösségi nyelven;

c) a javasolt, egészségre vonatkozó utalás
megfogalmazásának szemléltető jellegű 
példája, valamennyi közösségi nyelven;
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Er. de

Módosító: Frédérique Ries

Módosítás: 279
15. cikk, 4a. bekezdés (új)

(4a) Amennyiben feltételes vélemény áll 
rendelkezésre az egészségre vonatkozó 
utalásról, ezt a véleményt továbbítani kell a 
kérelmezőnek. A kérelmezőnek a vélemény 
kézhezvételétől számítva egy hónap áll 
rendelkezésére, hogy további információkat 
nyújtson be a hatósághoz, a vélemény 
végleges elfogadása és kihirdetése előtt.

Er. fr

Módosító: Urszula Krupa

Módosítás: 280
15. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) A kérelmezőnek egy hónap áll 
rendelkezésére, hogy fellebbezzen az állítás 
tudományos szempontjait elutasító vagy 
feltételesen jóváhagyó EFSA-értékelés 
ellen.

Er. en

Indokolás

A kérelemhez biztosítani kell a fellebbezési jogot egy adott állítás engedélyezéséről szóló, 
elutasító vagy feltételesen jóváhagyó határozat ellen.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 281
15. cikk, (5) bekezdés 
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(5) A Hatóság továbbítja véleményét a 
Bizottságnak, a tagállamoknak és a 
kérelmezőnek, illetve egy jelentést, amely 
tartalmazza az egészségre vonatkozó 
utalásról szóló értékelését és felsorolja 
véleményének indokait.

(5) A Hatóság továbbítja véleményét a 
Bizottságnak, a tagállamoknak és a 
gyártónak vagy importőrnek, illetve egy 
jelentést, amely tartalmazza az egészségre 
vonatkozó utalásról szóló értékelését és 
felsorolja véleményének indokait.

Er. de

Módosító: Frédérique Ries

Módosítás: 282
15. cikk, (5) bekezdés 

(5) A Hatóság továbbítja véleményét a 
Bizottságnak, a tagállamoknak és a 
kérelmezőnek, illetve egy jelentést, amely 
tartalmazza az egészségre vonatkozó 
utalásról szóló értékelését és felsorolja 
véleményének indokait.

(5) A Hatóság továbbítja véleményét a 
Bizottságnak, a tagállamoknak és a 
kérelmezőnek, illetve egy jelentést, amely 
tartalmazza az egészségre vonatkozó 
utalásról szóló értékelését és felsorolja 
végleges véleményének indokait.

Er. fr

Indokolás

Fontos, hogy biztosítsák a döntéshozatali eljárás hatékonyságát, ezért négy hónapos végleges 
határidőt kell meghatározni az EFSA számára, hogy meghozza végleges véleményét. Ennek 
eredményeképpen a kérelmezőnek rendelkezésére áll egy hónap a fellebbezésre, amennyiben 
bizonytalanság merülne fel az állítás tudományos megalapozottsága tekintetében.

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 283
16. cikk, cím és (1) bekezdés 

Közösségi engedélyezés Indokolt véleményről szóló határozat
(1) A Hatóság véleményének 
kézhezvételétől számított három hónapon
belül a Bizottság benyújtja a 23. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak a 
kérelemre vonatkozó határozattervezetét, 
figyelembe véve a Hatóság véleményét, a 
közösségi jog minden vonatkozó 

(1) A Hatóság véleményének 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
a Bizottság benyújtja a 23. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak a 
határozattervezetét, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét és a közösségi jog 
minden vonatkozó rendelkezését. 
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rendelkezését, valamint egyéb jogos 
tényezőket a megfontolás alatt álló ügy 
vonatkozásában. Amennyiben a 
határozattervezet nincs összhangban a 
Hatóság véleményével, a Bizottság 
magyarázatot ad a különbségekre.

Amennyiben a határozattervezet nincs 
összhangban a Hatóság véleményével, a 
Bizottság magyarázatot ad a különbségekre.

Er. de

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy milyen más jogos tényezők lehetnek helytállók az utalás tudományos 
megalapozottsága vonatkozó határozat meghozatalában. A kérdés egyszerűen az, hogy az 
egészségre vonatkozó utalás igaz és tudományosan igazolt-e vagy sem. Nincs helye más 
általános vagy egészségpolitikai megfontolásnak.

Módosító: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 284
16. cikk, cím és (1) bekezdés 

Közösségi engedélyezés Értesítésről szóló határozat
(1) A Hatóság véleményének 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül a Bizottság benyújtja a 23. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak a 
kérelemre vonatkozó határozattervezetét, 
figyelembe véve a Hatóság véleményét, a 
közösségi jog minden vonatkozó 
rendelkezését, valamint egyéb jogos 
tényezőket a megfontolás alatt álló ügy 
vonatkozásában. Amennyiben a 
határozattervezet nincs összhangban a 
Hatóság véleményével, a Bizottság 
magyarázatot ad a különbségekre.

(1) A Hatóság véleményének 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül a Bizottság benyújtja a 23. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak az 
értesítésre vonatkozó határozattervezetét, 
figyelembe véve a Hatóság véleményét, a 
közösségi jog minden vonatkozó 
rendelkezését, valamint egyéb jogos 
tényezőket a megfontolás alatt álló ügy 
vonatkozásában. Amennyiben a 
határozattervezet nincs összhangban a 
Hatóság véleményével, a Bizottság 
magyarázatot ad a különbségekre.

Er. de
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Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 285
16. cikk, (4) bekezdés 

(4) A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a 
kérelmezőt az elfogadott határozatról és a 
határozat részleteit kihirdeti az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában.

(4) A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a 
gyártót vagy importőrt az elfogadott 
határozatról és a határozat részleteit kihirdeti 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Er. de

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 286
17. cikk, cím és (1) bekezdés 

Engedélyek módosítása, felfüggesztése és 
visszavonása

Határozatok módosítása, felfüggesztése és 
visszavonása

(1) Az engedély kedvezményezettje, a 14. 
cikkben megállapított eljárással 
összhangban, kérvényezheti egy meglévő 
engedély módosítását.

(1) A gyártó vagy importőr, a 14. cikkben 
megállapított eljárással összhangban, 
kérvényezheti egy meglévő engedély 
módosítását.

Er. de

Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 287
17. cikk, (3) bekezdés 

(3) A Bizottság a lehető legrövidebb időn 
belül megvizsgálja a Hatóság véleményét. 
Ha helyénvaló, a 16. cikkben megállapított 
eljárással összhangban módosítják, 
felfüggesztik vagy visszavonják az 
engedélyt.

(3) A Bizottság a lehető legrövidebb időn 
belül megvizsgálja a Hatóság véleményét. 
Ha helyénvaló, a 16. cikkben megállapított 
eljárással összhangban módosítják, 
felfüggesztik vagy visszavonják a 
határozatot.

Er. de
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Módosító: John Bowis

Módosítás: 288
17. cikk, (3) bekezdés 

(3) A Bizottság a lehető legrövidebb időn 
belül megvizsgálja a Hatóság véleményét. 
Ha helyénvaló, a 16. cikkben megállapított 
eljárással összhangban módosítják, 
felfüggesztik vagy visszavonják az 
engedélyt.

(3) A Bizottság három hónapon belül
megvizsgálja a Hatóság véleményét. Ha 
helyénvaló, a 16. cikkben megállapított 
eljárással összhangban módosítják, 
felfüggesztik vagy visszavonják az 
engedélyt.

Er. en

Indokolás

Egy konkrét időtartam világosabb helyzetet teremt.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 289
17 a. cikk (új)

17a. cikk
Díjak

A Bizottság a Hatósággal folytatott 
konzultációt követően javaslatot nyújt be 
egy európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre, amely megállapítja a kérelmek 
értékelésével kapcsolatos díjakat. 

Er. en

Indokolás

Az iparnak hozzá kell járulnia az egészségre vonatkozó utalásokkal kapcsolatos kérelem 
tekintetében felmerülő igazgatási költségekhez.
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Módosító: Renate Sommer

Módosítás: 290
18. cikk, (2) bekezdés 

(2) A Nyilvántartás a következőket 
tartalmazza:

(2) A Nyilvántartás a következőket 
tartalmazza:

a) tápértékre vonatkozó adatok és az ezekre 
vonatkozó feltételek, a mellékletben 
megállapítottak szerint;

a) tápértékre vonatkozó adatok és az ezekre 
vonatkozó feltételek, a mellékletben 
megállapítottak szerint;

b) az engedélyezett egészségre vonatkozó 
utalások és a 13. cikk (2) bekezdésében, a 
17. cikk (2) bekezdésében, a 19. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 21. cikk (2) 
bekezdésében és a 22. cikk (2) bekezdésében 
előírt, ezekre vonatkozó feltételek;

b) a 12. cikk szerinti egészségre vonatkozó 
utalások, valamint azon egészségre 
vonatkozó utalások, amelyek tekintetében 
kedvező döntés született a 13. cikk (2) 
bekezdésével, a 17. cikk (2) bekezdésével, a 
19. cikk (1) és (2) bekezdésével, a 21. cikk 
(2) bekezdésével és a 22. cikk (2) 
bekezdésével összhangban, illetve az 
ezekre vonatkozó feltételek;

c) elutasított egészségre vonatkozó utalások 
jegyzéke.

A védett adatok alapján engedélyezett
egészségre vonatkozó utalásokat külön 
mellékletbe kell foglalni a Nyilvántartásban, 
a következő információk feltüntetésével:

A védett adatok alapján kedvezően elbírált
egészségre vonatkozó utalásokat külön 
mellékletbe kell foglalni a Nyilvántartásban, 
a következő információk feltüntetésével:

(1) az egészségre vonatkozó utalás Bizottság 
általi engedélyezésének napja, és az eredeti 
kérelmező neve, akinek megadták az 
engedélyt;

(1) az egészségre vonatkozó utalással 
kapcsolatos bizottsági határozat dátuma, és 
az eredeti értesítő neve;

(2) ha a Bizottság védett adatok alapján 
engedélyezte az egészségre vonatkozó 
utalást;

(2) ha a határozat védett adatok alapján 
született

(3) ha az egészségre vonatkozó utalás 
használata korlátozott, kivéve, ha egy 
későbbi kérelmező szerez engedélyt az 
állításra vonatkozóan, az eredeti kérelmező 
védett adataira történő hivatkozás nélkül.

(3) ha az egészségre vonatkozó utalás 
használata korlátozott, kivéve, ha egy 
későbbi gyártó vagy importőr számára 
hoznak kedvező döntést, az eredeti gyártó 
vagy importőr védett adataira történő
hivatkozás nélkül.

Er. de

Indokolás

A határidő lejárta is határozatnak felel meg.
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Módosító: Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle

Módosítás: 291
18. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) elutasított egészségre vonatkozó utalások 
jegyzéke.

törölve

Er. en

Indokolás

Egy állítás elutasításának sokféle oka lehet, amelyek a körülményekből adódnak. 
Előfordulhat, hogy egy elutasító vélemény vagy határozat alapját a nem megfelelő 
tudományos adatok jelentik, mely probléma egy későbbi szakaszban orvosolható. A 
kérelmezőt érő lehetséges negatív hatás nagy lehet (abból adódó versenyhátrány, hogy felfedi 
kutatási területeit vagy irányait).

Módosító: Anne Ferreira

Módosítás: 292
18. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. A Hatóság és a megfelelő tagállami 
hatóságok saját nyilvántartást vezetnek a 
tápértékre vonatkozó adatok és az 
egészségre vonatkozó utalások használatát 
megalapozó tudományos munkákról. Ezek 
a nyilvántartások külön hivatkoznak a 
jóváhagyott és olyan élelmiszerek esetében 
felhasznált utalásokra, amelyekre 
vonatkozóan utalásokat alkalmaztak, 
minden egyes tudományos tanulmány és az 
állítások minden egyes csoportja 
tekintetében.

Er. fr

Indokolás

A közösségi és a nemzeti hatóságoknak is nyilvántartást kell vezetniük a tápértékre vonatkozó 
adatok és az egészségre vonatkozó utalások igazolására végzett tudományos munkáról.
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Módosító: Anne Ferreira

Módosítás: 293
18. cikk, (3) bekezdés 

(3) A Nyilvántartást elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára.

(3) A Nyilvántartást elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára, különösen oly 
módon, hogy beépítik a Hatóság 
honlapjába, és, ha helyénvaló, a vonatkozó 
tagállami hatóságok honlapjaiba.

Er. fr

Indokolás

Az állításokra vonatkozó minden információt, beleértve a tudományos hivatkozásokat is, 
elérhetővé kell tenni nyilvános konzultáció céljára, különösen azáltal, hogy olvashatóvá teszik 
azokat a Közösség és a nemzeti hatóságok internetes oldalain.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, Dimitrios 
Papadimoulis

Módosítás: 294
18a. cikk (új)

18a. cikk
Legkésőbb e rendelet hatálybalépését 
követő 18 hónapon belül, a rendelet 
kiegészül egy, a fogyasztók tájékoztatásáról 
szóló uniós irányelvvel, amelyet a 
környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelvhez 
hasonlóan vázolnak fel. 

Er. en

Indokolás

A környezeti információkhoz való hozzáférésről szóló rendelethez hasonlóan, egy a fogyasztók 
tájékoztatásáról szóló uniós irányelv biztosítja a fogyasztók számára, hogy megfelelő módon 
hozzáférjenek az információkhoz.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, Dimitrios 
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Papadimoulis

Módosítás: 295
18b. cikk (új)

18b. cikk
Legkésőbb e rendelet hatálybalépését 
követő 18 hónapon belül módosítási 
javaslatot kell benyújtani a megtévesztő 
reklámra vonatkozó tagállami törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1984. szeptember 10-i 
84/450/EGK tanácsi irányelvre1

vonatkozóan azzal a céllal, hogy betiltsák 
játékok élelmiszer értékesítése céljából 
történő felhasználását. 
1 HL L 250., 1984.9.19. 17. o.

Er. en

Indokolás

A különböző típusú élelmiszerekhez, például gabonapelyhekhez mellékelt játékok nagyon 
hatékonyan befolyásolják a gyerekek ételválasztását. Az ilyen típusú marketinget szabályozni 
kell, hogy visszaszorítsák a gyermekkori elhízás növekvő tendenciáját.

Módosító: Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey and Anne Ferreira

Módosítás: 296
19. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés 

(1) A 14. cikk (2) bekezdésében előírt − a 
kérelemhez összeállított − anyagban foglalt 
tudományos adatok és egyéb információk 
nem használhatók fel egy későbbi kérelmező 
javára az engedély kiadásának napjától 
számított hét évig, kivéve, ha a későbbi 
kérelmező megegyezett a korábbi 
kérelmezővel arról, hogy az ilyen adatok és 
információk felhasználhatók, amennyiben:

(1) A 14. cikk (2) bekezdésében előírt − a 
kérelemhez összeállított − anyagban foglalt 
tudományos adatok és egyéb információk 
nem használhatók fel egy későbbi kérelmező 
javára az engedély kiadásának napjától 
számított három évig, kivéve, ha a későbbi 
kérelmező megegyezett a korábbi 
kérelmezővel arról, hogy az ilyen adatok és 
információk felhasználhatók, amennyiben:

Er. fr
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Indokolás

Túlzott az adatoknak biztosított hétéves védelem, amely az egészségre vonatkozó utalásokat 
feltüntető terméknek kizárólagos kereskedelmi jogokat biztosít, ezzel lehetetlenné téve az 
ágazat más szereplői számára, hogy a kérelemben említett adatokat és egyéb információkat 
felhasználják. Az adatvédelmi időszakot ezért három évre kell korlátozni, főként az 
élelmiszeripari ágazat szereplőinek rendelkezésére álló különböző védelemi formák miatt 
(iparjog, nemzeti vagy közösségi védjegyek, szabadalmak stb.).

Ezenkívül, az egészségre vonatkozó utalásokat feltüntető gyógyszereket és élelmiszereket nem 
lehet azonosan kezelni. Általánosságban elmondható, hogy ajánlott és bölcs lenne nem 
kiterjeszteni az ilyen rendelkezések alkalmazását valamennyi ipari ágazatra azon érthető 
okból, hogy támogatni kell az innovációt és a befektetéseket. E jogalkotói arzenál túlzott 
használata esetén fennáll annak a komoly veszélye, hogy a jogi erőfeszítések rosszul sülnek el.

Módosító: Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira and Dorette Corbey

Módosítás: 297
19. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
hétéves időszak végéig, a későbbi 
kérelmezőknek nincs joguk a korábbi 
kérelmező által védettnek nyilvánított 
adatokra hivatkozni, kivéve, ha a Bizottság 
határoz arról, hogy engedély adható vagy 
lett volna adható a korábbi kérelmező által 
védettnek nyilvánított adatok benyújtása 
nélkül.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
hároméves időszak végéig, a későbbi 
kérelmezőknek nincs joguk a korábbi 
kérelmező által védettnek nyilvánított 
adatokra hivatkozni, kivéve, ha a Bizottság 
határoz arról, hogy engedély adható vagy 
lett volna adható a korábbi kérelmező által 
védettnek nyilvánított adatok benyújtása 
nélkül.

Er. fr

Módosító: Françoise Grossetête and Renate Sommer

Módosítás: 298
19a. cikk (új)

19a. cikk
Szellemi tulajdonjogok

Egy utalás feltüntetése iránti kérelem 
benyújtása és az utalás nyilvántartásba 
vétele vagy közzététele nem sérthet 
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semmiféle szellemi tulajdonjogot, amely a 
kérelmet benyújtó személy javát 
szolgálhatja, mind maga az állítás 
tekintetében, illetve a kérelmi beadványban 
foglalt minden tudományos adat és 
információ tekintetében. Az ilyen jogokat a 
közösségi joggal vagy valamennyi, a 
közösségi joggal nem ellentétes nemzeti jogi 
rendelkezésekkel összhangban kell kezelni.

Er. fr

Módosító: John Bowis

Módosítás: 299
20a. cikk (új)

20a. cikk
Az étrend-kiegészítőkről szóló 2002/46/EK 
irányelv 3. és 4. cikke ellenére és átmeneti 
korlátozás nélkül, a tagállamok 
engedélyezhetik azon étrend-kiegészítők 
területükön történő kereskedelmét és 
forgalmazását, amelyek az irányelv I. 
mellékletében fel nem sorolt vitaminokat és 
ásványi anyagokat tartalmazzák, vagy 
azokat az irányelv II. mellékletében fel nem 
sorolt formában tartalmazzák, amennyiben:
(a) a termék megfelel e rendeletnek, 
(b) a szóban forgó vitamint vagy ásványi 
anyagot felhasználják egy vagy több, a 
Közösségben 2002. július 12-én 
forgalmazott étrend-kiegészítőben, és
(c) az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság nem adott ki kedvezőtlen 
véleményt arra vonatkozóan, hogy a szóban 
forgó vitamint vagy ásványi anyagot, illetve 
azt az adott formában étrend-kiegészítők 
előállításában alkalmazzák. 

Er. en
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Indokolás

A módosítások megtartják a szubszidiaritás elvét azáltal, hogy lehetővé teszik a tagállamok 
számára a pogárok egészségének védelmét, miközben elkerülik azon termékek szükségtelen 
megszüntetését, amelyeket az egyes tagállamokban évek óta biztonságosan értékesítenek. 

Módosító: John Bowis

Módosítás: 300
20b. cikk (új)

20b. cikk

Az étrend-kiegészítőkről szóló 2002/46/EK 
irányelv 3. és 5. cikke ellenére a 
tagállamok, amennyiben a termék megfelel 
e rendeletnek, engedélyezhetik azon étrend-
kiegészítők területükön történő 
kereskedelmét és forgalmazását, amelyek 
olyan mértékben tartalmaznak vitaminokat 
és ásványi anyagokat, illetve vitaminok és 
ásványi anyagok formáit, amely 
meghaladja az irányelv 5. cikkének (4) 
bekezdése szerint elfogadhatót.

Er. en

Módosító: Johannes Blokland

Módosítás: 301
22. cikk, (2) bekezdés, 2. albekezdés

A Bizottság saját kezdeményezésére indítja 
el ezt az eljárást.

A Bizottság saját kezdeményezésére is
elindíthatja el ezt az eljárást. 

Er. nl

Indokolás

Ez az eljárás nem tartozik a Bizottság kizárólagos hatáskörébe. A 22. cikk (1) bekezdése 
alapján a tagállamok is elindíthatják.
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Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 302
24. cikk

Azon élelmiszerek hatékony ellenőrzésének 
elősegítése érdekében, amelyeken tápértékre 
vonatkozó adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel, a tagállamok 
kérhetik a gyártótól vagy attól a személytől, 
aki a területükön forgalomba bocsátja az 
ilyen élelmiszereket, hogy a termék címkéje 
mintájának elküldésével értesítse az illetékes 
hatóságot a forgalomba bocsátásról.

Azon élelmiszerek hatékony ellenőrzésének 
elősegítése érdekében, amelyeken tápértékre 
vonatkozó adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel, a tagállamok kérik a 
gyártótól vagy attól a személytől, aki a 
területükön forgalomba bocsátja az ilyen 
élelmiszereket, hogy a termék címkéje 
mintájának elküldésével értesítse az illetékes 
hatóságot a forgalomba bocsátásról. 

Er. en

Indokolás

Az egészségre vonatkozó utalások ellenőrzése rendkívül fontos. Az egészségre vonatkozó 
utalások kötelező bejelentése tudna a legjobban segíteni a nemzeti kormányoknak az említett 
utalások megfelelő alkalmazásának megtalálásában és a lakosság egészségére gyakorolt 
lehetséges hatás ellenőrzésében.

Módosító: Avril Doyle

Módosítás: 303
24. cikk

Azon élelmiszerek hatékony ellenőrzésének 
elősegítése érdekében, amelyeken tápértékre 
vonatkozó adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel, a tagállamok 
kérhetik a gyártótól vagy attól a személytől, 
aki a területükön forgalomba bocsátja az 
ilyen élelmiszereket, hogy a termék címkéje 
mintájának elküldésével értesítse az illetékes 
hatóságot a forgalomba bocsátásról. 

Azon élelmiszerek hatékony ellenőrzésének 
elősegítése érdekében, amelyeken tápértékre 
vonatkozó adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel, a tagállamok 
kérhetik a gyártótól vagy attól a személytől, 
aki a területükön forgalomba bocsátja az 
ilyen élelmiszereket, hogy a termék címkéje 
mintájának elküldésével értesítse az illetékes 
hatóságot a forgalomba bocsátásról. Az 
EFSA fogja ellenőrizni azon
élelmiszertermékek reklámkampányát, 
amelyeken tápértékre vonatkozó adatokat 
és egészségre vonatkozó utalásokat 
tüntetnek fel, hogy a 2000/13/EK 
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irányelvvel összhangban biztosítsa, hogy az 
információk nem tévesztik meg a 
fogyasztókat. 

Er. en

Indokolás

A reklámkampányok/logók/sportemberek általi terméknépszerűsítések fontos szerepet 
játszanak abban, hogy a fogyasztók hogyan értelmezik a tápértékre vonatkozó adatokat és 
egészségre vonatkozó utalásokat. Az Egyesült Államokban a Szövetségi Kereskedelmi 
Bizottság ellenőrzi a reklámkampányok ésszerűségét, EU-szinten egy ehhez hasonló helyzetet 
kell kialakítani az EFSA részvételével, amelynek engedélyeznék, hogy ellenőrizze azokat az 
eseteket, amelyekben a reklám inkább megtéveszti a fogyasztót, mint tájékoztatja, és tegyen 
észrevételeket ezekre az esetekre vonatkozóan.

Módosító: John Bowis

Módosítás: 304
25. cikk

A Bizottság legkésőbb … -ig [az elfogadás 
napjától számított ötödik hónap utolsó napja 
+ 6 év] jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról, és különösen azon termékek 
piacának fejlődéséről, amelyeken tápértékre 
vonatkozó adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel, valamint, ha 
szükséges, módosításokra vonatkozó 
javaslatot.

A Bizottság legkésőbb … -ig [az elfogadás 
napját követő hónap utolsó napja + 3 év] 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, és 
különösen azon termékek piacának 
fejlődéséről, amelyeken tápértékre 
vonatkozó adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel, és a védjegyekről 
szóló 1. cikk (5) bekezdéssel kapcsolatos 
problémákról, valamint, ha szükséges, 
módosításokra vonatkozó javaslatot.

Er. en

Indokolás

Egy korábbi ellenőrzési időpont lehetővé tenné a rendelet és a vonatkozó védjegyjog közötti 
ellentmondások feltárását.
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Módosító: Anne Ferreira

Módosítás: 305
25. cikk

A Bizottság legkésőbb … -ig [az elfogadás
napjától számított ötödik hónap utolsó napja
+ 6 év] jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról, és különösen azon termékek 
piacának fejlődéséről, amelyeken tápértékre 
vonatkozó adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel, valamint, ha 
szükséges, módosításokra vonatkozó 
javaslatot.

A Bizottság legkésőbb … -ig [az elfogadás
napjától számított ötödik hónap utolsó napja
+ 4 év], majd ezt követően 3 évente jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, és 
különösen azon termékek piacának 
fejlődéséről, amelyeken tápértékre 
vonatkozó adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel, valamint, ha 
szükséges, módosításokra vonatkozó 
javaslatot.

Er. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt határidő túl hosszú ezen új közösségi jogszabály megfelelő 
alkalmazásának megvizsgálásához. Fontos a határidő lerövidítése, hogy, amennyiben 
szükséges, módosításokat lehessen javasolni. Ezenkívül a végrehajtást rendszeresen kell 
ellenőrizni.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Módosítás: 306
25. cikk

A Bizottság legkésőbb … -ig [az elfogadás
napjától számított ötödik hónap utolsó napja
+ 6 év] jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról, és különösen azon termékek 
piacának fejlődéséről, amelyeken tápértékre 
vonatkozó adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel, valamint, ha 
szükséges, módosításokra vonatkozó 
javaslatot. 

A Bizottság legkésőbb … -ig [az elfogadás
napjától számított ötödik hónap utolsó napja
+ 6 év] jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról, és különösen azon termékek 
piacának fejlődéséről, amelyeken tápértékre 
vonatkozó adatokat és egészségre vonatkozó 
utalásokat tüntetnek fel, valamint, ha 
szükséges, módosításokra vonatkozó 
javaslatot. 

Ennek az értékelésnek ki kell terjednie a 
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közegészségügyre gyakorolt hatásokra is.

Er. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a Bizottság megalapozott jelentést tudjon benyújtani a Parlamentnek, 
és esetleges módosításokat tudjon javasolni, feltétlenül szükség van az utalásoknak a lakosság 
egészségi állapotára gyakorolt hatására vonatkozó hatásvizsgálatra.

Módosító: Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson, Martin Callanan

Módosítás: 307
25a. cikk (új)

25a. cikk
Átmeneti intézkedések 

Az intenzív izomterhelés igényeinek 
megfelelő élelmiszereken feltüntetett, a 
nemzeti rendelkezésekkel összhangban, a 
26. cikkben meghatározott hatálybalépési 
idő előtt használt utalások továbbra is 
használhatók mindaddig, amíg a 
különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerekre vonatkozó 89/398/EGK 
irányelven alapuló, az intenzív izomterhelés 
igényeinek megfelelő, elsősorban 
sportolóknak szánt élelmiszerekről szóló 
bizottsági irányelvet el nem fogadják.

Er. en

Indokolás

Az Európai Bizottság a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó 
keretirányelv (89/398/EGK irányelv) alapján dolgozik az intenzív izomterhelés igényeinek 
megfelelő élelmiszerekről szóló bizottsági irányelv elkészítésén. Ez a jövőbeni irányelv 
határozza majd meg egyértelműen a sportélelmiszerekre vonatkozó követelményeket. Ezek az 
utalások különösen jellemzőek az atléták által használt termékekre, ezért az egyedi irányelv 
lehetővé teszi az utalásokra vonatkozó megfelelő kritériumok meghatározását. Ezért a 
megfelelő irányelv elfogadásáig e rendeletben célszerű átmeneti intézkedéseket előírni.
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Módosító: Martin Callanan

Módosítás: 308
26. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet -tól/-től [a kihirdetéstől 
számított hatodik hónap első napja] kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet -tól/-től [a kihirdetéstől 
számított tizennyolcadik hónap első napja] 
kell alkalmazni.

Az említett időpont előtt forgalomba 
bocsátott vagy címkézett, e rendeletnek nem 
megfelelő termékek -ig [a kihirdetéstől
számított tizenegyedik hónap utolsó napja] 
bocsáthatók forgalomba.

Az e rendelet alkalmazásának időpontja 
előtt forgalomba bocsátott vagy címkézett, 
és e rendeletnek nem megfelelő termékek 
…-ig [az alkalmazástól számított 
tizennyolcadik hónap utolsó napja] vagy a 
tárolási élettartamuk végéig bocsáthatók 
forgalomba, attól függően, hogy a kettő 
közül melyik a hosszabb időtartam.
A 12. cikk (1) bekezdésében említett, 
egészségre vonatkozó utalások az 
élelmiszeripari vállakozások felelősségére, 
a 26. cikkben meghatározott hatálybalépési 
időtől a 12. cikk (2a) bekezdésében említett 
lista elfogadásáig tüntethetők fel, 
amennyiben megfelelnek e rendeletnek és a 
rájuk vonatkozó, meglévő nemzeti 
rendelkezéseknek, valamint a 22. cikkben 
említett védintézkedések elfogadásának 
sérelme nélkül.
A 12. cikk (1) bekezdésében említettektől 
eltérő, egészségre vonatkozó utalások, 
amelyeket e rendelet hatálybalépésekor az 
élelmiszerekre, élelmiszerkategóriákra és 
élelmiszer-összetevőkre vonatkozó, meglévő 
rendelkezésekkel összhangban használnak, 
továbbra is használhatók azokban az 
országokban, ahol azokat már legálisan 
forgalmazzák, feltéve, hogy a a 14. cikk 
alapján e rendelet alkalmazási időpontjától 
számított tizenkét hónapon belül, de a 16. 
cikk szerinti végleges döntéstől számított 
hat hónapon belül kérelmet nyújtottak be. 
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Er. en

Indokolás

Szükség van arra, hogy a rendelet megfelelő átmeneti intézkedéseket írjon elő mind 
egészségre vonatkozó utalásokra, amelyek a 12. cikk alkalmazási körébe tartoznak –
általánosan elfogadott tudományos adatokon alapuló utalások -, akár szerepelnek az 
engedélyezett utalások közösségi listáján, akár nem, valamint azon termékekre, amelyeken 
egészségre vonatkozó utalásokat tüntettek fel, amelyeket jelenleg forgalmaznak, de amelyeket 
a javaslatban szereplő feltételek szerint engedélyezésnek kell majd alávetni. 

Ugyanakkor az e rendelet hatálybalépését megelőzően forgalomba bocsátott és címkézett, e 
rendeletnek nem megfelelő élelmiszerek fokozatos kivonásának időtartamát meg kell 
hosszabbítani. A javaslatban megadott időtartam nem biztos, hogy elegendő, mivel az EFSA 
útmutató, a jóváhagyási eljárás (legalább 6 hónap), valamint a címkézéssel és kiszereléssel 
kapcsolatos módosítások közzététele meghaladhatja a javaslatban meghatározott tizenegy 
hónapot. 

E rendeletnek mindenképpen engedélyeznie kell a vállalkozások számára, hogy a jelenleg 
forgalmazott termékeket az EFSA és az Állandó Bizottság végleges döntéséig továbbra is 
forgalomba bocsássák, feltéve, hogy az engedélyezési eljárás szerint kérelmet nyújtottak be.

Módosító: Chris Davies

Módosítás: 309
26. cikk, (2) bekezdés

Ezt a rendeletet -tól/-től [a kihirdetéstől 
számított hatodik hónap első napja] kell 
alkalmazni. 

Ezt a rendeletet -tól/-től [a kihirdetéstől 
számított huszonharmadik hónap utolsó 
napja] kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

Egy 24 hónapos átmeneti időszak biztosítja, hogy azon élelmiszeripari vállakozásoknál, 
amelyeknek a rendelet új követelményeinek való megfelelés érdekében meg kell változtatniuk 
a címkézést, a lehető legkevesebb zavar és költség keletkezzen. Ezenkívül, ha az átmeneti 
időszak túl rövid, fennáll az a lehetőség, hogy a hosszú tárolási élettartamú termékeetk, főleg 
az étrend-kiegészítőket, magasabb áron kell kivonni a forgalomból és újracsomagolni. Azt is 
meg kell jegyezni, hogy a drágán nyomtatott csomagolóanyagok bizonyos fajtáit, például a 
tetra-pack csomagolást, nagy tételben gyártják, gyakran 2–4 évre elegendő 
csomagolóanyagnak megfelelő minimális nyomtatási kapacitással. 
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Módosító: Chris Davies

Módosítás: 310
26. cikk, (2a) bekezdés (új)

A 12. cikk (1) bekezdésében említettektől 
eltérő, egészségre vonatkozó utalások, 
amelyeket a meglévő nemzeti 
rendelkezésekkel összhangban használnak, 
továbbra is forgalomba bocsáthatók, 
feltéve, hogy a 14. cikk alapján e rendelet 
alkalmazási időpontjától számított tizenkét 
hónapon belül, de a 16. cikk szerinti 
végleges döntéstől számított hat hónapon 
belül kérelmet nyújtottak be. 
A 12. cikk (1) bekezdésében említett, 
egészségre vonatkozó utalások, amelyeket a 
23. cikkben említett eljárás szerint ezt 
követően zárnak ki, a döntéstől számított 
hatodik hónap utolsó napjáig még 
használhatók. 

Er. en

Indokolás

Az egészségre vonatkozó utalások különböző kategóriáira vonatkozó ezen átmeneti időszakok 
biztosítják, hogy azon élelmiszeripari vállakozásoknál, amelyeknek a rendelet új 
követelményeinek való megfelelés érdekében meg kell változtatniuk a címkézést, a lehető 
legkevesebb zavar és költség keletkezzen

Módosító: Avril Doyle

Módosítás: 311
26. cikk, (3) bekezdés

Az említett időpont előtt forgalomba 
bocsátott vagy címkézett, e rendeletnek nem 
megfelelő termékek -ig [a kihirdetéstől 
számított tizenegyedik hónap utolsó napja] 
bocsáthatók forgalomba.

Az említett időpont előtt forgalomba 
bocsátott vagy címkézett, e rendeletnek nem 
megfelelő termékek -ig [a kihirdetéstől 
számított huszonharmadik hónap utolsó 
napja] bocsáthatók forgalomba.

Er. en
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Indokolás

Ésszerű időtartamot kell biztosítani az élelmiszeripari vállakozók számára, hogy 
alkalmazkodjanak a rendelet rendelkezéseihez.

Módosító: Jules Maaten, Holger Krahmer

Módosítás: 312
Melléklet

MELLÉKLET törölve
Tápértékre vonatkozó adatok és a rájuk 

vonatkozó feltételek

Er. en

Indokolás

A tápértékre vonatkozó adatokat az iparágnak kell kialakítania. Azon feltételekkel, amelyeket 
a tápértékre vonatkozó adatoknak teljesíteniük kell, a következő, a tápértékjelölésre vonatkozó 
javaslat keretében kell foglalkozni.

Módosító: Jules Maaten, Chris Davies

Módosítás: 313
Melléklet, új szakasz az „ALACSONY ENERGIATARTALOM” című szakasz előtt

MAGAS ENERGIATARTALOM
Egy adott élelmiszer magas 
enrgiatartalmára vonatkozó utalás, 
valamint bármilyen utalás, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a termék energiatartalma több mint 60 
kcal/100ml vagy 250 kcal/100g.

Er. en

Indokolás

A 2. cikk (4) bekezdése megadja a „tápértékre vonatkozó adatok” meghatározását, az a) pont 
pedig utal az energiára (kalóriaértékre), amelyet az adott élelmiszer „csökkentett vagy 
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megnövelt mértékben tartalmaz”. A melléklet azonban jelenleg csak azokat a feltételeket 
határozza meg, amelyek a csökkentett energiatartalomra utaló adatokra vonatkoznak. A 
koherencia érdekében az olyan adatokat is be kell venni, amelyek a megnövelt 
energiatartalomra utalnak. 

Módosító: Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 314
Melléklet, új a) szakasz a „NEM TARTALMAZ TELÍTETT ZSÍROKAT” című szakasz után

OMEGA 3-BAN GAZDAG 
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer Omega 3-ban gazdag, valamint 
bármilyen utalás, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a következő feltételek közül legalább egy 
teljesül:
- legalább 0,6 g alfa-linolsav 100g/100ml 
termékben
- legalább 60 mg nagyon hosszú láncú 
omega 3 100g/100ml termékben
amennyiben a termék átlagos napi bevitele
az ajánlott napi bevitel legalább 30 %-át 
fedezi.

Er. en

Indokolás

A fogyasztónak az omega 3 zsírsavakkal kapcsolatos legújabb fejleményekről és ajánlásokról 
való tájékoztatása érdekében a mellékletet ki kell egészíteni a magas omega 3 tartalomról 
szóló szakasszal. A WHO javasolja az omega 3 zsírsavak bevitelének növelését.

Módosító: John Bowis

Módosítás: 315
Melléklet, új b) szakasz a „NEM TARTALMAZ TELÍTETT ZSÍROKAT” című szakasz 

után

OMEGA 3-BAN GAZDAG
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
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élelmiszer Omega 3-ban gazdag, valamint 
bármilyen utalás, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a következő feltételek közül legalább egy 
teljesül:
- legalább 0,6 g alfa-linolsav 100g/100ml 
termékben
- legalább 60 mg nagyon hosszú láncú 
omega 3 100g/100ml termékben
amennyiben a termék átlagos napi bevitele 
a WHO által vagy a regionális, illetve a 
nemzeti szinten ajánlott napi bevitel 
legalább 30 %-át fedezi.

Er. en

Indokolás

Több nemzeti táplálkozási útmutató ajánlja a fogyasztóknak, hogy fogyasszanak több omega-
3-at, amit főleg a halak tartalmaznak.

Módosító: John Bowis

Módosítás: 316
Melléklet, új c) szakasz a „NEM TARTALMAZ TELÍTETT ZSÍROKAT” című szakasz után 

OMEGA-6 ZSÍRSAVAKBAN GAZDAG 
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer Omega-6-ban gazdag, valamint 
bármilyen utalás, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a következő feltételek közül legalább egy 
teljesül:
- legalább 3,4 g linolsav 100g/100ml 
termékben
- amennyiben a termék átlagos napi 
bevitele a WHO által vagy a regionális, 
illetve a nemzeti szinten ajánlott napi 
bevitel legalább 30 %-át fedezi.

Er. en
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Indokolás

Kutatások bizonyítják, hogy a telített zsírok többszörösen telítetlen zsírokkal való 
helyettesítése hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentéséhez.

Módosító: John Bowis

Módosítás: 317
Melléklet, új d) szakasz a „NEM TARTALMAZ TELÍTETT ZSÍROKAT” című szakasz 

után 

AZ OMEGA-6 ZSÍRSAV FORRÁSA
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer az Omega-6 forrása, valamint 
bármilyen utalás, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a következő feltételek közül legalább egy 
teljesül:
- legalább 1,7 g linolsav 100g/100ml 
termékben
- a termék átlagos napi bevitele a WHO 
által vagy a regionális, illetve a nemzeti 
szinten ajánlott napi bevitel legalább 15 %-
át fedezi.

Er. en

Módosító: Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 318
Melléklet, új e) szakasz a „NEM TARTALMAZ TELÍTETT ZSÍROKAT” című szakasz után 

ALACSONY KOLESZTERINTARTALOM 
Egy adott élelmiszer alacsony 
koleszterintartalmára vonatkozó utalás, 
valamint bármilyen utalás, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a termék 100 g-ban legfeljebb 0,02 g
koleszterint tartalmaz (szilárd táplálék), 
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illetve 100 ml-ben legfeljebb 0,01 g-t 
(folyadékok), valamint kevesebb, mint 1,5 g 
telített zsírt 
100 g-ban (szilárd táplálék) vagy 0,75  g 
telített zsírt 100 ml-ben (folyadékok), 
valamint a telített zsírok által biztosított 
energia legfeljebb 10 %.
Az olyan élelmiszerek esetében, amelyek 
természetes energiatartalma  alcsony, a 
„természetes” kifejezés használható az 
állítás előtt.

Er. en

Módosító: Dorette Corbey

Módosítás: 319
Melléklet, új f) szakasz a „NEM TARTALMAZ TELÍTETT ZSÍROKAT” című szakasz után 

KOLESZTERINMENTES
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer koleszterinmentes, valamint 
bármilyen utalás, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a termék 100 g-ban legfeljebb 0,005  g
koleszterint tartalmaz (szilárd táplálék), 
illetve 100 ml-ben legfeljebb 0,005 g-t 
(folyadékok), valamint:
(a) kevesebb, mint 1,5 g telített zsírt 100 g-
ban (szilárd táplálék) vagy 0,75 g telített 
zsírt 100 ml-ben (folyadékok), a telített 
zsírok által biztosított energia legfeljebb 
10 %, illetve
(b) a zsírsavak 70 %-át a telítetlen zsírsavak 
alkotják. 
Az olyan termékek esetében, amelyek 
természetes módon koleszterinmentesek, a 
„természetesen” kifejezés használható az 
állításban.

Er. nl
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Indokolás

A Codex Alimentarius jóváhagyta az állítást. A lakosság átlagos napi koleszterinbevitele 
körülbelül 200-300 mg. A növényi olajok és zsírok koleszterintartalma 100 g-ban kevesebb, 
mint 5 mg, míg az állati zsírok koleszterintartalma 100 g-ban 300 mg. Tehát ha 20 g állati 
zsírt 20 g növényi zsírral helyettesítünk, a koleszterinbevitel napi 50-60 mg-mal csökkenthető, 
azaz 20-25 %-kal, jelentősen csökkentve a teljes koleszterin plazmát és az LDL-
koleszterineket.

Módosító: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 320
Melléklet, új g) szakasz a „NEM TARTALMAZ TELÍTETT ZSÍROKAT” című szakasz 

után 

KOLESZTERINMENTES

Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer koleszterinmentes, valamint 
bármilyen utalás, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, 
ha a termék 100 g-ban legfeljebb 0,005  g
koleszterint tartalmaz (szilárd táplálék), 
illetve 100 ml-ben legfeljebb 0,005 g-t 
(folyadékok), valamint 
- kevesebb, mint 1,5 g telített zsírt 100 g-
ban (szilárd táplálék) vagy 0,75 g telített 
zsírt 100 ml-ben (folyadékok), és a telített 
zsírok által biztosított energia legfeljebb 
10 %, 
- vagy a zsírsavak 70 %-át a telítetlen 
zsírsavak alkotják
Az olyan termékek esetében, amelyek
természetes módon koleszterinmentesek, a 
„természetesen” kifejezés használható az 
állítás előtt.

Er. en

Indokolás

A Codex Alimentarius jóváhagyta ezt az állítást.
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Módosító: Lena Ek

Módosítás: 321
Melléklet, új h) szakasz a „NEM TARTALMAZ TELÍTETT ZSÍROKAT”

KOLESZTERINMENTES
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer koleszterinmentes, valamint 
bármilyen utalás, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak a következő feltételek 
mellett tüntethető fel:
(a) a termék 100 g-ban 0,005  g koleszterint 
tartalmaz (szilárd táplálék), illetve 100 ml-
ben 0,005 g-t (folyadékok);
(b) kevesebb, mint 1,5 g telített zsírt 100 g-
ban (szilárd táplálék) vagy 0,75 g telített 
zsírt 100 ml-ben (folyadékok);
(c) a energia legfeljebb 10 %-a származik 
telített zsírokból, illetve a zsírsavak 70 %-át 
a telítetlen zsírsavak alkotják.
Az olyan termékek esetében, amelyek 
természetes módon koleszterinmentesek, a 
„természetesen” kifejezés használható az 
állítás előtt. 

Er. sv

Indokolás

A Codex Alimentarius jóváhagyta ezt az állítást. Az átlagos napi koleszterinbevitel körülbelül 
200-300 mg. A növényi olajok és zsírok koleszterintartalma 100 g-ban kevesebb, mint 5 mg, 
míg az állati zsírok koleszterintartalma 100 g-ban 300 mg. Tehát ha 20 g állati zsírt 20 g 
növényi zsírral helyettesítünk, a koleszterinbevitel napi 50-60 mg-mal csökken, azaz 20-25 %-
kal. Ezáltal jelentősen csökken a teljes koleszterin plazma és az LDL-koleszterin.

Módosító: Anja Weisgerber

Módosítás: 322
Melléklet, „CUKORMENTES” című szakasz, (1) bekezdés

Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer cukormentes, valamint bármilyen 
utalás, amely a fogyasztó számára 

Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer cukormentes, valamint bármilyen 
utalás, amely a fogyasztó számára 
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valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, csak 
akkor tüntethető fel, ha 100 g vagy 100 ml 
termék legfeljebb 0,05 g cukrot tartalmaz. 

ugyanilyen jelentéssel bír, csak akkor 
tüntethető fel, ha 100 g vagy 100 ml termék 
legfeljebb 0,7 g cukrot tartalmaz.

Er. de

Indokolás

A fogyasztók kérésére a cukormentes élelmiszerekben a mesterséges színezékek helyett 
gyakran természetes gyümölcs- és növénykivonatot alkalmaznak. Ezek kis mennyiségben 
tartalmaznak természetes cukrot, ami szükségessé teszi, hogy 100 g élelmiszertermék 
cukortartalmára vonatkozóan 0,7 %-os határt állapítsunk meg. A 0,5 %-os határ arra 
kényszerítené az élelmiszergyártókat, hogy több cukormentes élelmiszerben mesterséges 
színezéket használjak a színezésre használt élelmiszerek (pl. cseresznyelé).

Valamennyi tudományos adat arra utal, hogy 100 g élelmiszer 0,7 %-os maradékcukor-
tartalma tápérték szempontjából nem jelentős.

Módosító: Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 323
Melléklet, új a) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

ALACSONY LAKTÓZTARTALOM
Egy adott élelmiszer alacsony 
laktóztartalmára vonatkozó utalás, 
valamint bármilyen utalás, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
100 g vagy 100 ml, fogyasztásra kész 
termék legfeljebb 1 g laktózt tartalmaz.

Er. en

Indokolás

A fogyasztók tájékozottságának javítása érdekében e rendeletben meg kell határozni a 
laktózzal kapcsolatos nézeteket.

Módosító: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 324
Melléklet, új b) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 
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LAKTÓZMENTES
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer laktózmentes, valamint 
bármilyen utalás, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha
a termék vizsgálattal nem kimutatható 
laktózmennyiséget tartalmaz (azaz 100 g 
vagy 100 ml, fogyasztásra kész termék 
kevesebb, mint 10 mg laktózt tartalmaz). 

Er. en

Indokolás

A „laktózmentes” meghatározást bele kell foglalni ezen irányelvjavaslatba a laktózmentes 
termékek európai szintű szabványának kialakítása érdekében. Korábban nem került sor e 
meghatározás megfelelő megfogalmazására, és erre az alapvető élelmiszerek esetében is 
szükség van.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Módosítás: 325
Melléklet, új c) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

LAKTÓZMENTES
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer laktózmentes, valamint 
bármilyen utalás, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
100 g vagy 100 ml, fogyasztásra kész 
termék legfeljebb 10 mg laktózt tartalmaz.

Er. en
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Indokolás

A laktózérzékenység egy általános probléma, ennek következtében a népesség jelentős része 
(pl. a finn lakosság 17 %-a) nem fogyaszthatja a hagyományos tejtermékeket. A tejtermékek 
sok országban a hagyományos étrend alapját képezik, mert fehérjében, kalciumban és 
vitaminokban gazdagok.

Az élelmiszeripar számos laktózmentes és alacsony laktóztartalmú tejterméket fejlesztett ki. 
Sok olyan más terméket is forgalmaznak, amelyeken használják ezeket az utalásokat, hogy 
megfelelő tájékoztatást lehessen adni azon termékek jellegére vonatkozóan, amelyeket a 
laktózérzékenyek fogyaszthatnak. A különböző EU-országokban nincsenek közös szabályok 
ezen utalások tekintetében, a fogyasztók érdekében ugyanazokat a határértékeket kell 
használni. 

A laktóz kimutathatósági határértéke 10 mg/100 g, tehát ez a határérték használható a 
laktózmentsségre vonatkozó utalásokban.

Módosító: Lena Ek

Módosítás: 326
Melléklet, új d) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

LAKTÓZMENTES
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer laktózmentes, valamint 
bármilyen utalás, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a termék vizsgálattal nem kimutatható 
laktózmennyiséget tartalmaz (azaz 100 g 
vagy 100 ml, fogyasztásra kész élelmiszer
kevesebb, mint 10 mg laktózt tartalmaz).
Az olyan termékek esetében, amelyek 
természetes módon koleszterinmentesek, a 
„természetesen” kifejezés használható az 
állítás előtt.

Er. sv

Indokolás

A laktózérzékenység egy általános probléma, ennek következtében sok ember nem 
fogyaszthatja a hagyományos tejtermékeket, amelyek a hagyományos étrend alapját és a 
lakosság teljes étrendjének lényeges elemét képezik, mivel kalciumban gazdagok és D-, B2- és 
B12-vitamin és jód források. Számos alacsony laktóztartalmú és laktózmentes termék létezik. 
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A laktózérzékenységben szenvedőket tájékoztatni kell e termékek összetételéről. Jelenleg a 
tagállamokban nem alkalmaznak általános határértéket a laktóztartalomra vonatkozó 
utalások alapjaként.

Módosító: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 327
Melléklet, új e) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

KOMPLEX SZÉNHIDRÁTOK FORRÁSA
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer komplex szénhidrátok forrása, 
valamint bármilyen utalás, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, 
ha 100 g termék legalább 25 g komplex 
szénhidrátokat tartalmaz. 

Er. es

Indokolás

A komplex szénhidrátok egyszerű cukrok hosszú láncaiból állnak. Természetes módon a 
gabonafélék, gyümölcsök, hüvelyesek (borsó és bab) és más zöldségfélék tartalmazzák. A 
komplex szénhidrátok mindenféle emészthető szénhidrátot magukban foglalnak, kivéve a 
mono- és diszacharidokat.

Az élelmiszerek energiaértékét alapvetően a következő tápanyagok biztosítják: fehérjék, 
szénhidrátok és zsírok.

A különböző európai országok élelmezési ajánlásai az említett tápanyagok fogyasztását a 
következők szerint javasolják:

az energia kevesebb, mint 30-35 %-a származzon zsírokból;

az energia 10-15 %-a származzon fehérjékből;

az energia több mint 50 %-a származzon szénhidrátokból (lehetőleg komplex szénhidrátok 
formájában).

Ezért az egészségesebb étrend megválasztása érdekében fontos tájékoztatni a fogyasztót arról, 
mely élelmiszerek szénhidrát források, vagy magas szénhidráttartalmúak.
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Módosító: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 328
Melléklet, új f) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

KOMPLEX SZÉNHIDRÁTOKBAN
GAZDAG
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer komplex szénhidrátokban 
gazdag, valamint bármilyen utalás, amely 
a fogyasztó számára valószínűleg 
ugyanilyen jelentéssel bír, csak akkor 
tüntethető fel, ha 100 g termék legalább 
50 g komplex szénhidrátokat tartalmaz.

Er. es

Módosító: Caroline Jackson

Módosítás: 329
Melléklet, új g) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

MAGAS SZÉNHIDRÁTENERGIA-
TARTALOM
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszernek magas a szénhidrátenergia-
tartalma, valamint bármilyen utalás, amely 
a fogyasztó számára valószínűleg 
ugyanilyen jelentéssel bír, csak akkor 
tüntethető fel, ha a szénhidrátok biztosítják 
a teljes energiatartalom 60 %-át, és ha az 
energiaérték több, mint 60 kcal/100ml vagy 
250 kcal/100g.

Er. en

Indokolás

A 2. cikk (4) bekezdése megadja a „tápértékre vonatkozó adatok” meghatározását, az a) pont 
pedig utal az energiára (kalóriaértékre), amelyet az adott élelmiszer „csökkentett vagy 
megnövelt mértékben tartalmaz”. A melléklet azonban jelenleg csak azokat a feltételeket 
határozza meg, amelyek a csökkentett energiatartalomra utaló adatokra vonatkoznak. A 
koherencia érdekében az olyan adatokat is be kell venni, amelyek a megnövelt 
energiatartalomra utalnak.
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Módosító: Caroline Jackson

Módosítás: 330
Melléklet, új h) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

NETTÓ SZÉNHIDRÁTOK
Ez a kifejezés azt a nettó számot takarja, 
amelyet úgy kapunk meg, ha az összes 
szénhidrátokból levonjuk azon 
szénhidrátokat, amelyeknek nagyon csekély 
a vércukorra gyakorolt hatása; nettó 
szénhidrátok = összes szénhidrátok -
glicerin - szerves savak. A cukoralkoholok 
nem vonandók le, mivel ezek az élelmiszer 
feldolgozásától és összetételétől függően 
befolyásolhatják a vércukrot.

Er. en

Indokolás

Bebizonyosodott, hogy a nettó szénhidrátokon alapuló étrendek hozzájárulhatnak a testsúly 
csökkenéséhez. A nettószénhidrát-tartalomra vonatkozó utalások kielégítenék a fogyasztók 
egyre növekvő igényét az élelmiszerek nettószénhidrát-tartalmával kapcsolatos információk 
iránt.

Módosító: John Bowis

Módosítás: 331
Melléklet, új i) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

ALACSONY NETTÓSZÉNHIDRÁT-
TARTALOM 
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
terméknek alacsony a nettószénhidrát-
tartalma, valamint bármilyen utalás, amely 
a fogyasztó számára valószínűleg 
ugyanilyen jelentéssel bír, csak akkor 
tüntethető fel, ha a termék adagonként 
legfeljebb 5 g nettó szénhidrátot tartalmaz, 
figyelembe véve azt, hogy a nettó 
szénhidrátok kifejezés azt a nettó számot 
takarja, amelyet úgy kapunk meg, ha az 
összes szénhidrátokból levonjuk azon 
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szénhidrátokat, amelyeknek nagyon csekély 
a vércukorra gyakorolt hatása; nettó 
szénhidrátok = összes szénhidrátok -
glicerin - szerves savak. A cukoralkoholok 
nem vonandók le, mivel ezek az élelmiszer 
feldolgozásától és összetételétől függően 
befolyásolhatják a vércukrot.

Er. en

Módosító: Avril Doyle

Módosítás: 332
Melléklet, új j) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

ALACSONY SZÉNHIDRÁTTARTALOM
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
terméknek alacsony a szénhidráttartalma, 
valamint bármilyen utalás, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
100 g termék több mint 10 g nettó 
szénhidrátot tartalmaz, ahol a nettó 
szénhidrátok alatt azt értjük, hogy az összes 
szénhidrátokból levonjuk az élelmirostokat 
és a cukoralkoholokat.

Er. en

Indokolás

Tudományosan bizonyított, hogy az alacsony szénhidráttartalmú étrend nagyon kedvezően hat 
az egészségre. Az alacsony szénhidráttartalomra vonatkozó utalások kielégítenék a fogyasztók 
egyre növekvő igényét az élelmiszerek alacsony szénhidráttartalmával kapcsolatos 
információk iránt.

Módosító: Robert Sturdy

Módosítás: 333
Melléklet, új k) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

ALACSONY SZÉNHIDRÁTTARTALOM
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Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszernek alacsony a 
szénhidráttartalma, valamint bármilyen 
utalás, amely a fogyasztó számára 
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, 
csak akkor tüntethető fel, ha folyadékok 
(sör) esetében 100 ml termék nem tartalmaz 
2,0 g szénhidrátnál többet. 

Er. en

Indokolás

Az étrenddel kapcsolatban folytatott eszmecsere keretében a fogyasztónak biztosítani kell az 
alkoholtartalmú italok szénhidráttartalmával kapcsolatos információkat is. 

Módosító: Anja Weisgerber

Módosítás: 334
Melléklet, új l) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

ALACSONY SZÉNHIDRÁTTARTALOM
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszernek alacsony a 
szénhidráttartalma, valamint bármilyen 
utalás, amely a fogyasztó számára 
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, 
csak akkor tüntethető fel, ha 100 ml termék 
– italok esetében – nem tartalmaz 2,0 g
szénhidrátnál többet.

Er. de

Indokolás

Az étrenddel kapcsolatban folytatott eszmecsere keretében a fogyasztónak biztosítani kell az 
élelmiszerek szénhidráttartalmával kapcsolatos információkat is.

Módosító: Anja Weisgerber

Módosítás: 335
Melléklet, új m) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

CSÖKKENTETT 
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SZÉNHIDRÁTTARTALOM 
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszernek csökkentett a 
szénhidráttartalma, valamint bármilyen 
utalás, amely a fogyasztó számára
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, 
csak akkor tüntethető fel, ha a 
szénhidráttartalmat legalább 30 %-kal 
csökkentették.

Er. de

Módosító: Robert Sturdy

Módosítás: 336
Melléklet, új n) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

CSÖKKENTETT 
SZÉNHIDRÁTTARTALOM
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszernek csökkentett a 
szénhidráttartalma, valamint bármilyen 
utalás, amely a fogyasztó számára 
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, 
csak akkor tüntethető fel, ha a 
szénhidrátértéket legalább 30-cal 
csökkentették.

Er. en

Módosító: Lena Ek

Módosítás: 337
Melléklet, új o) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

TEHÉNTEJFEHÉRJE 
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer nem tartalmaz tehéntejfehérjét, 
valamint bármilyen utalás, amely a 
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fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a termék nem tartalmaz olyan összetevőket, 
mint tehéntejfehérje vagy a tehéntej más 
összetevői.

Er. sv

Indokolás

Európában a gyerekek mintegy 5 %-a allergiás a tehéntejfehérjére. A szülőknek tudniuk kell, 
hogy egy bizonyos termék tartalmaz-e ilyen fehérjét. Ezért rendelkezéseket kell elfogadni arra 
vonatkozóan, hogy világosan jelöljék azokat a termékeket, amelyek nem tartalmaznak 
tehéntejfehérjét.

Módosító: John Bowis

Módosítás: 338
Melléklet, új p) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

MAGAS GI (VÉRCUKOR INDEX)
A vércukor index azt fejezi ki, hogy egy 
adott szénhidráttartalmú élelmiszer milyen 
mértékben emeli meg a vércukorszintet. A 
glikémiás indexet a FAO/WHO a 
következőképpen határozza meg: „A 
vércukorszint emelkedését mutatja 50 g 
szénhidráttartalommal rendelkező tesztétel 
elfogyasztása esetén, amelyet a standard 
ételben található azonos mennyiségű 
szénhidrát által okozott vércukorszint 
emelkedés százalékában fejezünk ki 
(azonos személy fogyasztása esetén).” A 
standard étel általában szőlőcukor, 
amelynek a GI értéke 100. A tesztételek 
értékeit ehhez viszonyítva számítják. 
A lehetséges  GI-értékek indexe 0-100 
között váltakozik. MAGAS GI-re vonatkozó 
utalás csak akkor tüntethető fel, ha a GI 
>70.

Er. en
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Indokolás

Az alacsony és csökkentett GI alapú étrendek potenciális jótékony hatásai mellett egyes 
magas GI alapú élelmiszerek, amelyek gyors szénhidrát-felszabadulást biztosítanak, fontosak 
a sportolók táplálkozása szempontjából.

Módosító: Avril Doyle, 

Módosítás: 339
Melléklet, új q) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

ALACSONY VÉRCUKOR INDEX
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszernek alacsony a vércukor indexe, 
valamint bármilyen utalás, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
az adott termék vércukor indexe nem 
nagyobb 40-nél.

Er. en

Indokolás

A vércukor index jelzi valamilyen élelmiszer elfogyasztása után a vérben felszabaduló összes 
cukrot és a felszabadulás időtartamát. Jó, ha a fogyasztók az egészségük érdekében kerülik a 
magas vércukor indexszel rendelkező élelmiszerek túlzott mértékű fogyasztását. Ezért az 
alacsony vércukor indexre vonatkozó utalások lehetővé teszik a fogyasztó számára, hogy 
megfelelő információk alapján döntsön.

Módosító: John Bowis

Módosítás: 340
Melléklet, új r) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

ALACSONY GI (VÉRCUKOR INDEX)
A vércukor index azt fejezi ki, hogy egy 
adott szénhidráttartalmú élelmiszer milyen 
mértékben emeli meg a vércukorszintet. A 
glikémiás indexet a FAO/WHO a 
következőképpen határozza meg: „A 
vércukorszint emelkedését mutatja 50 g 
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szénhidráttartalommal rendelkező tesztétel 
elfogyasztása esetén, amelyet a standard 
ételben található azonos mennyiségű 
szénhidrát által okozott vércukorszint 
emelkedés százalékában fejezünk ki 
(azonos személy fogyasztása esetén).” A 
standard étel általában szőlőcukor, 
amelynek a GI értéke 100. A tesztételek 
értékeit ehhez viszonyítva számítják. A 
lehetséges  GI-értékek indexe 0-100 között 
váltakozik. ALACSONY GI-re vonatkozó 
utalás csak akkor tüntethető fel, ha a GI 
<55.

Er. en

Indokolás

A bizonyítékok arra utalnak, hogy az alacsony GI alapú étrendek növelhetik a jóllakottságot, 
és a jelenlegi kutatások vizsgálják a GI szerepét a súlycsökkenés, az anyagcsere-betegség és a 
szívkoszorúér-megbetegedés tekintetében. Arra is van bizonyíték, hogy az alacsony GI alapú 
étrendek a cukorbetegség tekintetében is jótékony hatással bírnak.

Módosító: John Bowis

Módosítás: 341
Melléklet, új s) szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után 

CSÖKKENTETT GI (VÉRCUKOR 
INDEX)
A vércukor index azt fejezi ki, hogy egy 
adott szénhidráttartalmú élelmiszer milyen 
mértékben emeli meg a vércukorszintet. A 
glikémiás indexet a FAO/WHO a 
következőképpen határozza meg: „A 
vércukorszint emelkedését mutatja 50 g 
szénhidráttartalommal rendelkező tesztétel 
elfogyasztása esetén, amelyet a standard 
ételben található azonos mennyiségű 
szénhidrát által okozott vércukorszint 
emelkedés százalékában fejezünk ki 
(azonos személy fogyasztása esetén).” A 
standard étel általában szőlőcukor, 
amelynek a GI értéke 100. A tesztételek 
értékeit ehhez viszonyítva számítják. 
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A lehetséges  GI-értékek indexe 0-100 
között váltakozik, a GI általánosan 
elfogadott kategorizálása a következő: 
alacsonya GI≤55; átlagos GI 56-69; magas 
GI ≥70. 
Csökkentett GI-re vonatkozó utalás csak 
akkor tüntethető fel, ha az adott termék 
esetében a GI 30 %-kal alacsonyabb, mint 
az összeahasonlításra szolgáló standard étel 
esetében.

Er. en

Módosító: Riitta Myller

Módosítás: 342
Melléklet, „ALACSONY NÁTRIUM / SÓTARTALOM” című szakasz 

ALACSONY NÁTRIUM / SÓTARTALOM ALACSONY NÁTRIUMTARTALOM 

Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszernek alacsony a nátriumtartalma, 
valamint bármilyen utalás, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
100 g vagy 100 ml termék legfeljebb 0,12 g 
nátriumot, illetve a só esetében azonos 
értéket tartalmaz.

Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszernek alacsony a nátriumtartalma, 
valamint bármilyen utalás, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
100 g vagy 100 ml termék legfeljebb 0,12 g 
nátriumot tartalmaz. 

Az olyan termékek esetében, amelyek 
természetes nátriumtartalma alacsony, a 
„természetes” kifejezés használható az 
állítás előtt.

Az olyan termékek esetében, amelyek 
természetes nátriumtartalma alacsony, a 
„természetes” kifejezés használható az 
állítás előtt.

Er. fi

Indokolás

A határértékeket a nátriumtartalom alapján kell meghatározni, míg a sóval kapcsolatos 
állításokat nemzeti szinten kell szabályozni.
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Módosító: Riitta Myller

Módosítás: 343
Melléklet, „NAGYON ALACSONY NÁTRIUM / SÓTARTALOM” című szakasz

NAGYON ALACSONY NÁTRIUM / 
SÓTARTALOM

NAGYON ALACSONY 
NÁTRIUMTARTALOM

Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszernek nagyon alacsony a 
nátriumtartalma, valamint bármilyen utalás, 
amely a fogyasztó számára valószínűleg 
ugyanilyen jelentéssel bír, csak akkor 
tüntethető fel, ha 100 g vagy 100 ml termék 
legfeljebb 0,04 g nátriumot, illetve a só 
esetében azonos értéket tartalmaz.

Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszernek nagyon alacsony a 
nátriumtartalma, valamint bármilyen utalás, 
amely a fogyasztó számára valószínűleg 
ugyanilyen jelentéssel bír, csak akkor 
tüntethető fel, ha 100 g vagy 100 ml termék 
legfeljebb 0,04 g nátriumot tartalmaz.

Az olyan termékek esetében, amelyek 
természetes nátriumtartalma nagyon 
alacsony, a „természetesen” kifejezés 
használható az állítás előtt.

Az olyan termékek esetében, amelyek 
természetes nátriumtartalma nagyon 
alacsony, a „természetesen” kifejezés 
használható az állítás előtt.

Er. fi

Módosító: Riitta Myller

Módosítás: 344
Melléklet, „NÁTRIUMMENTES vagy SÓMENTES” című szakasz 

NÁTRIUMMENTES vagy SÓMENTES NÁTRIUMMENTES

Er. fi

Módosító: María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Módosítás: 345
Melléklet, „VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK TERMÉSZETES FORRÁSA” című 

szakasz 

VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK 
TERMÉSZETES FORRÁSA

VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK 
FORRÁSA
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Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer a vitaminok és/vagy ásványi 
anyagok természetes forrása, valamint 
bármilyen utalás, amely a fogyasztó számára 
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, csak 
akkor tüntethető fel, ha 100 g vagy 100 ml
termék a 90/496/EGK tanácsi irányelv 
mellékletében meghatározott ajánlott napi 
bevitel legalább 15 %-át tartalmazza.

Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer a vitaminok és/vagy ásványi 
anyagok forrása, valamint bármilyen utalás, 
amely a fogyasztó számára valószínűleg 
ugyanilyen jelentéssel bír, csak akkor 
tüntethető fel, ha a termék 100 g -ja (szilárd 
táplálék) az ajánlott tápérték (NRV) 
legalább 15 %-át, vagy 100 ml-je 
(folyadékok) az NRV 7,5 %-át, illetve 100 
kcal az NRV 5 %-át (NRV 1MJ 12 %-a)
vagy egy adagja az NRV 15 %-át
tartalmazza.
Az olyan termékek esetében, amelyek
vitaminok és/vagy ásványi anyagok 
forrásai, a „természetesen” vagy 
„természetes” kifejezés használható az 
állítás előtt. 

Er. en

Indokolás

A vitaminok és ásványi anyagok „forrása” utalások használatára vonatkozó feltételeknek 
összhangban kell lenniük a Codex Alimentarisban megállapított feltételekkel, azaz eltérő 
határértékeket kell alkalmazni a szilárd és folyékony termékek megkülönböztetése érdekében. 
Ezenkívül a Bizottság által javasolt határértékekre való hivatkozás a tejtermékekkel szembeni 
előítéletek valós kockázatát jelentené, amelyek – jól tudjuk – a kalciumszükséglet fedezésének 
fő forrásai.

Módosító: Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Módosítás: 346
Melléklet, „LIGHT/LITE” című szakasz, (1) bekezdés

Az arra vonatkozó utalásnak, hogy egy adott 
termék „light” vagy „lite”, valamint 
bármilyen utalásnak, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen jelentéssel 
bír, a „csökkentett” kifejezésre vonatkozóan 
meghatározottakkal azonos feltételeket kell 
teljesítenie; az utalásban fel kell tüntetni 
azon jellemző(ke)t is, amely(ek) 
következtében az élelmiszer „light” vagy 
„lite”.

Az arra vonatkozó utalásnak, hogy egy adott 
termék „light” vagy „lite”, valamint 
bármilyen utalásnak, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen jelentéssel 
bír, a zsír-, cukor- és nátrium/sótartalom 
tekintetében alkalmazott „alacsony”
kifejezésre vonatkozóan meghatározottakkal 
azonos feltételeket kell teljesítenie; az 
utalásban fel kell tüntetni azon jellemző(ke)t 
is, amely(ek) következtében az élelmiszer 
„light” vagy „lite”.
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Er. en

Indokolás

A fogyasztók úgy értelmezik a „light” vagy „lite” kifejezést, hogy az bizonyos tápanyagok 
alacsony tartalmára utal. Ezért szükséges a”light” vagy „lite” kifejezés értelmezésébe 
bevonni az „alacsony” szót is. 

Módosító: Caroline Jackson

Módosítás: 347
Melléklet, új a) szakasz a „LIGHT/LITE” című szakasz után 

IZOTÓNIÁS
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
folyadék izotóniás, valamint bármilyen 
utalás, amely a fogyasztó számára 
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, 
csak akkor tüntethető fel, ha a folyadék 
ozmolaritása legalább 270mOsmol/kg víz, 
de legfeljebb 330 mOsmol/kg víz. 

Er. en

Indokolás

A megfelelő folyadékbevitel alapvető fontosságú az egészség és a jóllét szempontjából. Az 
„izotóniás” vagy „hipotóniás” folyadékokról, azaz amelyek ozmolaritása azonos vagy 
alacsonyabb, mint a vérplazmáé, bebizonyosodott, hogy kedvező hatással vannak a test 
folyadékellátására; az ilyen utalásokat általában folyadékhelyettesítő vagy sportitalokon 
tüntetik fel.

Módosító: Caroline Jackson

Módosítás: 348
Melléklet, új b) szakasz a „LIGHT/LITE” című szakasz után 

HIPOTÓNIÁS
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
folyadék hipotóniás, valamint bármilyen 
utalás, amely a fogyasztó számára 
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, 
csak akkor tüntethető fel, ha a folyadék 
ozmolaritása kevesebb, mint 270mOsml/kg 
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víz.

Er. en

Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 349
Melléklet, új c) szakasz a „LIGHT/LITE” című szakasz után 

KEMÉNYÍTŐFORRÁS
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer keményítőforrás, valamint 
bármilyen utalás, amelyet a fogyasztó 
valószínűleg ugyanígy értelmez, csak akkor 
tüntethető fel, ha 100 g termék legalább 
15 g keményítőt tartalmaz.

Er. fr

Indokolás

Bizonyos fogyasztók egészségügyi megfontolásból keresik a keményítőtartalmú termékeket. 
Ezért a keményítőtartalmat fel kell tüntetni. A keményítőtartalomnak meg kell felelnie a 
Codex Alimentariusban megállapítottaknak.

Módosító: Françoise Grossetête

Módosítás: 350
Melléklet, új d) szakasz a „LIGHT/LITE” című szakasz után 

KEMÉNYÍTŐBEN GAZDAG
Arra vonatkozó utalás, hogy egy adott 
élelmiszer keményítőforrás, valamint 
bármilyen utalás, amelyet a fogyasztó 
valószínűleg ugyanígy értelmez, csak akkor 
tüntethető fel, ha 100 g termék legalább 
30 g keményítőt tartalmaz.

Er. fr
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