
AM\562665HU.doc PE 355.746v02-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2005.4.7. PE 355.746v02-00

MÓDOSÍTÁSOK 60–211

Véleménytervezet (PE 353.538v02-00)
Alexander Stubb
Az élelmiszereken feltüntetett, tápértékkel és egészséggel kapcsolatos jelzésekről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

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

Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 60.

Elutasítja a Bizottság javaslatát;
Er. en

Indokolás
Ez a túlzott mértékben terhes rendelet nagyon kis mértékben lehet csak a fogyasztó hasznára, 
ha hasznára lehet egyáltalán. Ez a javaslat túllép az EU hatáskörén, és megzavarja a 
tagállamok egészségügyi politikáit, és káros hatással volna az élelmiszerek marketingjére és 
reklámozására, és így információktól fosztaná meg a fogyasztókat.

Módosító: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 61.
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) Ugyanakkor a legmagasabb szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében az 
egészségre vonatkozó jelzésekről szóló 
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rendelet nem alkalmazandó azokra a 
tagállamokra, amelyek tiltják az egészségre 
vonatkozó jelzéseket.

Er. da

Indokolás

Egyes tagállamokban az egészségre vonatkozó jelzések tilalma a magas szintű 
fogyasztóvédelem egyik szempontja. A rendelet nem alkalmazandó ezekre a tagállamokra 
annak érdekében, hogy a tilalmat fenntarthassák. A belső piacnak nem lehet elsőbbsége a 
fogyasztóvédelemmel szemben.

Módosító: Phillip Whitehead

Módosítás: 62.
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) Nem kell tiltani a tápértéknek a 
csomagolás elején való feltüntetésére 
irányuló önkéntes nemzeti rendszereket, 
amelyekhez a tagállamok hozzájárulásukat 
adták, és amelyek megfelelnek az ebben a 
rendeletben megállapított elveknek.

Er. en

Indokolás

Néhány tagállam kormánya jelenleg is a tápértéknek a csomagolás elején való feltüntetése 
rendszerének leginkább fogyasztóbarát formáját kutatja, illetve dolgozza ki. Amíg az ilyen 
rendszereket a nemzeti kormányok be nem vezetik és addig, ameddig erre vonatkozó EU-
rendszer nincsen, ezeket a rendszereket nem kell betiltani, amennyiben összhangban vannak 
az ebben a rendeletben megállapított elvekkel.

Módosító: Jens-Peter Bonde 

Módosítás: 63.
(8) preambulumbekezdés 

(8) Számos olyan jelzés létezik, amelyet 
jelenleg az élelmiszerek címkézése és azok 
reklámozása során több tagállamban is 
használnak és olyan anyagokra vonatkoznak, 

(8) Számos olyan jelzés létezik, amelyet 
jelenleg az élelmiszerek címkézése és azok 
reklámozása során több tagállamban is 
használnak és olyan anyagokra vonatkoznak,
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amelyek pozitív hatását nem bizonyították, 
illetve amelyekkel kapcsolatban még nem 
létezik egységes tudományos álláspont. 
Biztosítani kell, hogy azokkal az anyagokkal 
kapcsolatban, amelyekre jelzés vonatkozik, a 
pozitív táplálkozás-élettani hatást 
bizonyítsák.

amelyek pozitív hatását nem bizonyították, 
illetve amelyekkel kapcsolatban még nem 
létezik egységes tudományos álláspont. 
Ezért biztosítani kell, hogy azokkal az 
anyagokkal kapcsolatban, amelyekre jelzés 
vonatkozik, a pozitív táplálkozás-élettani 
hatást tudományosan bizonyítsák, és 
egyidejűleg azt is, hogy fogyasztásuk 
semmilyen lehetséges mellékhatással nem 
jár.

Er. da

Indokolás

Nem indokolható, hogy az egyéni fogyasztó felelőssége legyen az élelmiszerek káros 
hatásának elkerülése. Ez túlzott követelményeket támasztana az egyéni fogyasztóval szemben 
annak tekintetében, hogy milyen élelmiszereket vásároljon, és hogy a család melyik tagja mit 
és milyen mennyiségben fogyasszon. Hacsak nincs arra vonatkozó követelmény, hogy a 
tudományos dokumentumoknak a mellékhatásokra és az anyagok stabilitására vonatkozó, 
hosszú távú tanulmányikat is tartalmazniuk kell, amennyiben elégtelen bizonyíték áll 
rendelkezésre a termékek egészségügyi minőségére vonatkozóan, a fogyasztókra ugyanakkor 
egészségveszélyeztető tényezők leselkednek.

Módosító: Mia De Vits

Módosítás: 64.
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) A tápértékre és az egészségre 
vonatkozó jelzések az étel egyedi 
tulajdonságairól tájékoztatják a 
fogyasztókat. Nagyon fontos, hogy a 
fogyasztók megértsék az étel szerepét és 
helyét a kiegyensúlyozott étrendben.
Ezért helyénvaló, hogy a Bizottság az 
EFSA tudományos véleménye alapján 
címkén feltüntetendő tápérték beviteli 
referenciaértékeket állapítson meg.

Er. en

Indokolás

Igen lényeges, hogy a fogyasztók megfelelő információkat kapjanak arra vonatkozóan, hogy 
az egyes élelmiszerek – különösen a jelzéssel ellátottak – hogyan illeszkednek a 
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kiegyensúlyozott étrendbe. Ezért helyénvaló lenne, hogy a tápértékkel és az egészséggel 
kapcsolatos jelzésekkel ellátott étel a címkén egyértelműen figyelembe vegye a 
kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életvitel keretrendszerét.

Módosító: Jens-Peter Bond 

Módosítás: 65.
(10b) preambulumbekezdés (új)

(10b) feltétlenül szükséges az 
„átlagfogyasztó” meghatározásának 
egyértelmű és pontos meghatározása a 
rendelet hatálybalépését megelőzően.

Er. da

Indokolás

Az „átlagfogyasztó” jelenlegi meghatározása nem kielégítő és ezért nem alkalmas az ésszerű, 
egészségre vonatkozó jelzések meghatározásához használható, praktikus keretrendszer 
megállapításának eszközeként. Indokolt lenne kiválasztani a kritériumokat, hogy mikor 
tekinthető a fogyasztó „jól tájékozott”-nak vagy „körültekintő”-nek. Meg kell magyarázni, 
milyen kritériumok és mértékek határozzák meg az európai átlagfogyasztót, azért, hogy 
elkerülhető legyen bizonyos fogyasztói csoportok helytelen bemutatása, és hogy a termelők 
dokumentálni tudják az élelmiszerekre vonatkozó jelzéseknek a fogyasztók részéről való 
megértését.

Módosító: Edit Herczog 

Módosítás: 66.
(10c) preambulumbekezdés (új)

(10c) Az arányosság elvével összhangban, 
és a benne foglalt védelem hatékony 
alkalmazása érdekében, ez a rendelet az 
átlagfogyasztót a Bíróság értelmezése 
szerinti társadalmi, kulturális és nyelvi 
tényezők figyelembevétele mellett olyan 
referenciaértékként kezeli, aki 
meglehetősen jól tájékozott, valamint 
kellőképpen figyelmes és körültekintő, de 
ugyanakkor ez a rendelet olyan előírásokat 
is tartalmaz, amelyek megakadályozzák az 
olyan fogyasztók kihasználását, akiket 
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tulajdonságaik különösen sérülékennyé 
tesznek a félrevezető jelzésekkel szemben.

Er. en

Indokolás

A 2. cikk (8) bekezdésének általános bevezetőjében az „átlagfogyasztó” meghatározása.

Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 67.
(10d) preambulumbekezdés (új)

(10d) Helyénvaló valamennyi fogyasztónak 
a félrevezető jelzésektől való védelme; 
azonban a Bíróság a 84/450/EGK irányelv 
kihirdetése óta született, a reklámmal 
kapcsolatos ügyekben szükségesnek találta 
a feltételezett, tipikus fogyasztóra gyakorolt 
hatás vizsgálatát.
Az arányosság elvével összhangban, és a 
benne foglalt védelem hatékony 
alkalmazása érdekében, ez a rendelet az 
átlagfogyasztót a Bíróság értelmezése 
szerinti társadalmi, kulturális és nyelvi 
tényezők figyelembevétele mellett olyan 
referenciaértékként kezeli, aki 
meglehetősen jól tájékozott, valamint 
kellőképpen figyelmes és körültekintő, de 
ugyanakkor ez a rendelet olyan előírásokat 
is tartalmaz, amelyek megakadályozzák az 
olyan fogyasztók kihasználását, akiket 
tulajdonságaik különösen sérülékennyé 
tesznek a félrevezető jelzésekkel szemben.

Er. en

Indokolás

A „tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat” mintájára el kell hagyni az „átlagfogyasztó” 
meghatározását is ebből a cikkből. Az elsődleges cél valamennyi fogyasztónak a félrevezető 
jelzésekkel szemben való védelme, és alapvető az, hogy a védelem valamennyi fogyasztóra 
kiterjedjen, különös tekintettel a védtelenebb fogyasztókra.
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Módosító: Edit Herczog 

Módosítás: 68.
(10e) preambulumbekezdés (új)

(10e) A tápértékre és az egészségre 
vonatkozó jelzések az étel egyedi 
tulajdonságairól tájékoztatják a 
fogyasztókat. Nagyon fontos, hogy a 
fogyasztók megértsék az étel szerepét és 
helyét a kiegyensúlyozott étrendben. Ezért 
helyénvaló, hogy a Bizottság – a hatóság 
tudományos véleménye alapján – címkén 
feltüntetendő tápérték beviteli 
referenciaértékeket állapítson meg.

Er. en

Indokolás

Igen lényeges, hogy a fogyasztók megfelelő információkat kapjanak arra vonatkozóan, hogy 
az egyes élelmiszerek – különösen a jelzéssel ellátottak – hogyan illeszkednek a 
kiegyensúlyozott étrendbe. Ezért az élelmiszereken feltüntetett, a tápértékkel és az egészséggel 
kapcsolatos jelzések esetében a címkén helyénvaló útmutatót feltüntetni a kiegyensúlyozott 
étrendre és az egészséges életvitelre vonatkozóan.

Módosító: Małgorzata Handzlik 

Módosítás: 69.
(11) preambulumbekezdés

(11) Kizárólag az étrendben rendes 
körülmények között előforduló, és az étrend 
részeként fogyasztott, továbbá alapvetőnek 
tekintett tápanyagok és ásványi anyagok 
élelmiszerekhez való hozzáadása engedhető 
meg, bár ez nem jelenti azt, hogy az 
ételekhez való hozzáadásuk ugyanakkor 
szükséges is. Az ezeknek az alapvető 
tápanyagoknak az azonosításával 
kapcsolatban esetleg felmerülő vitákat 
kerülni kell. Ezért helyénvaló az ilyen 
vitaminok és ásványi anyagok engedélyező 
listájának megállapítása.

(11) Kizárólag az étrendben rendes 
körülmények között előforduló, és az étrend 
részeként fogyasztott, továbbá alapvetőnek 
tekintett tápanyagok és ásványi anyagok 
élelmiszerekhez való hozzáadása engedhető 
meg, bár ez nem jelenti azt, hogy az 
ételekhez való hozzáadásuk ugyanakkor 
szükséges is. Az ezeknek az alapvető 
tápanyagoknak az azonosításával 
kapcsolatban esetleg felmerülő vitákat 
kerülni kell. Ezért helyénvaló az ilyen
vitaminok és ásványi anyagok engedélyező 
listájának megállapítása. A jelzések 
tudományos alátámasztásának arányban 
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kell állnia a jelzett előnyök típusával.

Er. en

Indokolás

Az alkalmazott jelzés jelentőségének arányosnak kell lennie a tudományos indokolás 
előremenetelére vonatkozó követelményekkel.

Módosító: Alexander Stubb 

Módosítás: 70.
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) Az „alacsony zsírtartalmú” jelzés 
használatának szabályait a kenhető 
zsírokra vonatkozó előírások 
megállapításáról szóló, 1994. december 5-i 
2991/94/EK rendelet¹ állapítja meg. A 
zsírtartalommal kapcsolatos jelzésekre 
vonatkozó más további korlátozás ezért 
egyelőre nem alkalmazandó a kenhető 
zsírokra.
_________________________
¹ HL L 316., 1994.12.9., 2. o.

Er. en

Indokolás

Ez a rendelet nem vonatkozik a kenhető zsírokra, amelyekre vonatkozóan a 2991/94/EK 
rendelet külön szabályokat ír elő. Egyértelműen ki kell jelenteni, hogy a zsírtartalomra 
vonatkozó jelzések egyelőre nem vonatkoznak a kenhető zsírokra. Az ilyen jelzéseket jelenleg 
a címkézésről szóló irányelvhez kapcsolódóan az általános élelmiszerek tápértékjelöléséről 
szóló és a vonatkozó nemzeti (Ausztria, Németország, Hollandia, UK stb.) jogszabályok és 
iránymutatások alapján engedélyezik. Ezeket a jelzéseket már több mint 40 éve használják, és 
hozzájárultak a fogyasztók ismereteinek gyarapodásához.

Ez a módosítás a véleménytervezet 5. módosításának helyébe lép.
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Módosító: Phillip Whitehead 

Módosítás: 71.
(17) preambulumbekezdés

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

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

Er. en

Indokolás

A „megalapozott és vitathatatlan tudományos felismerések”-et független tudósoknak kell 
elbírálniuk. Ezért szükséges az EFSA bevonása.

Módosító: Alexander Stubb 

Módosítás: 72.
(20) preambulumbekezdés

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

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

Er. en

Indokolás

Inkább az egészségre vonatkozó jelzés jelentését, mint a megfogalmazásának szemantikai 
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vizsgálatát kell a hatóságnak megvizsgálnia és jóváhagynia.

*** Amennyiben a fenti módosítás elfogadható, a 7. módosítást vissza kell vonni ***

Módosító: Phillip Whitehea 

Módosítás: 73.
(20) preambulumbekezdés

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

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egészséggel kapcsolatos jelzések az 
igazságnak megfelelőek, egyértelműek, 
megbízhatóak legyenek és a fogyasztó 
számára segítséget nyújtsanak az egészséges 
táplálkozásmód melletti döntés során, az 
egészséggel kapcsolatos jelzések 
megfogalmazását és kialakítását figyelembe 
kell venni a hatósági vélemény és az azt 
követő jóváhagyási eljárás során.
A jóváhagyási eljárásnak magában kell 
foglalnia azt is, hogy felkérnek egy 
fogyasztói bizottságot a jelzés 
felismerhetőségének és érthetőségének 
elbírálására.

Er. en

Indokolás

A „kell” felerősíti a szöveget. A fogyasztók a tudósok és/vagy az iparág szándékától eltérő 
módon is értelmezhetik a jelzés jelentését. Ezért fontos a fogyasztói bizottságnak a 
jóváhagyási folyamatba történő bevonása.

Módosító: Jens-Peter Bond 

Módosítás: 74.
(20) preambulumbekezdés

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
egészséggel kapcsolatos jelzések az 
igazságnak megfelelőek, egyértelműek, 
megbízhatóak legyenek és a fogyasztó 
számára segítséget nyújtsanak az egészséges 
táplálkozásmód melletti döntés során, az 

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

egészséggel kapcsolatos jelzések 
megfogalmazását és kialakítását figyelembe 
szükséges venni a hatósági vélemény és az 
azt követő jóváhagyási eljárás során.

Er. da

Indokolás

Alapvető, hogy az egészségre vonatkozó jelzéseket az egészségre vonatkozó jelzés 
megfogalmazásának és megszövegezésének egyedi felmérésére figyelemmel hagyják jóvá.

Módosító: Jens-Peter Bond 

Módosítás: 75.
(21) preambulumbekezdés

(21) Bizonyos esetekben a tudományos 
kockázatértékelés önmagában nem 
nyújthatja a kockázatkezelési döntés 
alapjául szolgáló valamennyi információt. 
Ezért figyelembe kell venni a megfontolás 
tárgyát képező üggyel kapcsolatos egyéb 
vonatkozó tényezőket is.

törölve

Er. da

Indokolás

A jelzések nem hagyhatók jóvá abban az esetben, ha a tudományos kockázatértékelés nem 
nyújtja a kockázatkezelési döntés alapjául szolgáló valamennyi információt. Amennyiben az 
„egyéb vonatkozó tényezők” is vizsgálat részét képezik, ezeket a tényezőket egyértelműen meg 
kell határozni, továbbá meg kell állapítani az ezekre a tényezőkre vonatkozó kritériumokat is. 
Ez szabványos referenciakeretet biztosít annak eldöntésére, hogy a jelzés engedélyezése vagy 
tilalma szükséges. Ezeket a tényezőket még azelőtt tisztázni kell, hogy a jelzések bejelentési 
eljárása hatályba lépne.

Módosító: Jens-Peter Bonde 

Módosítás: 76.
(25a) preambulumbekezdés (új)

(25a) A nyilvántartásba vett adat jellegének 
olyannak kell lennie, hogy lehetővé tegye az 
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adatok tagállamokon keresztül való 
összevetését. Azoknak az üzleti 
szereplőknek, akik az egészségre vonatkozó 
jelzéssel hozzák forgalomba termékeiket, 
fedezniük kell az ellenőrzésekkel 
kapcsolatban felmerülő költségek egy 
részét.

Er. da

Indokolás

Az adatok felhasználhatóságának érdekében – pl. a tápértékkel kapcsolatos átfogó politika 
felmérése és javítása során – az adatoknak a tagállamok viszonylatában összevethetőknek kell 
lenniük. Mivel valószínűsíthető, hogy a jelzések jóváhagyása a szereplők számára gazdasági 
előnnyel jár, a termékeiket egészségre vonatkozó jelzések alkalmazásával forgalomba hozó 
szereplőknek kell viselniük az ellenőrzés és a nyomon követés költségeinek egy részét. A 
GMSz-ügy egyik tanulsága, hogy több pénzügyi forrásnak kell rendelkezésre állnia a 
szükséges ellenőrzések elvégzéséhez, továbbá hogy a felmerülő költségek az adófizetőkre 
hárulnak.

Módosító: Jens-Peter Bonde 

Módosítás: 77.
1. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Az ennek a rendeletnek az előírása 
kizárólag csak azokra a tagállamokra
alkalmazandó, amelyek az egészségre 
vonatkozó jelzéseket már engedélyezik.

Er. da

Indokolás

Egyes tagállamokban az egészségre vonatkozó jelzések tilalma a magas szintű 
fogyasztóvédelem egyik szempontja. A rendelet nem alkalmazandó ezekre a tagállamokra 
annak érdekében, hogy a tilalmat fenntarthassák. A belső piacnak nem lehet elsőbbsége a 
fogyasztóvédelemmel szemben.

Módosító: Małgorzata Handzlik 

Módosítás: 78.
1. cikk, (2) bekezdés



PE 355.746v02-00 12/104 AM\562665HU.doc

Külső fordítás

HU

2. Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eredeti 
állapotban eljuttatott élelmiszerek címkéin, 
kiszerelésén és reklámaiban a tápértékkel és 
az egészséggel kapcsolatosan feltüntetett 
jelzésekre alkalmazandó. Ez a rendelet olyan 
élelmiszerek tekintetében is alkalmazandó, 
amelyekkel éttermeket, kórházakat, 
kantinokat és hasonló, a közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőket látnak el. 

2. Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eredeti 
állapotában forgalomba hozott és a végső 
fogyasztóhoz eredeti állapotában való 
eljuttatásra szánt élelmiszerek – ideértve a 
csomagolás nélkül vagy ömlesztve 
forgalomba hozott élelmiszereket is –
címkéin, kiszerelésén és reklámaiban a 
tápértékkel és az egészséggel kapcsolatosan 
feltüntetett jelzésekre alkalmazandó. Ez a 
rendelet olyan élelmiszerek tekintetében is 
alkalmazandó, amelyekkel éttermeket, 
kórházakat, kantinokat és hasonló, a 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplőket látnak el. Ez a rendelet nem 
alkalmazandó az olyan védjegyekre, 
amelyek megfelelnek a védjegyekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 1988. december 21-i, 
89/104/EGK első tanácsi irányelv¹ 
rendelkezéseinek és 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

A védjegyek esetében a fogyasztó védelmének biztosítása a védjegyek lajstromozásával érhető 
el (a védjegyekről szóló 89/104 irányelv 3. cikke alapján). A védjegyeknek az e rendelet 
hatálya alá vonása kettős szabályozásra utal: a védjegyek lajstromozása szintjén és a 
tápértékre és az egészségre vonatkozó jelzések szintjén.

Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 79.
1. cikk, (2) bekezdés

2. Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eredeti 
állapotban eljuttatott élelmiszerek címkéin, 
kiszerelésén és reklámaiban a tápértékkel és 
az egészséggel kapcsolatosan feltüntetett 

2. Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eredeti 
állapotában forgalomba hozott és a végső 
fogyasztóhoz eredeti állapotában való 
eljuttatásra szánt élelmiszerek címkéin, 
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jelzésekre alkalmazandó. Ez a rendelet olyan 
élelmiszerekre is alkalmazandó, amelyekkel 
éttermeket, kórházakat, kantinokat és 
hasonló, a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplőket látnak el.

kiszerelésén és reklámaiban a tápértékkel és 
az egészséggel kapcsolatosan feltüntetett 
jelzésekre alkalmazandó. Ez a rendelet olyan 
élelmiszerekre is alkalmazandó, amelyekkel 
éttermeket, kórházakat, kantinokat és 
hasonló, a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplőket látnak el. Ez a 
rendelet nem alkalmazandó a 89/104/EGK 
irányelvnek és a módosított 40/94/EK 
rendeletnek megfelelő márkanevekre.

Er. nl

Indokolás

A meglévő márkanevek megőrzése és használatuk folytatása érdekében.

A fogyasztók bizalmának megőrzése érdekében. 

Módosító: Henrik Dam Kristensen 

Módosítás: 80.
1. cikk, (2) bekezdés

2. Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eredeti 
állapotban eljuttatott élelmiszerek címkéin, 
kiszerelésén és reklámaiban a tápértékkel és 
az egészséggel kapcsolatosan feltüntetett 
jelzésekre alkalmazandó. Ez a rendelet olyan 
élelmiszerekre is alkalmazandó, amelyekkel 
éttermeket, kórházakat, kantinokat és 
hasonló, a közétkeztetésben működő 
gazdasági szereplőket látnak el.

2. Ez a rendelet a végső fogyasztóhoz eredeti 
állapotban eljuttatott élelmiszereknek –
ideértve a csomagolás nélkül vagy 
ömlesztve forgalomba hozott élelmiszereket 
is – akár a címkéin, kiszerelésén és 
reklámaiban a tápértékkel és az egészséggel 
kapcsolatosan feltüntetett kereskedelmi 
közleményekben jelzésekre alkalmazandó. 
Ez a rendelet olyan élelmiszerekre is 
alkalmazandó, amelyekkel éttermeket, 
kórházakat, kantinokat és hasonló, a 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplőket látnak el.

Er. en

Indokolás

Fontos, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos valamennyi típusú kereskedelmi közlemény 
szerepeljen ebben a rendeletben. Ugyanakkor a csomagolás nélkül vagy ömlesztve 
forgalomba hozott élelmiszerek sem maradnak ki e rendelet rendelkezéseiből.
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Módosító: Henrik Dam Kristensen 

Módosítás: 81.
1. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. Az élelmiszernek a címkén, a 
kiszerelésen vagy a reklámban megjelenő 
olyan védjegye, márkaneve vagy 
fantázianeve, amely a fogyasztó által a 
tápértékre és az egészségre vonatkozó 
jelzésként értelmezhető, csak abban az 
esetben használható, ha mellette a címkén, 
a kiszerelésen vagy a reklámban olyan a 
tápértékre és az egészségre vonatkozó jelzés 
szerepel, amely megfelel e rendelet 
rendelkezéseinek. Így az olyan márkanév, 
védjegy vagy fantázianév mellett, amely azt 
jelzi, hogy a terméknek az egészségre vagy 
bizonyos betegségekre gyakorolt hatása 
van, egy olyan az egészségre vonatkozó 
jelzés és védjegy, márkanév vagy 
fantázianév szerepel, amely az élelmiszer 
bizonyos tápanyagaira és/vagy tápanyag-
összetételére utal.  Tekintettel a 2005. 
január 1-je előtt már meglévő védjegyekre, 
márkanevekre vagy fantázianevekre, ezt a 
rendelkezést a [hatálybalépés napja plusz 
két év] kezdődő hatállyal kell alkalmazni. 

Er. en

Indokolás

Fontos, hogy a fogyasztó által a tápértékre és/vagy az egészségre vonatkozó jelzésként 
értelmezhető védjegyek, márkanevek vagy fantázianevek szabályozása is az ebben a 
rendeletben megállapított rendelkezésekkel összhangban történjen.

Módosító: Othmar Karas 

Módosítás: 82.
1. cikk, (4a) bekezdés (új)
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4a. Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni az 
olyan védjegyekre, amelyek eleget tesznek a 
89/104/EK irányelv és a 40/94/EK rendelet 
rendelkezéseinek.
Az egyéb típusú olyan kereskedelmi 
márkanév (mint például a szokásjogi 
védjegy és márkanév), amelynek használata 
e rendelet hatálya alá tartozhat, nem 
tartozik e rendelet hatálya alá, amennyiben 
– ha a kereskedelmi márkanév már 
önmagában is a tápértékre és az egészségre 
vonatkozó jelzést alkot – a márkanévnek a 
címkézés, reklám vagy kiszerelés esetén 
való felhasználásakor a márkanév mellett a 
tápértékre vagy az egészségre vonatkozó 
jelzés is szerepel.

Er. en

Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 83.
2. cikk, (2) bekezdés, 1) pont

1) a „jelzés” az olyan reklámszöveget vagy 
megjelenítést jelenti, amely a közösségi 
vagy a nemzeti jog alapján nem kötelező, 
ideértve a képi, grafikus vagy szimbolikus 
megjelenítést is, amely azt jelenti ki, 
sugallja vagy implikálja, hogy az élelmiszer 
sajátos jellemzőkkel rendelkezik;

1) a „jelzés” az olyan reklámszöveget vagy 
megjelenítést jelenti, amely a közösségi 
vagy a nemzeti jog alapján nem kötelező, 
ideértve a képi, grafikus vagy szimbolikus 
megjelenítést is, amely azt jelenti ki, 
sugallja vagy implikálja, hogy az élelmiszer 
sajátos jellemzőkkel rendelkezik, kivéve a 
már védjegyként lajstromba vett 
márkaneveket;

Er. en

Indokolás

A védjegyekre vonatkozó jogszabály már biztosítja azt, hogy a megtévesztésre alkalmas 
védjegyeket ne lehessen lajstromba venni, illetve gondoskodik arról, hogy a jogsértő módon 
lajstromba vett védjegyeket törölni lehessen. Továbbá a védjegyeket a rendelet által 
előirányzott értelemben nem tekintik „jelzéseknek,” és nem sértik meg a fogyasztóknak a 
félrevezető jelzésektől való védelmének célját. A rövidesen hatályba lépő, a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról (UCP) szóló irányelv biztosítani fogja majd, hogy a termék 
eleget tegyen a védjegy által feltüntetett jelzéseknek.  Ez a máshol már szabályozott ügyre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések szükségtelen megkettőzése (a védjegyről szóló 
jogszabály és az UCP).
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Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 84.
2. cikk, (2) bekezdés, 8) pont

8) az „átlagfogyasztó” az olyan fogyasztót 
jelenti, aki meglehetősen jól tájékozott és 
kellőképpen figyelmes és körültekintő.

törölve

Er. nl

Indokolás

A „tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok” analógiájára, fontos, hogy az „átlagfogyasztó” 
meghatározását töröljék ebből a cikkből. Az elsődleges cél az, hogy valamennyi fogyasztót 
megvédjék a félrevezető jelzésektől, és alapvető, hogy a védelem hatálya valamennyi 
fogyasztóra kiterjedjen, különös tekintettel a védtelenebb fogyasztókra.

Módosító: Jens-Peter Bonde 

Módosítás: 85.
2. cikk, (2) bekezdés, 8) pont

8) az „átlagfogyasztó” az olyan fogyasztót 
jelenti, aki meglehetősen jól tájékozott és 
kellőképpen figyelmes és körültekintő.

törölve

Er. da

Indokolás

Az „átlagfogyasztó” jelenlegi meghatározása nem kielégítő és ezért nem alkalmas az ésszerű, 
egészségre vonatkozó jelzések meghatározásához használható, praktikus keretrendszer 
megállapításának eszközeként. Indokolt lenne kiválasztani annak kritériumait, hogy mikor 
tekinthető a fogyasztó „jól tájékozott”-nak vagy „körültekintő”-nek. Meg kell magyarázni, 
hogy milyen kritériumok és mértékek határozzák meg az európai átlagfogyasztót, azért, hogy 
elkerülhető legyen bizonyos fogyasztói csoportok helytelen bemutatása, és hogy biztosítani 
tudják azt, hogy a termelők dokumentálni tudják, hogyan tekintenek a fogyasztók az 
élelmiszerekre vonatkozó jelzésekre.

Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás 86.
2. cikk, (2) bekezdés, 8a) pont (új)
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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 összhang érdekében itt a 2002/46 irányelv étrendkiegészítő-meghatározása kerül 
alkalmazásra.

Módosító: Jens-Peter Bonde 

Módosítás: 87.
3. cikk, (2) bekezdés, da) pont (új)

da) - összhangban vannak az étrendre 
vonatkozó nemzeti megfontolásokkal.

Er. da

Indokolás

Az étrendi szokások tagállamonként változnak, ezért a jelzéseknek összhangban kell lenniük 
az étrendre vonatkozó nemzeti megfontolásokkal.

Módosító: Phillip Whitehead 

Módosítás: 88.
4. cikk, cím
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A tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használatának korlátozása

A tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használatának feltételei

Er. en

Indokolás

A tápértékprofilok a tápértékre és az egészségre vonatkozó jelzések lehetséges használatának 
fontos pozitív kritériumai, ezért a korlátozások helyett a pozitív szempontokat kell keresni, 
nevezetesen a használatuk feltételeit.

Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 89.
4. cikk, cím

A tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használatának korlátozása

A tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használatának feltételei

Er. en

Indokolás

A tápértékprofilok megállapításának alapjául tudományos felmérésnek kell szolgálnia. Az 
élelmiszerek vagy egyes élelmiszer-kategóriák tápértékprofiljainak a Közösség által történő, 
az EFSA bevonása alapján való értékelése ténylegesen e rendelet pillérét képezi.

Módosító: Toine Manders 

Módosítás: 90.
4. cikk

A tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használatának korlátozása

Tápértékprofilok

1. Az e rendelet elfogadásától számított 18 
hónapon belül a Bizottság a 23. cikk (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
meghatározza azt az egyedi tápértékprofilt, 
amelyet az élelmiszereknek vagy egyes 
élelmiszer-kategóriáknak kell felmutatniuk, 
hogy el lehessen őket látni a tápértékkel 
vagy az egészséggel kapcsolatos jelzésekkel.
Ezek a tápértékprofilok különösen az 
élelmiszerben található alábbi 
tápanyagtartalmakra vonatkoznak:

1. Az e rendelet elfogadásától számított 18 
hónapon belül a Bizottság beszámol a 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
tápértékprofiloknak az élelmiszereken 
feltüntetett, tápértékkel és egészséggel 
kapcsolatos jelzések feltételeként való 
megállapításának szükségességéről és 
megvalósíthatóságáról. A beszámolót a 
hatósággal folytatott konzultációt követően 
és az érintett felekkel, különösen az 
élelmiszeripari szereplőkkel konzultálva 
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kell elkészíteni. A beszámoló alapjául az 
étrendekre és a tápértékre vonatkozó 
tudományos ismereteknek, és különösen 
ezeknek az egészséggel való kapcsolatának 
kell szolgálnia, továbbá a következőket kell 
figyelembe vennie:

a) zsír, a telített zsírsavak, a 
transzzsírsavak,

a) az élelmiszerben lévő bizonyos 
tápanyagok és más anyagok mennyiségei;

b) cukor b) az étrendben szereplő élelmiszerek vagy 
élelmiszer-kategóriák szerepe és 
jelentősége;

c) só/nátrium. c) az élelmiszerek általános tápanyag-
összetétele és az olyan tápanyagok jelenléte, 
amelyeknek az egészségre gyakorolt hatása 
tudományosan bizonyított.

A tápértékprofilok a táplálkozással 
kapcsolatos tudományos felismeréseken és 
azoknak az egészségre bírt jelentőségén, és 
különösen a tápanyagok és egyéb, 
táplálkozás-élettani hatással bíró anyagok 
krónikus betegségekkel kapcsolatos 
szerepén alapulnak. A tápértékprofil 
megállapításakor a Bizottság kikéri a 
hatóság tanácsát, és tanácskozást folytat 
érdekcsoportokkal, különösen az 
élelmiszeriparon belül és fogyasztói 
csoportokkal.
Az eltérések és a vonatkozó tudományos 
fejlődés figyelembevétele következtében 
történő frissítések elfogadására a 23. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárás szerint 
kerül sor.

Amennyiben a beszámoló azt jelzi, hogy a 
tápértékprofiloknak az élelmiszereken 
feltüntetett, tápértékkel és egészséggel 
kapcsolatos jelzések feltételeként való 
megállapítása szükséges és megvalósítható, 
a Bizottság a Szerződés 251. cikke alapján 
ennek a rendeletnek a módosítását 
javasolja, a beszámoló, a konzultációk, 
valamint a szubszidiaritás és az arányosság 
elvének figyelembevételével. 

2. Az (1) bekezdéstől eltérően 
megengedhetők a tápértékkel kapcsolatos 
olyan jelzések, amelyek a zsír-, telített 
zsírsav-, transzzsírsav- és cukor-, illetve 
só/nátriumtartalom csökkentésére 
vonatkoznak, amennyiben e rendelet 
feltételeinek megfelelnek.
3. A több, mint 1,2 térfogatszázalékos 
alkoholtartalmú italokat nem lehet ellátni 
az alábbi jelzésekkel:
a) az egészséggel kapcsolatos jelzések;
b) a tápértékkel kapcsolatos jelzések azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
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energiatartalom csökkentésére 
vonatkoznak.
4. A (3) bekezdésben említettektől eltérő 
élelmiszerek vagy élelmiszer-kategóriák, 
amelyek esetében korlátozott vagy tilos a 
tápértékkel vagy az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használata, is meghatározhatók a 
tudományos felismerésekre figyelemmel a 
23. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárások 
szerint.

Er. nl

Indokolás

A tápértékre és az egészségre vonatkozó jelzések előfeltételeként tekintett tápanyagprofilok 
koncepciójának kívánalma és megvalósíthatósága egyaránt bizonytalan. Az élelmiszerek 
előnyösebb vagy kevésbé előnyös profiljaik szerint való kategorizálása értelmetlen, mivel az 
elfogyasztott mennyiség a legfontosabb tényező. Ezért az elhízás elleni fegyverként 
alkalmazott tápanyagprofilok hatékonysága rendkívül kérdéses. Tudományos szempontból is 
kérdéses, mivel a koncepció még kiforratlan és mint olyat, még soha egyetlen tagállamban 
nem vizsgálták. Végül a tápanyagprofilok bevezetése a szubszidiaritás és az arányosság 
elvének fényében is rendkívül bizonytalan, és egyáltalán nem olyan ügy, amellyel a 
jogalkotásnak foglalkoznia kellene. 

Módosító: Małgorzata Handzlik 

Módosítás: 91.
4. cikk

A tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használatának korlátozása

törölve

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

Er. en

Indokolás

A tápanyagprofiloknak a jelzések feltüntetésének jogi kritériumaként való bevezetése bizonyos 
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termékkategóriák hátrányos megkülönböztetéséhez vezetne, ami helytelen, mivel bármelyik 
termékkategória a kiegyensúlyozott étrend eleme lehet.
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Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 92.
4. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés

1. Az e rendelet elfogadásától számított 18 
hónapon belül a Bizottság a 23. cikk (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
meghatározza azt az egyedi tápértékprofilt, 
amelyet az élelmiszereknek vagy egyes 
élelmiszer-kategóriáknak kell felmutatniuk, 
hogy el lehessen őket látni a tápértékkel 
vagy az egészséggel kapcsolatos jelzésekkel.

1. Az e rendelet elfogadásától számított 24 
hónapon belül a Bizottság – az EFSA 
javaslata alapján – a Szerződés 251. 
cikkében megállapított eljárással 
összhangban meghatározza azokat a 
tápanyagokat és egyéb anyagokat, amelyek 
különösen fontosak a kiegyensúlyozott 
étrend tekintetében, valamint beviteli 
referenciaértékeket állapít meg azokra.

Er. en

Indokolás

Ahelyett, hogy a táplálékprofil meghatározása révén megfosztanák a fogyasztókat a napi
táplálékukban lévő jellemző ételekre vonatkozó információtól, a fogyasztókat fel kell 
világosítani az élelmiszerek tápérték tulajdonságaival, a tápértékszükségleteikkel és az adott 
élelmiszernek a napi étrendben betöltött szerepével kapcsolatban.

Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 93.
4. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés

A tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használatának korlátozása

A tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használatának feltételei

1. Az e rendelet elfogadásától számított 18 
hónapon belül a Bizottság a 23. cikk (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
meghatározza azt az egyedi tápértékprofilt, 
amelyet az élelmiszereknek vagy egyes 
élelmiszer-kategóriáknak kell felmutatniuk, 
hogy el lehessen őket látni a tápértékkel 
vagy az egészséggel kapcsolatos jelzésekkel

1. Az e rendelet elfogadásától számított 24 
hónapon belül a Bizottság – az EFSA 
javaslata alapján – a 23. cikk (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
meghatározza azt az egyedi tápértékprofilt, 
amelyet az élelmiszereknek vagy egyes 
élelmiszer-kategóriáknak kell felmutatniuk, 
hogy el lehessen őket látni a tápértékkel 
vagy az egészséggel kapcsolatos jelzésekkel. 

Er. en

Indokolás

A tápértékprofilok megállapításának alapjául tudományos felmérésnek kell szolgálnia. Az 
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élelmiszerek vagy egyes élelmiszer-kategóriák tápértékprofiljainak a Közösség által történő, 
az EFSA bevonása alapján való értékelése ténylegesen e rendelet pillérét képezi.

Módosító: Edit Herczog 

Módosítás: 94.
4. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés

A tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használatának korlátozása

A tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használatának feltételei

1. Az e rendelet elfogadásától számított 18 
hónapon belül a Bizottság a 23. cikk (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
meghatározza azt az egyedi tápértékprofilt, 
amelyet az élelmiszereknek vagy egyes 
élelmiszer-kategóriáknak kell felmutatniuk, 
hogy el lehessen őket látni a tápértékkel 
vagy az egészséggel kapcsolatos jelzésekkel.

1. Az e rendelet elfogadásától számított 24 
hónapon belül a Bizottság – a hatóság 
javaslata alapján és az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően – a 23. cikk (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően meghatározza azt 
az egyedi tápértékprofilt, amelyet az 
élelmiszereknek vagy egyes élelmiszer-
kategóriáknak kell felmutatniuk, hogy el 
lehessen őket látni a tápértékkel vagy az 
egészséggel kapcsolatos jelzésekkel. 

Er. en
Indokolás

A külföldi példák azt mutatják, hogy a tápanyagprofilok meghatározása olyan összetett 
feladat, amely elegendő időt igényel és alapos vita tárgyát képezi. Tekintettel a kérdés 
rendkívüli politikai és technikai jellegére, a folyamatba be kell vonni az Európai Parlamentet 
és a hatóságot is.

Módosító: Christopher Heaton-Harris 
Módosítás: 95.

4. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés

A tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használatának korlátozása

A tápértékkel és az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használatának sajátos feltételei

1. Az e rendelet elfogadásától számított 18 
hónapon belül a Bizottság a 23. cikk (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
meghatározza azt az egyedi tápértékprofilt, 
amelyet az élelmiszereknek vagy egyes 
élelmiszer-kategóriáknak kell felmutatniuk, 
hogy el lehessen őket látni a tápértékkel 
vagy az egészséggel kapcsolatos jelzésekkel.

1. Az e rendelet elfogadásától számított 24 
hónapon belül a hatóság – a Bizottság 
kérésére és az érintett felekkel konzultálva 
– beszámol az 5. cikk (1) bekezdésében és a 
10. cikk (2) bekezdésében említett feltételek 
részletes alkalmazásáról, és különösen 
azokról a sajátos tápértékprofilokról, 
amelyeknek az élelmiszereknek meg kell 
felelniük, hogy el lehessen őket látni a 
tápértékkel vagy az egészséggel kapcsolatos 



AM\562665HU.doc 25/109 PE 355.746v02-00

Külső fordítás

HU

jelzésekkel.

Er. en

Indokolás

A tápanyagprofilok megállapításának megkezdése előtt a Bizottság, figyelembe véve a 
táplálkozási gyakorlat és hagyomány tagállamonkénti különbségeit, először felméri az ilyen 
rendszer megvalósíthatóságát annak biztosítása érdekében, hogy a rendszer valamennyi 
élelmiszer esetében objektíven és tudományosan legyen alkalmazható, és hogy hitelesen 
segítse a fogyasztókat abban, hogy jobb étrendi választásokat hozzanak.  A felmérést az EFSA 
végzi el.

Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 96.
4. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés

1. Az e rendelet elfogadásától számított 18 
hónapon belül a Bizottság a 23. cikk (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
meghatározza azt az egyedi tápértékprofilt, 
amelyet az élelmiszereknek vagy egyes 
élelmiszer-kategóriáknak kell felmutatniuk, 
hogy el lehessen őket látni a tápértékkel 
vagy az egészséggel kapcsolatos jelzésekkel.

1. A rendelet elfogadásától számított 24 
hónapon belül a Bizottság az európai 
táplálkozásra vonatkozó iránymutatásról 
szóló tervezetet nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az 
iránymutatások általános útmutatással 
szolgálnak a táplálkozásra vonatkozóan, 
ugyanakkor figyelembe veszik a kultúra és 
a táplálkozás nemzeti eltéréseit, valamint az 
Egészségügyi Világszervezet tevékenységét 
és a Codex Alimentariust is. Az európai 
táplálkozásra vonatkozó iránymutatás 
elfogadását követő 24 hónapon belül a 
Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében 
megállapított eljárással összhangban 
meghatározza azokat a táplálkozási 
kritériumokat, amelyeknek az egyes 
élelmiszer-kategóriáknak meg kell 
felelniük, hogy el lehessen őket látni az 
egészséggel kapcsolatos jelzésekkel.

Er. en

Indokolás

A táplálékprofil meghatározásának pozitív, és nem negatív folyamatnak kell lennie, és az 
iránymutatásoknak kapcsolódniuk kell a nemzetközi munkához, ugyanakkor közös 
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elhatározással kell elfogadni azokat.

Amend> Módosító: <Members>Mia De Vits</Members>

Módosítás: 97.
4. cikk, (1) bekezdés, 2. albekezdés

Ezek a tápértékprofilok különösen az 
élelmiszerben található alábbi 
tápanyagtartalmakra vonatkoznak:

Az élelmiszerek tápértékprofiljait különösen 
a következők figyelembevételével kell 
megállapítani:

- az élelmiszerben lévő bizonyos 
tápanyagok és más anyagok mennyiségei,
- az étrendben szereplő élelmiszerek (vagy 
élelmiszer-kategóriák) szerepe és 
jelentősége a kiegyensúlyozott táplálkozás 
esetében,
- az élelmiszerek vagy élelmiszer-kategóriák 
általános tápanyag-összetétele és az olyan 
tápanyagok és egyéb anyagok jelenléte –
amennyiben az élelmiszerben természetesen 
vannak jelen –, amelyeknek az egészségre 
gyakorolt kedvező hatása tudományosan 
bizonyított.

a) zsír, a telített zsírsavak, a transzzsírsavak
b) cukor
c) só/nátrium.

Er. en

Indokolás

A tápértékprofilok megállapításának alapjául tudományos felmérésnek kell szolgálnia. Az 
élelmiszerek vagy egyes élelmiszer-kategóriák tápértékprofiljainak a Közösség által történő, 
az EFSA bevonása alapján való értékelése ténylegesen e rendelet pillérét képezi.

Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 98.
4. cikk, (1) bekezdés 2. albekezdés

Ezek a tápértékprofilok különösen az 
élelmiszerben található alábbi 
tápanyagtartalmakra vonatkoznak:

törölve

a) zsír, a telített zsírsavak, a transzzsírsavak
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b) cukor
c) só/nátrium.

Er. en

Indokolás

Ahelyett, hogy a táplálékprofil meghatározása révén megfosztanák a fogyasztókat a napi 
táplálékukban lévő jellemző ételekre vonatkozó információtól, a fogyasztókat fel kell 
világosítani az élelmiszerek tápérték tulajdonságaival, a tápértékszükségleteikkel és az adott 
élelmiszernek a napi étrendben betöltött szerepével kapcsolatban.

Módosító: Edit Herczog 

Módosítás: 99.
4. cikk, (1) bekezdés, 2. albekezdés

Ezek a tápértékprofilok különösen az 
élelmiszerben található alábbi 
tápanyagtartalmakra vonatkoznak:

Ezeket a tápértékprofilokat az 
élelmiszerekre vagy bizonyos 
élelmiszerkategóriákra vonatkozóan
különösen a következők figyelembevételével 
kell megállapítani:

a) zsír, a telített zsírsavak, a transzzsírsavak a) az élelmiszerben lévő bizonyos 
tápanyagok és más anyagok mennyiségei;

b) cukor b) az élelmiszer (vagy élelmiszer-
kategóriák) szerepe és jelentősége a
népesség táplálkozásában általában, vagy, 
szükség szerint, egyes kockázati csoportok 
táplálkozásában. Kellő figyelmet kell 
fordítani a különböző tagállamok jellemző 
táplálkozási szokásaira és fogyasztási 
mintáira;

c) só/nátrium. c) az élelmiszerek általános tápanyag-
összetétele és az olyan tápanyagok jelenléte, 
amelyeknek az egészségre gyakorolt hatása 
tudományosan bizonyított.

Er. en

Indokolás

E rendeletnek nem célja, hogy meghatározza magának a tápértékprofiloknak a kritériumait. 
Ez a rendelet csupán a tápanyagprofilok technikai és tudományos meghatározásának 
rugalmas keretszabályozását szabja meg, azt biztosítva, hogy figyelembe vegyék az európai 
piac komplexitásához hozzájáruló élelmiszerek és fogyasztók sokféleségét.
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Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 100.
4. cikk, (1) bekezdés, 2. albekezdés

Ezek a tápértékprofilok különösen az 
élelmiszerben található alábbi 
tápanyagtartalmakra vonatkoznak:

törölve

a) zsír, a telített zsírsavak, a transzzsírsavak
b) cukor
c) só/nátrium.

Er. en

Indokolás

A tápanyagprofilok megállapításának megkezdése előtt a Bizottság, figyelembe véve a 
táplálkozási gyakorlat és hagyomány tagállamonkénti különbségeit, először felméri az ilyen 
rendszer megvalósíthatóságát annak biztosítása érdekében, hogy a rendszer valamennyi 
élelmiszer esetében objektíven és tudományosan legyen alkalmazható, és hogy hitelesen 
segítse a fogyasztókat abban, hogy jobb étrendi választásokat hozzanak.  A felmérést az EFSA 
végzi el.

Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 101.
4. cikk, (1) bekezdés, 2. albekezdés

Ezek a tápértékprofilok különösen az 
élelmiszerben található alábbi 
tápanyagtartalmakra vonatkoznak:

Az élelmiszerek vagy az élelmiszerek 
bizonyos kategóriáinak tápértékprofiljait
különösen a következők figyelembevételével 
kell megállapítani:

a) zsír, a telített zsírsavak, a transzzsírsavak - az élelmiszerben lévő bizonyos 
tápanyagok és más anyagok mennyiségei;

b) cukor - az élelmiszerek vagy élelmiszer-kategóriák 
szerepe és jelentősége a táplálkozásban;

c) só/nátrium. - az élelmiszerek vagy élelmiszer-kategóriák 
általános tápanyag-összetétele és az olyan 
tápanyagok és egyéb anyagok jelenléte, 
amelyeknek az egészségre gyakorolt 
kedvező hatása tudományosan bizonyított.
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Er. en

Indokolás

A táplálékprofil meghatározásának pozitív, és nem negatív folyamatnak kell lennie, és az 
iránymutatásoknak kapcsolódniuk kell a nemzetközi munkához, ugyanakkor közös 
elhatározással kell elfogadni azokat.

Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 102.
4. cikk, (1) bekezdés, 3. albekezdés

A tápértékprofilok a táplálkozással 
kapcsolatos tudományos felismeréseken és 
azoknak az egészségre bírt jelentőségén, és 
különösen a tápanyagok és egyéb, 
táplálkozás-élettani hatással bíró anyagok 
krónikus betegségekkel kapcsolatos 
szerepén alapulnak. A tápértékprofil
megállapításakor a Bizottság kikéri a 
hatóság tanácsát és tanácskozást folytat
érdekcsoportokkal, különösen az 
élelmiszeriparon belül és fogyasztói 
csoportokkal.

A beviteli referenciaértékek a táplálkozással 
kapcsolatos tudományos felismeréseken és 
azoknak az egészségre bírt jelentőségén, és 
különösen a tápanyagok és egyéb, 
táplálkozás-élettani hatással bíró anyagok 
krónikus betegségekkel kapcsolatos 
szerepén alapulnak. A beviteli 
referenciaérték megállapításakor a 
Bizottság kikéri a hatóság tanácsát és 
tanácskozást folytat érdekcsoportokkal, 
különösen az élelmiszeriparon belül és 
fogyasztói csoportokkal.

Er. en

Indokolás

Ahelyett, hogy a táplálékprofil meghatározása révén megfosztanák a fogyasztókat a napi 
táplálékukban lévő jellemző ételekre vonatkozó információtól, a fogyasztókat fel kell 
világosítani az élelmiszerek tápérték tulajdonságaival, a tápértékszükségleteikkel és az adott 
élelmiszernek a napi étrendben betöltött szerepével kapcsolatban.

Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 103.
4. cikk, (1) bekezdés, 3. albekezdés

A tápértékprofilok a táplálkozással 
kapcsolatos tudományos felismeréseken és 
azoknak az egészségre bírt jelentőségén, és 
különösen a tápanyagok és egyéb, 
táplálkozás-élettani hatással bíró anyagok 

A vélemény tekintettel van a táplálkozással 
kapcsolatos tudományos felismerésekre, és 
azoknak az egészségre bírt jelentőségére, és 
különösen:
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krónikus betegségekkel kapcsolatos 
szerepén alapulnak.

- a tápanyagok és egyéb táplálkozás-élettani 
hatással bíró anyagok krónikus 
betegségekkel kapcsolatos szerepére;

- a táplálékprofilok valamennyi 
fogyasztóhoz való illeszkedésére, 
függetlenül azok táplálkozási állapotától.
A hatóság véleményének beérkezését 
követően a Bizottság – amennyiben 
megvalósítható, és a 23. cikk (2) 
bekezdésében megállapított eljárással 
összhangban – megállapítja a 
táplálékprofilok rendszerét a tápértékre 
vagy az egészségre vonatkozó jelzésekkel 
ellátott élelmiszerekre vonatkozóan, 
különös tekintettel a következőkre:
- az élelmiszerben lévő bizonyos 
tápanyagok és más anyagok mennyiségei;
- az élelmiszer (vagy élelmiszerkategória) 
szerepe és jelentősége a táplálkozásban, 
tekintettel a táplálkozási gyakorlat és a 
hagyomány tagállamonkénti 
különbségeire;
- az élelmiszerek általános tápanyag-
összetétele és az olyan tápanyagok jelenléte, 
amelyeknek az egészségre gyakorolt hatása 
tudományosan bizonyított.

A tápértékprofil megállapításakor a 
Bizottság kikéri a hatóság tanácsát és 
tanácskozást folytat érdekcsoportokkal, 
különösen az élelmiszeriparon belül és 
fogyasztói csoportokkal.

A tápértékprofil megállapításakor a 
Bizottság kikéri a hatóság tanácsát és 
tanácskozást folytat érdekcsoportokkal, 
különösen az élelmiszeriparon belül és 
fogyasztói csoportokkal.

Er. en

Indokolás

A tápanyagprofilok megállapításának megkezdése előtt a Bizottság, figyelembe véve a 
táplálkozási gyakorlat és hagyomány tagállamonkénti különbségeit, először felméri az ilyen 
rendszer megvalósíthatóságát annak biztosítása érdekében, hogy a rendszer valamennyi 
élelmiszer esetében objektíven és tudományosan legyen alkalmazható, és hogy hitelesen 
segítse a fogyasztókat abban, hogy jobb étrendi választásokat hozzanak.  A felmérést az EFSA 
végzi el.
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Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 104.
4. cikk, (1) bekezdés, 3. albekezdés

A tápértékprofilok a táplálkozással 
kapcsolatos tudományos felismeréseken és 
azoknak az egészségre bírt jelentőségén, és 
különösen a tápanyagok és egyéb, 
táplálkozás-élettani hatással bíró anyagok 
krónikus betegségekkel kapcsolatos 
szerepén alapulnak. A tápértékprofil 
megállapításakor a Bizottság kikéri a 
hatóság tanácsát és tanácskozást folytat 
érdekcsoportokkal, különösen az 
élelmiszeriparon belül és fogyasztói 
csoportokkal.

A tápértékkritériumok a táplálkozással 
kapcsolatos tudományos felismeréseken és 
azoknak az egészségre bírt jelentőségén, és 
különösen a tápanyagok és egyéb, 
táplálkozás-élettani hatással bíró anyagok 
krónikus betegségekkel kapcsolatos 
szerepén alapulnak.

Az eltérések és a vonatkozó tudományos 
fejlődés figyelembevétele következtében 
történő frissítések elfogadására a 23. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárás szerint 
kerül sor.

Er. en

Indokolás

A táplálékprofil meghatározásának pozitív, és nem negatív folyamatnak kell lennie, és az 
iránymutatásoknak kapcsolódniuk kell a nemzetközi munkához, ugyanakkor közös 
elhatározással kell elfogadni azokat.

Módosító: Edit Herczog 

Módosítás: 105.
4. cikk, (1) bekezdés, 3. albekezdés

A tápanyagprofilok a táplálkozással 
kapcsolatos tudományos felismeréseken és 
azoknak az egészségre bírt jelentőségén, és 
különösen a tápanyagok és egyéb, 
táplálkozás-élettani hatással bíró anyagok 
krónikus betegségekkel kapcsolatos 
szerepén alapulnak. A tápértékprofil 
megállapításakor a Bizottság kikéri a 

A tápanyagprofilok a táplálkozással 
kapcsolatos tudományos felismeréseken és 
azoknak az egészségre bírt jelentőségén, és 
különösen a tápanyagok és egyéb, 
táplálkozás-élettani hatással bíró anyagok 
krónikus betegségekkel kapcsolatos 
szerepén alapulnak. A tápanyagprofil 
megállapításakor a Bizottság kikéri a 
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hatóság tanácsát és tanácskozást folytat 
érdekcsoportokkal, különösen az 
élelmiszeriparon belül és fogyasztói 
csoportokkal.

hatóság tanácsát és tanácskozást folytat 
érdekcsoportokkal, különösen az 
élelmiszeriparon belül és fogyasztói 
csoportokkal.

Er. en

Indokolás

Következetesség. 

Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 106.
4. cikk, (1) bekezdés, 4. albekezdés

Az eltérések és a vonatkozó tudományos 
fejlődés figyelembevétele következtében 
történő frissítések elfogadására a 23. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárás szerint 
kerül sor.

törölve

Er. en

Indokolás

Ahelyett, hogy a táplálékprofil meghatározása révén megfosztanák a fogyasztókat a napi 
táplálékukban lévő jellemző ételekre vonatkozó információtól, a fogyasztókat fel kell 
világosítani az élelmiszerek tápérték tulajdonságaival, a tápértékszükségleteikkel és az adott 
élelmiszernek a napi étrendben betöltött szerepével kapcsolatban.

Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 107.
4. cikk, (1) bekezdés, 4. albekezdés

Az eltérések és a vonatkozó tudományos 
fejlődés figyelembevétele következtében 
történő frissítések elfogadására a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárás szerint kerül 
sor.

Az egészségre vonatkozó jelzések 
feltüntetése miatt a tápanyagprofil 
figyelembevételének kötelezettségétől való 
egyedi eltérések és a vonatkozó tudományos 
fejlődés figyelembevétele következtében 
történő frissítések elfogadására a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárás szerint kerül 
sor.
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Er. en

Indokolás

A tápértékprofilok megállapításának alapjául tudományos felmérésnek kell szolgálnia. Az 
élelmiszerek vagy egyes élelmiszer-kategóriák tápértékprofiljainak a Közösség által történő, 
az EFSA bevonása alapján való értékelése ténylegesen e rendelet pillérét képezi.

Módosító: Edit Herczog 

Módosítás: 108.
4. cikk, (1) bekezdés, 4. albekezdés

Az eltérések és a vonatkozó tudományos 
fejlődés figyelembevétele következtében 
történő frissítések elfogadására a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárás szerint kerül 
sor.

A tápanyagprofiloknak az egészségre 
vonatkozó jelzések feltüntetése érdekében 
való megfelelőség kötelezettségétől való 
eltérések és a vonatkozó tudományos 
fejlődés figyelembevétele következtében 
történő frissítések elfogadására a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárás szerint kerül 
sor.

Er. en

Indokolás

Következetesség és pontosság.

Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 109.
4. cikk, (1) bekezdés 4. albekezdés

Az eltérések és a vonatkozó tudományos 
fejlődés figyelembevétele következtében 
történő frissítések elfogadására a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárás szerint kerül 
sor.

A valamely tápanyagprofilnak az 
egészségre vonatkozó jelzések feltüntetése 
érdekében való megfelelőség 
kötelezettségétől való eltérések és a 
vonatkozó tudományos fejlődés 
figyelembevétele következtében történő 
frissítések elfogadására a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárás szerint kerül 
sor.

Er. en
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Indokolás

A tápanyagprofilok megállapításának megkezdése előtt a Bizottság, figyelembe véve a 
táplálkozási gyakorlat és hagyomány tagállamonkénti különbségeit, először felméri az ilyen 
rendszer megvalósíthatóságát annak biztosítása érdekében, hogy a rendszer valamennyi 
élelmiszer esetében objektíven és tudományosan legyen alkalmazható, és hogy hitelesen 
segítse a fogyasztókat abban, hogy jobb étrendi választásokat hozzanak. A felmérést az EFSA 
végzi el.

Módosító: Edit Herczog 

Módosítás: 110.
4. cikk, (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdéstől eltérően 
megengedhetők a tápértékkel kapcsolatos 
olyan jelzések, amelyek a zsír-, telített 
zsírsav-, transzzsírsav- és cukor-, illetve 
só/nátriumtartalom csökkentésére 
vonatkoznak, amennyiben e rendelet 
feltételeinek megfelelnek.

2. Az (1) bekezdéstől eltérően – még abban 
az esetben is, ha az élelmiszerben lévő 
bizonyos különleges tápanyagok 
meghaladják a tápanyagprofilt –
megengedhetők a tápértékkel és egészséggel
kapcsolatos, egyéb tekintetben az ennek a 
rendeletnek megfelelő jelzések, 
amennyiben a tápanyagprofilt meghaladó 
különleges tápanyagra vonatkozó 
információt a tápértékre és egészségre 
vonatkozó jelzések mellett tüntetik fel.

Or. en

Indokolás

Ha az élelmiszer kimagasló tulajdonsága lehetővé teszi a jelzésnek az ezen az élelmiszeren 
való feltüntetését, akkor hozzá kell járulni ahhoz, hogy ezt a jellemzőt megemlítsék, még 
abban az esetben is, ha az esetleges tápanyagprofil túllépésére kerülne sor. Ebben az esetben 
az élelmiszerre és az élelmiszer tápértékére vonatkozó információra vonatkozó előírás azzal is 
teljesül, ha a tápanyagprofilt meghaladó tápanyagokat közvetlenül az egészségre vagy a 
tápértékre vonatkozó jelzés mellett tüntetik fel.

Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 111.
4. cikk (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdéstől eltérően 
megengedhetők a tápértékkel kapcsolatos 

törölve



PE 355.746v02-00 36/104 AM\562665HU.doc

Külső fordítás

HU

olyan jelzések, amelyek a zsír-, telített 
zsírsav-, transzzsírsav- és cukor-, illetve 
só/nátriumtartalom csökkentésére 
vonatkoznak, amennyiben e rendelet 
feltételeinek megfelelnek.

Er. en

Indokolás

Ahelyett, hogy a táplálékprofil meghatározása révén megfosztanák a fogyasztókat a napi 
táplálékukban lévő jellemző ételekre vonatkozó információtól, a fogyasztókat fel kell 
világosítani az élelmiszerek tápérték tulajdonságaival, a tápértékszükségleteikkel és az adott 
élelmiszernek a napi étrendben betöltött szerepével kapcsolatban.

Módosító: Toine Manders 

Módosítás: 112.
4. cikk, (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdéstől eltérően 
megengedhetők a tápértékkel kapcsolatos 
olyan jelzések, amelyek a zsír-, telített 
zsírsav-, transzzsírsav- és cukor-, illetve 
só/nátriumtartalom csökkentésére 
vonatkoznak, amennyiben e rendelet 
feltételeinek megfelelnek.

2. Az (1) bekezdéstől eltérően 
megengedhetők a tápértékkel és az 
egészséggel kapcsolatos jelzések, 
amennyiben a tápértékre és egészségre 
vonatkozó jelzések mellett feltüntetik az 
arra a különleges tápanyagra vonatkozó 
információt is, amelyik a tápanyagprofilt 
túllépi.

Er. nl

Indokolás

Nem volna helyénvaló valamely termék bizonyítottan előnyös tulajdonságának feltüntetését 
tiltani csak azért, mert a termék egy bizonyos anyagból többet tartalmaz, mint a profilokban 
szereplő mennyiség. Például közismert, hogy a sajt nagyon sok kalciumot tartalmaz, azaz 
olyan anyagot, amely bizonyított előnyt jelent a sajtnak, ám annak veszélye leselkedik, hogy 
nem lehet majd a sajttermékeket forgalomba hozni az előnyre való utalással, mivel a sajtok 
zsírtartalma meghaladja a tápanyagprofilokban feltüntetett mennyiséget. A módosítás azt 
biztosítja, hogy a fogyasztók a fogyasztani kívánt élelmiszerre vonatkozó döntésüket 
egyértelmű és érthető információ alapján tudják meghozni.
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Módosító: Othmar Karas 

Módosítás: 113.
4. cikk, (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdéstől eltérően 
megengedhetők a tápértékkel kapcsolatos 
olyan jelzések, amelyek a zsír-, telített 
zsírsav-, transzzsírsav- és cukor-, illetve 
só/nátriumtartalom csökkentésére 
vonatkoznak, amennyiben e rendelet 
feltételeinek megfelelnek.

2. Az (1) bekezdéstől eltérően 
megengedhetők a tápértékkel és az 
egészséggel kapcsolatos jelzések, 
amennyiben a fogyasztókat tájékoztatják a 
tápértékre és egészségre vonatkozó 
jelzésekről, és tájékoztatják azoknak a 
tápanyagoknak a mennyiségéről, amelyek 
túllépik az (1) bekezdés szerint a 
tápanyagprofilban megadott 
mennyiségeket. Ez ideig hivatkozni lehet a 
90/496/EGK rendelettel összhangban 
szolgáltatott tájékoztatásra.

Er. en

Módosító: Toine Manders 

Módosítás: 114.
4. cikk, (3) bekezdés

A több, mint 1,2 térfogatszázalékos 
alkoholtartalmú italokat nem lehet ellátni az 
alábbi jelzésekkel:

A több, mint 1,2 térfogatszázalékos 
alkoholtartalmú italokat nem lehet ellátni az 
alábbi jelzésekkel:

a) az egészséggel kapcsolatos jelzések; a) az egészséggel kapcsolatos jelzések.
b) a tápértékkel kapcsolatos jelzések azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére 
vonatkoznak.

Er. nl

Indokolás

Ha a sört és a bort már előzetesen kizárják a tápértékre vonatkozó jelzések hatálya alól, a 
fogyasztóknak nem lesz módja arra, hogy a teljes és pontos információ alapján kellőképpen 
megalapozott vásárlási döntést hozzanak. Ez hátrányos megkülönböztetést jelent más 
élelmiszerekkel szemben, amelyeket – például – az „alacsony cukortartalom” jelzéssel lehet 
ellátni. Ezért engedélyezni kell a sör és a bor esetében a tápértékre vonatkozó jelzés 
feltüntetését, amennyiben megfelelnek a mellékletben szereplő meghatározásoknak.
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Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 115.
4. cikk, (3) bekezdés

3. A több, mint 1,2 térfogatszázalékos 
alkoholtartalmú italokat nem lehet ellátni az 
alábbi jelzésekkel: 

3. A több, mint 1,2 térfogatszázalékos 
alkoholtartalmú italokat nem lehet ellátni az
egészséggel kapcsolatos jelzésekkel

a) az egészséggel kapcsolatos jelzések;
b) a tápértékkel kapcsolatos jelzések azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére 
vonatkoznak.

Er. en

Indokolás

Ahelyett, hogy a táplálékprofil meghatározása révén megfosztanák a fogyasztókat a napi 
táplálékukban lévő jellemző ételekre vonatkozó információtól, a fogyasztókat fel kell 
világosítani az élelmiszerek tápérték tulajdonságaival, a tápértékszükségleteikkel és az adott 
élelmiszernek a napi étrendben betöltött szerepével kapcsolatban.

Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 116.
4. cikk, (3) bekezdés

3.  A több, mint 1,2 térfogatszázalékos 
alkoholtartalmú italokat nem lehet ellátni 
az alábbi jelzésekkel:

törölve

a) az egészséggel kapcsolatos jelzések;
b) a tápértékkel kapcsolatos jelzések azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére 
vonatkoznak.

Er. en

Indokolás

Engedélyezni kell a jelzéseket, amennyiben tudományosan bizonyítottak és megfelelnek a 
javaslatban megállapított általános táplálkozási elveknek.
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Módosító: Phillip Whitehead 

Módosítás: 117.
4. cikk, (3) bekezdés

A több, mint 1,2 térfogatszázalékos 
alkoholtartalmú italokat nem lehet ellátni az 
alábbi jelzésekkel:

A több, mint 1,2 térfogatszázalékos 
alkoholtartalmú italokat nem lehet ellátni az 
alábbi jelzésekkel:

a) az egészséggel kapcsolatos jelzések; a) az egészséggel kapcsolatos jelzések, 
kivéve ha ezek az alkohol helytelen 
alkalmazásának veszélyeiről szóló nemzeti 
hatósági vagy közösségi üzenetet 
támasztanak alá;

b) a tápértékkel kapcsolatos jelzések azok 
kivételével, amelyek az alkohol- vagy 
energiatartalom csökkentésére 
vonatkoznak.

b) a tápértékkel kapcsolatos jelzések azok 
kivételével, amelyek mellett az összetevők 
teljes listája vagy az allergénekre vonatkozó 
lényeges információ is szerepel.

Er. en

Indokolás

Az egészségre vonatkozó jelzés meghatározása vonatkozhat bármilyen, az alkoholról és az 
egészségről szóló közlésre, kockáztatva az egészséggel kapcsolatos figyelmeztetéseket is.  
Ezért szükséges a helyzet tisztázása.

Bizonyos fogyasztók számára nem csak hasznos, de szükséges is, hogy tájékoztatás 
szerepeljen az alkoholtartalmú italokon, pl. a hasi bántalmaktól szenvedők és a gluténmentes 
sör esetében. Engedélyezni kell azt, hogy az alkoholtartalmú italokon tápértékre vonatkozó 
jelzéseket tüntessenek fel, amennyiben megfelelnek a mellékletben megállapított 
meghatározásnak, eleget tesznek a kötelező tápértékjelölés kötelezettségének és feltüntetik az 
összetevőket.

Módosító: Edit Herczog 

Módosítás: 118.
4. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

3. A több, mint 1,2 térfogatszázalékos 
alkoholtartalmú italokat nem lehet ellátni az 
alábbi jelzésekkel:

3. A több, mint 1,2 térfogatszázalékos 
alkoholtartalmú italokat és élelmiszereket
nem lehet ellátni az alábbi jelzésekkel:

Er. en
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Indokolás

Bár elenyésző mennyiségben, de léteznek alkoholtartalmú ételek, és ezeket sem szabad 
kihagyni.

Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 119.
4. cikk, (4) bekezdés

4.  A (3) bekezdésben említettektől eltérő 
élelmiszerek vagy élelmiszer-kategóriák, 
amelyek esetében korlátozott vagy tilos a 
tápértékkel vagy az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használata, is meghatározhatók a 
tudományos felismerésekre figyelemmel a 
23. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárások 
szerint.

törölve

Er. en

Indokolás

Nem szükséges tiltani bizonyos élelmiszerek vagy élelmiszer-kategóriák esetében a tápértékre 
vagy az egészségre vonatkozó jelzéseket, amennyiben megfelelnek az e javaslat általános 
alapelveinek és/vagy bizonyítási követelményeinek.

Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 120.
4. cikk, (4) bekezdés

4. A (3) bekezdésben említettektől eltérő 
élelmiszerek vagy élelmiszer-kategóriák, 
amelyek esetében korlátozott vagy tilos a 
tápértékkel vagy az egészséggel kapcsolatos 
jelzések használata, is meghatározhatók a 
tudományos felismerésekre figyelemmel a 
23. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárások 
szerint.

törölve

Er. en
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Indokolás

Ahelyett, hogy a táplálékprofil meghatározása révén megfosztanák a fogyasztókat a napi 
táplálékukban lévő jellemző ételekre vonatkozó információtól, a fogyasztókat fel kell 
világosítani az élelmiszerek tápérték tulajdonságaival, a tápértékszükségleteikkel és az adott 
élelmiszernek a napi étrendben betöltött szerepével kapcsolatban.

Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 121.
4. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) Annak érdekében, hogy a jelzéssel 
ellátott élelmiszer tápérték tulajdonságait a 
napi táplálkozási szükségletek 
összefüggésébe helyezze, a Bizottság a 
Szerződés 251. cikkével összhangban és az 
EFSA véleménye alapján meghatározza a 
napi beviteli referenciaértékeket.

Er. en

Indokolás

"Sem az abszolút számértékek, sem a tápanyagprofilok nem alkalmasak arra, hogy a 
fogyasztót szükségleteiről tájékoztassák. Ezért alapvető a fogyasztó tájékoztatása az 
élelmiszernek a kiegyensúlyozott étrendben és az egészséges életvitelben betöltött szerepéről".

Módosító: Edit Herczog 

Módosítás: 122.
4. cikk, (4b) bekezdés (új)

(4b) Annak érdekében, hogy a jelzéssel 
ellátott élelmiszer tápérték tulajdonságait a 
napi táplálkozási szükségletek 
összefüggésébe helyezze, a Bizottság a 
Szerződés 251. cikkével összhangban és az 
EFSA véleménye alapján meghatározza a 
napi beviteli referenciaértékeket az e cikkel 
összhangban megállapított 
tápanyagprofilokban szereplő 
tápanyagokra. Az egészségre vonatkozó 
jelzéseket tartalmazó címkéknek minden 
egyes tápanyagra vonatkozóan fel kell 
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tüntetniük a csomag tartalmát, a napi 
beviteli referenciaértékhez viszonyítva.

Er. en

Indokolás

Sem az abszolút számértékek, sem a tápanyagprofilok nem alkalmasak arra, hogy a fogyasztót 
szükségleteiről tájékoztassák, illetve arról, hogy a kérdéses élelmiszer az említett szükségletek 
mely részét elégíti ki. E módosítás arra irányul, hogy értelmet adjon a címkéken feltüntetett 
információnak.

Módosító: Jens-Peter Bonde 

Módosítás: 123.
5. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Valamennyi kérvényezőnek 
alátámasztó adatokat kell benyújtania 
annak bizonyítására, hogy egészséggel 
kapcsolatos jelzéseik ténylegesen segítik a 
fogyasztókat abban, hogy termékeiket az 
egészséges táplálkozás részeként válasszák 
ki.

Er. da

Módosító: Othmar Karas 

Módosítás: 124.
6. cikk, (1) bekezdés

1. A tápértékre és az egészségre vonatkozó 
jelzéseknek általánosan elfogadott 
tudományos adatokon kell alapulniuk és 
azokat ilyeneknek kell biztosítaniuk.

1. A tápértékre és az egészségre vonatkozó 
jelzéseknek általánosan elfogadott 
tudományos ismereteken kell alapulniuk és 
azokat ilyeneknek kell biztosítaniuk, és a 
megalapozottság mértékének arányban kell 
állnia a jelzett előnnyel. Ha szükséges, a 
tápértékre és az egészségre vonatkozó 
jelzések alapjául és alátámasztásául a 
biztonságos felhasználás előtörténete is 
szolgálhat.

Er. en
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Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 125.
6. cikk, (1) bekezdés

1. A tápértékre és az egészségre vonatkozó 
jelzéseknek általánosan elfogadott 
tudományos adatokon kell alapulniuk és 
azokat ilyeneknek kell biztosítaniuk.

1. A tápértékre és az egészségre vonatkozó 
jelzéseknek elfogadott tudományos 
ismereteken kell alapulniuk és azokat 
ilyeneknek kell biztosítaniuk.

Er. en

Indokolás

Még nem került sor az „általánosan elfogadott adatok” fogalmának meghatározására, ezért 
még nem egyértelmű, hogyan kell értelmezni. A bizonyítási folyamatnak tekintettel kell lennie 
a bizonyíték súlyára, és azon valószínűségek egyensúlyára, hogy az élelmiszer vagy az 
élelmiszer-összetevők és az egészséggel kapcsolatos előny közötti kapcsolat valós. Az EU 
javaslatai jelenleg nem foglalkoznak az általános megegyezésen alapuló tudomány és a 
felemelkedő tudomány kérdéseivel.  Rendelkezés szükséges ahhoz, hogy az egészséghez 
kapcsolódó előnyöket már a kutatási folyamat elején feltárják, különben mindez elfojthatja 
vagy lelassíthatja a kutatásra irányuló kezdeményezéseket.  Ki kell dolgozni a jelzések 
megfelelő nyelvezetét, ideértve a módbeliséget kifejező szavak használatát (pl. „lehetőség” 
(may), „képesség” (can), „jövőbeliség” (will)) és a WHO/WCRF terminológiájának 
használatát: a bizonyítékok „meggyőző” (convincing), „valószínű” (probable), „lehetséges” 
(possible), „elégtelen” (insufficient) szintjére vonatkozóan. Ennek figyelembevétele érdekében 
javasoljuk az „elfogadott tudományos ismeretek” kifejezést.

Módosító: Małgorzata Handzlik 

Módosítás: 126.
6. cikk, (1) bekezdés

1. A tápértékre és az egészségre vonatkozó 
jelzéseknek általánosan elfogadott 
tudományos adatokon kell alapulniuk és 
azokat ilyeneknek kell biztosítaniuk.

1. A tápértékre és az egészségre vonatkozó 
jelzéseknek általánosan elfogadott 
tudományos ismereteken kell alapulniuk és 
azokat ilyeneknek kell biztosítaniuk, és a 
megalapozottság mértékének arányban kell 
állnia a jelzett előnnyel.

Er. en
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Indokolás

A jelzésre vonatkozóan megkövetelt tudományos bizonyítéknak arányban kell állnia a 
jelzésben megadott előnyökkel. Az egyes jelzések jóváhagyása során az EFSA figyelembe 
veszi az egyes anyagoknak/termékeknek az emberi testre gyakorolt hatására vonatkozó 
tudományos ismereteket. Az EFSA iránymutatásokat dolgozhat ki a jóváhagyási folyamat 
során megkövetelt dokumentációra vonatkozóan.

Módosító: Jens-Peter Bonde 

Módosítás: 127.
6. cikk, (2) bekezdés

(Az angol nyelvű változatot nem érinti)

Er. da

Indokolás

(Az angol nyelvű változatot nem érinti)

Módosító: Othmar Karas 

Módosítás: 128.
6. cikk, (3) bekezdés

3. A tagállamok illetékes hatóságai 
felkérhetik az élelmiszeripari vállalkozást 
vagy azt a személyt, aki a terméket 
forgalomba hozza, hogy olyan tudományos 
alátámasztó adatokat mutasson be, amelyek 
bizonyítják az e rendeletnek való 
megfelelést.

3. A tagállamok illetékes hatóságai 
felkérhetik az élelmiszeripari vállalkozást 
vagy azt a személyt, aki a terméket 
forgalomba hozza, hogy olyan tudományos 
alátámasztó adatokat mutasson be, amelyek 
bizonyítják az e rendeletnek való 
megfelelést.

A hatóság iránymutatásokat állapít meg 
arra a tudományos bizonyítékra 
vonatkozóan, amellyel a piaci szereplőnek 
rendelkeznie kell annak érdekében, hogy a 
tápértékre és egészségre vonatkozó jelzést 
használhassa, és a megkívánt bizonyíték 
megalapozottságának arányban kell állnia 
a feltüntetett jelzéssel.

Er. en
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Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 129.
6. cikk, (3) bekezdés

3. A tagállamok illetékes hatóságai 
felkérhetik az élelmiszeripari vállalkozást 
vagy azt a személyt, aki a terméket 
forgalomba hozza, hogy olyan tudományos 
alátámasztó adatokat mutasson be, amelyek 
bizonyítják az e rendeletnek való 
megfelelést. Amennyiben feltüntetik a 
tápértékre és az egészségre vonatkozó 
jelzést – az általános jellegű reklámokon 
kívül –, a 90/496/EGK irányelvvel 
összhangban közölni kell a tápértékre 
vonatkozó információt.

3. A tagállamok illetékes hatóságai 
felkérhetik az élelmiszeripari vállalkozást 
vagy azt a személyt, aki a terméket 
forgalomba hozza, hogy olyan tudományos 
alátámasztó adatokat mutasson be, amelyek 
bizonyítják az e rendeletnek való 
megfelelést.

Az egészségre vonatkozó jelzések esetében a 
feltüntetendő információnak a 90/496EGK 
irányelv 4. cikke (1) bekezdésében 
meghatározott 2. csoport szerinti 
információkból kell állnia.
Emellett és a körülményektől függően, 
annak az anyagnak vagy anyagoknak a 
mennyiségét, amelyre vagy amelyekre a 
tápértékre vagy az egészségre vonatkozó 
olyan jelzés vonatkozik, amely nem jelenik 
meg a tápértékjelölésen, szintén a 
tápértékre vonatkozó információ közelében 
kell feltüntetni.

Er. en

Indokolás

Még nem került sor az „általánosan elfogadott adatok” fogalmának meghatározására, ezért 
még nem egyértelmű, hogyan kell értelmezni. A bizonyítási folyamatnak tekintettel kell lennie 
a bizonyíték súlyára, és azon valószínűségek egyensúlyára, hogy az élelmiszer vagy az 
élelmiszer-összetevők és az egészséggel kapcsolatos előny közötti kapcsolat valós. Az EU 
javaslatai jelenleg nem foglalkoznak az általános megegyezésen alapuló tudomány és a 
felemelkedő tudomány kérdéseivel.  Rendelkezés szükséges ahhoz, hogy az egészséghez 
kapcsolódó előnyöket már a kutatási folyamat elején feltárják, különben mindez elfojthatja 
vagy lelassíthatja a kutatásra irányuló kezdeményezéseket.  Ki kell dolgozni a jelzések 
megfelelő nyelvezetét, ideértve a módbeliséget kifejező szavak használatát (pl. „lehetőség” 
(may), „képesség” (can), „jövőbeliség” (will)) és a WHO/WCRF terminológiájának 
használatát: a bizonyítékok „meggyőző” (convincing), „valószínű” (probable), „lehetséges” 
(possible), „elégtelen” (insufficient) szintjére vonatkozóan. Ennek figyelembevétele érdekében 
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javasoljuk az „elfogadott tudományos ismeretek” kifejezést.

Módosító: Małgorzata Handzlik 

Módosítás: 130.
6. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A hatóság iránymutatásokat állapít 
meg arra a tudományos bizonyítékra 
vonatkozóan, amellyel a piaci szereplőnek 
rendelkeznie kell annak érdekében, hogy a 
tápértékre és egészségre vonatkozó jelzést 
használhassa, és a megkívánt bizonyíték 
megalapozottságának arányban kell állnia 
a feltüntetett jelzéssel.

Er. en

Indokolás

A jelzésre vonatkozóan megkövetelt tudományos bizonyítéknak arányban kell állnia a 
jelzésben megadott előnyökkel. Az egyes jelzések jóváhagyása során az EFSA figyelembe 
veszi az egyes anyagoknak/termékeknek az emberi testre gyakorolt hatására vonatkozó 
tudományos ismereteket. Az EFSA iránymutatásokat dolgozhat ki a jóváhagyási folyamat 
során megkövetelt dokumentációra vonatkozóan.

Módosító: Mia De Vits 

Módosítás: 131.
7. cikk

1. A tápértékre vagy az egészségre 
vonatkozó jelzések használata nem járulhat 
hozzá az élelmiszertermék általános 
tápértékstátusának elfedéséhez. Emiatt 
olyan tájékoztatást kell biztosítani, amely 
lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy 
megismerje a tápértékre vagy az egészségre 
vonatkozó jelzéssel ellátott élelmiszer 
jelentőségét a kiegyensúlyozott 
táplálkozásban:

Amennyiben feltüntetik a tápértékre vagy az 
egészségre vonatkozó jelzést, – az általános 
jellegű reklámokon kívül –, a 90/496/EGK 

a) amennyiben feltüntetik a tápértékre vagy 
az egészségre vonatkozó jelzést, – az 
általános jellegű reklámokon kívül –, a 
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irányelvvel összhangban közölni kell a 
tápértékre vonatkozó információt.

90/496/EGK irányelvvel összhangban 
közölni kell a tápértékre vonatkozó 
információt;

Az egészségre vonatkozó jelzések esetében a
feltüntetendő információnak a 90/496EGK 
irányelv 4. cikke (1) bekezdésében 
meghatározott 2. csoport szerinti 
információkból kell állnia.

b) az egészségre vonatkozó jelzések 
esetében a 90/496EGK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésében meghatározott 2. csoport 
szerinti információ

Emellett és a körülményektől függően, 
annak az anyagnak vagy anyagoknak a 
mennyiségét vagy mennyiségeit, amelyre 
vagy amelyekre a tápértékre vagy az 
egészségre vonatkozó olyan jelzés 
vonatkozik, amely nem jelenik meg a 
tápértékjelölésen, szintén a tápértékre 
vonatkozó információ közelében kell 
feltüntetni.

(1a) Emellett a következő információt kell 
feltüntetni a tápértékre vonatkozó 
információ közelében:

a) annak az anyagnak vagy anyagoknak a 
mennyisége, amelyre vagy amelyekre a 
tápértékre vagy az egészségre vonatkozó 
olyan jelzés vonatkozik, amely nem jelenik 
meg a tápértékjelölésen;
és
b) a tápértékre vagy az égészségre 
vonatkozó jelzéssel ellátott élelmiszernek a 
kiegyensúlyozott táplálkozásban betöltött 
szerepére vonatkozó információ. Ezt az 
információt a jelzéssel ellátott 
élelmiszerben megtalálható tápanyag vagy 
más anyag mennyiségének feltüntetésével 
lehet megadni, kapcsolódva az ilyen 
tápanyag(ok)ra vagy anyag(ok)ra 
vonatkozó, a „napi mennyiség”-ről szóló 
iránymutatásokhoz kapcsolódóan, 
amelyeket a 4. cikkben megállapított 
eljárással összhangban kell megállapítani.

Er. en

Indokolás

A tápértékre és az egészségre vonatkozó jelzések értékes információval látják el a 
fogyasztókat az élelmiszertermékben lévő egyes tápanyagok (vagy más anyagok) jelenlétével 
vagy hiányával kapcsolatban és/vagy azokkal az egészséggel kapcsolatos előnyökre 
vonatkozóan, amelyekben az élelmiszer fogyasztása révén részesülhetnek. Azonban azért, 
hogy megakadályozzák az élelmiszertermék általános tápértékstátusa elfedését, hogy a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak arról, hogyan illeszkednek az egyes – különösen 
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a jelzéssel ellátott – élelmiszerek a kiegyensúlyozott étrendbe.

Módosító: Phillip Whitehead 

Módosítás: 132.
7. cikk

Amennyiben feltüntetik a tápértékre vagy az 
egészségre vonatkozó jelzést, – az általános 
jellegű reklámokon kívül –, a 90/496/EGK 
irányelvvel összhangban közölni kell a 
tápértékre vonatkozó információt.

Amennyiben feltüntetik a tápértékre vagy az 
egészségre vonatkozó jelzést, – az általános 
jellegű reklámokon kívül –, a 90/496/EGK 
irányelvvel összhangban közölni kell a 
tápértékre vonatkozó információt.

Az egészségre vonatkozó jelzések esetében a 
feltüntetendő információnak a 90/496EGK 
irányelv 4. cikke (1) bekezdésében 
meghatározott 2. csoport szerinti 
információkból kell állnia.

A tápértékre és az egészségre vonatkozó 
jelzések esetében a feltüntetendő 
információnak a 90/496EGK irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésében meghatározott 2. 
csoport szerinti információkból kell állnia.

Emellett és a körülményektől függően, 
annak az anyagnak vagy anyagoknak a 
mennyiségét vagy mennyiségeit, amelyre 
vagy amelyekre a tápértékre vagy az 
egészségre vonatkozó olyan jelzés 
vonatkozik, amely nem jelenik meg a 
tápértékjelölésen, szintén a tápértékre 
vonatkozó információ közelében kell 
feltüntetni.

Emellett és a körülményektől függően, 
annak az anyagnak vagy anyagoknak a 
mennyiségét vagy mennyiségeit, amelyre 
vagy amelyekre a tápértékre vagy az 
egészségre vonatkozó olyan jelzés 
vonatkozik, amely nem jelenik meg a 
tápértékjelölésen, szintén a tápértékre 
vonatkozó információ közelében kell 
feltüntetni.

Egyértelmű különbséget kell tenni az olyan 
anyagok természetes tartalma és hozzáadott 
tartalma között, amelyekre ezek a jelzések 
vonatkoznak.

Er. en

Indokolás
A teljes tápértékjelölés a tápértékre és az egészségre vonatkozó jelzések esetében egyaránt 
szükséges ahhoz, hogy optimális tájékoztatást nyújtsanak a fogyasztók számára. A címkéken 
rendszerint nem tesznek különbséget az egyes anyagok természetes és hozzáadott tartalma 
között, amely azonban fontos kritérium az előzetes ismereteken alapuló döntés 
meghozatalakor abban az esetben, ha a jelzés egy vagy több bizonyos tápanyagra vonatkozik.
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Módosító: Edit Herczog 

Módosítás: 133.
7. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

Amennyiben feltüntetik a tápértékre vagy az 
egészségre vonatkozó jelzést, – az általános 
jellegű reklámokon kívül –, a 90/496/EGK 
irányelvvel összhangban közölni kell a 
tápértékre vonatkozó információt.

Amennyiben feltüntetik a tápértékre vagy az 
egészségre vonatkozó jelzést, – az általános 
jellegű reklámokon kívül –, a 90/496/EGK 
irányelvvel összhangban, illetve az étrend-
kiegészítők esetében a 2002/46/EK 
irányelvvel összhangban közölni kell a 
tápértékre vonatkozó információt.

Er. en

Indokolás

A tápértékjelölésről szóló 90/496/EGK irányelv nem vonatkozik az étrend-kiegészítőkre. Az 
étrend-kiegészítők vonatkozásában az étrend-kiegészítőkről szóló 2002/46/EK irányelv 
különleges címkézési rendelkezéseket állapít meg. A következetesség biztosítása és az étrend-
kiegészítők különleges jellegének figyelembevétel érdekében a 2002/46/EK irányelvre való 
hivatkozás szükséges.

Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 134.
10. cikk, cím

Különleges feltételek Az egészségre vonatkozó jelzésekkel 
kapcsolatos különleges feltételek

Er. en

Indokolás

A 10. cikk (1) bekezdésével összhangban az egészségre vonatkozó jelzéseket csak abban az 
esetben lehet használni, ha azokat a rendelet rendelkezéseinek megfelelően engedélyezték. 
Azonban ez az engedélyezési eljárás túl messzire megy, mivel az olyan elfogadott és 
tudományosan bizonyított jelzésekre is vonatkozik, amelyek nem vezetik félre a fogyasztókat. 
Ráadásul a tervezett engedélyezési eljárás bürokratikus, nem gyakorlatias és – különösen a 
lisszaboni stratégia fényében – elfogadhatatlan. Az élelmiszeripari vállalkozásoknak 
jogosultaknak kell lenniük az egészségre vonatkozó, korábban bejelentett jelzések 
használatára még abban az esetben is, ha nem szerepelnek a 12. cikkben előírt jegyzékben.
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Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 135.
10. cikk, (1) bekezdés

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

(1) Az egészséggel kapcsolatos jelzések csak
akkor alkalmazhatók, ha megfelelnek a II. 
fejezetben foglalt általános 
követelményeknek és az e fejezetben foglalt 
egyedi követelményeknek.

Er. en

Indokolás

A 10. cikk (1) bekezdésével összhangban az egészségre vonatkozó jelzéseket csak abban az 
esetben lehet használni, ha azokat a rendelet rendelkezéseinek megfelelően engedélyezték. 
Azonban ez az engedélyezési eljárás túl messzire megy, mivel az olyan elfogadott és 
tudományosan bizonyított jelzésekre is vonatkozik, amelyek nem vezetik félre a fogyasztókat. 
Ráadásul a tervezett engedélyezési eljárás bürokratikus, nem gyakorlatias és – különösen a 
lisszaboni stratégia fényében – elfogadhatatlan. Az élelmiszeripari vállalkozásoknak 
jogosultaknak kell lenniük az egészségre vonatkozó, korábban bejelentett jelzések 
használatára még abban az esetben is, ha nem szerepelnek a 12. cikkben előírt jegyzékben.

Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 136.
10. cikk, (2) bekezdés

(2) Az egészségre vonatkozó jelzések csak 
abban az esetben engedélyezhetők, ha a 
címkén a következő információ is szerepel:

(2) Azok az élelmiszeripari vállalkozások, 
amelyek az egészségre vonatkozó olyan 
jelzéseket kívánnak feltüntetni, amelyek 
nem esnek a 12. vagy a 13. cikk hatálya alá, 
legkésőbb a termék legelső forgalomba 
hozatalakor a terméken alkalmazott címke 
mintájának és a reklámanyag-tervezet 
együttes benyújtásával értesítik az érintett 
tagállam illetékes hatóságát. Ha a 
figyelemmel kísérés eredményeként ez 
szükséges, az érintett tagállam illetékes 
hatósága megkövetelheti a gyártótól vagy 
az importőrtől az olyan tudományos 
tanulmányok vagy adatok bemutatását, 
amelyek azt mutatják, hogy az egészségre 
vonatkozóan feltüntetett jelzés megfelel e 
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rendelet követelményeinek. Az értesítés és a 
jelzést alátámasztó dokumentumok a 
Bizottság elé kerülnek döntésre. Abban az 
esetben, ha a jelzést elutasítják, a gyártót 
vagy az importőrt felkérik arra, hogy a 
jelzést megfelelő időhatáron belül 
módosítsa/törölje a címkékből és a 
reklámanyagokból.

a) a kiegyensúlyozott táplálkozás és az 
egészséges életvitel jelentőségére utaló 
állítás;
b) a jelzett kedvező hatás eléréséhez 
szükséges élelmiszer mennyisége és a 
fogyasztás mintája;
c) ha szükséges, az olyan személyeknek 
szóló figyelmeztetés, akiknek óvakodniuk 
kell az élelmiszer fogyasztásától;
d) ha szükséges, a terméknek az egészségre 
veszélyt jelentő mennyiségére való 
figyelmeztetés.

Er. en

Indokolás

A 10. cikk (1) bekezdésével összhangban az egészségre vonatkozó jelzéseket csak abban az 
esetben lehet használni, ha azokat a rendelet rendelkezéseinek megfelelően engedélyezték. 
Azonban ez az engedélyezési eljárás túl messzire megy, mivel az olyan elfogadott és 
tudományosan bizonyított jelzésekre is vonatkozik, amelyek nem vezetik félre a fogyasztókat. 
Ráadásul a tervezett engedélyezési eljárás bürokratikus, nem gyakorlatias és – különösen a 
lisszaboni stratégia fényében – elfogadhatatlan. Az élelmiszeripari vállalkozásoknak 
jogosultaknak kell lenniük az egészségre vonatkozó, korábban bejelentett jelzések 
használatára még abban az esetben is, ha nem szerepelnek a 12. cikkben előírt jegyzékben.

Módosító: Jens-Peter Bonde 

Módosítás: 137.
10. cikk, (2) bekezdés, da) pont (új)

da) ha szükséges, a fogyasztás során fellépő 
mellékhatásokra való figyelmeztetés.

Er. da
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Indokolás

A termékekhez olyan vitaminokat adhatnak, amelyeknek mellékhatása van bizonyos 
csoportokra. A fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása érdekében figyelmet kell 
szentelni e ténynek is. Például a Becel vajtermék hozzáadott növényi szetrolokat tartalmaz, 
amelyek meggátolják a kartenoidok (A-vitamin prekurzor) és a zsírban oldható vitaminok 
felvételét, valamint csökkenti a koleszterinszintet még az olyan emberek esetében is, akiknek 
koleszterinszintje nem haladja meg a rendes szintet.

Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 138.
11. cikk

Az egészséggel kapcsolatos burkolt jelzések törölve
(1) Az egészséggel kapcsolatos következő 
burkolt jelzések nem megengedhetők:
a) olyan jelzések, amelyek a tápanyag vagy 
élelmiszer általános, nem egyedi előnyeit 
hangsúlyozzák az általános egészségre vagy 
jólétre való tekintettel;
b) olyan jelzések, amelyek fizikai vagy 
magatartásbeli funkciókra hivatkoznak;
c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül az 
olyan jelzések, amelyek karcsúsító vagy 
testtömegcsökkentő tulajdonságokra, vagy 
a használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
a termék fogyasztása révén elérhető 
fokozására utalnak;
d) olyan jelzések, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, megfelelő 
szakmai szervezetek vagy karitatív 
intézmények tanácsára vonatkoznak, vagy 
azt a benyomást keltik, hogy az 
élelmiszerről való lemondás károsíthatja az 
egészséget.
(2) Adott esetben a Bizottság a hatósággal 
való tanácskozást követően részletes 
iránymutatásokat tesz közzé e cikk 
végrehajtására vonatkozóan.

Er. en
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Indokolás

Ez a túl nagy terhet jelentő rendelet szemben áll a tagállamok olyan jogszabályaival, mint 
például az Egyesült Királyság Egészségügyi Minisztériumának a zöldségekre és gyümölcsökre 
vonatkozó „naponta ötször” elnevezésű kampánya. Továbbá a 11. cikk szükségtelen, mivel 
valamennyi jelzés esetében előzetes jóváhagyás szükséges.

Módosító: Małgorzata Handzlik 

Módosítás: 139.
11. cikk

Az egészséggel kapcsolatos burkolt jelzések törölve
(1) Az egészséggel kapcsolatos következő 
burkolt jelzések nem megengedhetők:
a) olyan jelzések, amelyek a tápanyag vagy 
élelmiszer általános, nem egyedi előnyeit 
hangsúlyozzák az általános egészségre vagy 
jólétre való tekintettel;
b) olyan jelzések, amelyek fizikai vagy 
magatartásbeli funkciókra hivatkoznak;
c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül az 
olyan jelzések, amelyek karcsúsító vagy 
testtömegcsökkentő tulajdonságokra, vagy 
a használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
a termék fogyasztása révén elérhető 
fokozására utalnak;
d) olyan jelzések, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, megfelelő 
szakmai szervezetek vagy karitatív 
intézmények tanácsára vonatkoznak, vagy 
azt a benyomást keltik, hogy az 
élelmiszerről való lemondás károsíthatja az 
egészséget.
(2) Adott esetben a Bizottság a hatósággal 
való tanácskozást követően részletes 
iránymutatásokat tesz közzé e cikk 
végrehajtására vonatkozóan.

Er. en
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Indokolás

Ezt a cikket el kell hagyni, mivel az egészségre vonatkozó bizonyos jelzéseket alaptalanul 
hátrányosan megkülönböztető rendelkezéseket tartalmaz.

Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 140.
11. cikk

Az egészséggel kapcsolatos burkolt jelzések Az egészséggel kapcsolatos egyes jelzésekre 
vonatkozó korlátozások

(1) Az egészséggel kapcsolatos következő 
burkolt jelzések nem megengedhetők:

(1) Az egészségre vonatkozó olyan 
jelzéseket, amelyek az élelmiszer vagy az 
élelmiszer összetevőinek általános előnyeit 
hangsúlyozzák a jó egészség vagy a jólét 
szempontjából, úgy kell megfogalmazni, 
hogy megfeleljenek annak a sajátos 
bizonyítéknak, amelyen a jelzés alapszik, és 
megfeleljen a fogyasztói értelmezésének is. 
Az egészséggel kapcsolatos előnyökre 
vonatkozó jelzés nem terjedhet túl a 
bizonyíték hatályán, és nem zavarhatja 
össze vagy vezetheti félre a fogyasztót.

a) olyan jelzések, amelyek a tápanyag vagy 
élelmiszer általános, nem egyedi előnyeit 
hangsúlyozzák az általános egészségre vagy 
jólétre való tekintettel;
b) olyan jelzések, amelyek fizikai vagy 
magatartásbeli funkciókra hivatkoznak;
c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül az 
olyan jelzések, amelyek karcsúsító vagy 
testtömegcsökkentő tulajdonságokra, vagy 
a használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
a termék fogyasztása révén elérhető
fokozására utalnak;
d) olyan jelzések, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, megfelelő 
szakmai szervezetek vagy karitatív 
intézmények tanácsára vonatkoznak, vagy 
azt a benyomást keltik, hogy az 
élelmiszerről való lemondás károsíthatja az 
egészséget.
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(2) Adott esetben a Bizottság a hatósággal 
való tanácskozást követően részletes 
iránymutatásokat tesz közzé e cikk 
végrehajtására vonatkozóan.

(2) Az egészséggel kapcsolatos következő 
burkolt jelzések nem megengedhetők:

a) az olyan jelzések, amelyek azt sugallják, 
hogy az élelmiszer fogyasztásának 
mellőzése hatással lehet az egészségre;
b) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül az 
olyan jelzések, amelyek az ilyen jelzésekkel 
ellátott termékek használata révén elérhető 
súlycsökkenés arányára vagy nagyságára 
utalnak.
2a. Az egészséggel kapcsolatos következő 
jelzések csak abban az esetben 
elfogadhatók, ha a 10. cikk (1) bekezdése, 
és a 12. cikk vagy a 13. cikk (1) bekezdése 
kifejezetten erről rendelkezik:
a) olyan jelzések, amelyek fizikai vagy 
magatartásbeli funkciókra hivatkoznak;
b) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül az 
olyan jelzések, amelyek fogyásra vagy a 
túlsúly kezelésére, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
fokozására vagy a táplálkozásból 
rendelkezésre álló energia csökkenésére 
hivatkoznak.
2b. Az olyan jelzéseket, amelyek orvosok 
vagy más egészségügyi szakemberek, 
megfelelő szakmai szervezetek vagy 
karitatív intézmények javaslataira vagy 
orvosi ajánlására hivatkoznak, csak abban 
az esetben lehet feltüntetni, ha megfelelnek 
azoknak az iránymutatásoknak, amelyeket 
a Bizottság a 23. cikkel és az iparág, 
valamint a fogyasztók képviselőivel vagy 
más érdekelt felekkel folytatott konzultációt 
követően [fel kell tüntetni a dátumot]-ig 
dolgoz ki.

Er. en

Indokolás

A valamennyi, az általános egészségre/jólétre, a fizikai funkciókra, a túlsúly kezelésére utaló 
jelzés tilalma aránytalan. A tervezett rendelet már megköveteli, hogy valamennyi jelzést –
akár közvetlen, akár burkolt – tudományosan igazolni kell, a jelzéseknek érthetőknek kell 
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lenniük a fogyasztók számára és nem vezethetik félre a fogyasztókat.

A 11. cikket módosítani kell annak a ténynek a megfelelő figyelembevétele érdekében, hogy 
nem kell tiltani az olyan jelzéseket, amelyeket az ebben a rendeletben megállapított általános 
és egyedi feltételeknek megfelelően tüntettek fel.

Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 141.
11. cikk, (1) bekezdés

(1) Az egészséggel kapcsolatos következő 
burkolt jelzések nem megengedhetők:

(1) Az egészséggel kapcsolatos következő 
burkolt jelzések nem megengedhetők:

a) olyan jelzések, amelyek a tápanyag vagy 
élelmiszer általános, nem egyedi előnyeit 
hangsúlyozzák az általános egészségre vagy 
jólétre való tekintettel;

a) olyan jelzések, amelyek a tápanyag vagy 
élelmiszer általános, nem egyedi előnyeit 
hangsúlyozzák az általános egészségre vagy 
jólétre való tekintettel, kivéve ha a jelzéseket 
tudományosan alá lehet támasztani;

b) olyan jelzések, amelyek fizikai vagy 
magatartásbeli funkciókra hivatkoznak;

b) olyan jelzések, amelyek fizikai vagy 
magatartásbeli funkciókra hivatkoznak,
kivéve ha a jelzéseket tudományosan alá 
lehet támasztani;

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül az 
olyan jelzések, amelyek karcsúsító vagy 
testtömegcsökkentő tulajdonságokra, vagy a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének a 
termék fogyasztása révén elérhető 
fokozására utalnak;

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül az 
olyan jelzések, amelyek karcsúsító vagy 
testtömegcsökkentő tulajdonságokra, vagy a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének a 
termék fogyasztása révén elérhető 
fokozására utalnak, kivéve ha a jelzéseket 
tudományosan alá lehet támasztani; 

d) olyan jelzések, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, megfelelő 
szakmai szervezetek vagy karitatív 
intézmények tanácsára vonatkoznak, vagy 
azt a benyomást keltik, hogy az
élelmiszerről való lemondás károsíthatja az 
egészséget.

d) olyan jelzések, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, megfelelő 
szakmai szervezetek vagy karitatív 
intézmények tanácsára vonatkoznak, vagy 
azt a benyomást keltik, hogy az 
élelmiszerről való lemondás károsíthatja az 
egészséget. Ez a korlátozás nem 
alkalmazandó a tudományosan 
alátámasztott jelzésekre, amely a nemzeti 
hatóságok által hivatalosan elismert 
szervezetek vagy karitatív intézmények 
tanácsára vonatkoznak.

Er. en
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Indokolás

Egyetértünk a félrevezető, hamis vagy burkolt jelzésekkel kapcsolatos bizottsági állásponttal; 
azonban ha valamely jelzés tudományosan alátámasztható és igaznak minősül, akkor 
használatát nem kell tiltani. Hasonlóképpen, a nemzeti hatóságok által hivatalosan elismert 
szervezeteket vagy karitatív intézményeket sem kell megakadályozni abban, hogy 
tudományosan igazolt jelzéseket tüntessenek fel.

Módosító: Simon Coveney 

Módosítás: 142.
11. cikk, (1) bekezdés

(1) Az egészséggel kapcsolatos következő 
burkolt jelzések nem megengedhetők:

(1) Az egészséggel kapcsolatos következő 
burkolt jelzések nem megengedhetők: 

a) olyan jelzések, amelyek a tápanyag vagy 
élelmiszer általános, nem egyedi előnyeit 
hangsúlyozzák az általános egészségre vagy 
jólétre való tekintettel;

a) olyan jelzések, amelyek a tápanyag vagy 
élelmiszer általános, nem egyedi előnyeit 
hangsúlyozzák az általános egészségre vagy 
jólétre való tekintettel, kivéve ha a jelzéseket 
tudományosan alá lehet támasztani;

b) olyan jelzések, amelyek fizikai vagy 
magatartásbeli funkciókra hivatkoznak;

b) olyan jelzések, amelyek fizikai vagy 
magatartásbeli funkciókra hivatkoznak,
kivéve ha a jelzéseket tudományosan alá 
lehet támasztani;

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül az 
olyan jelzések, amelyek karcsúsító vagy 
testtömegcsökkentő tulajdonságokra, vagy a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének a 
termék fogyasztása révén elérhető 
fokozására utalnak;

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül az 
olyan jelzések, amelyek karcsúsító vagy 
testtömegcsökkentő tulajdonságokra, vagy a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének a 
termék fogyasztása révén elérhető 
fokozására utalnak, kivéve ha a jelzéseket 
tudományosan alá lehet támasztani;

d) olyan jelzések, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, megfelelő 
szakmai szervezetek vagy karitatív 
intézmények tanácsára vonatkoznak, vagy 
azt a benyomást keltik, hogy az 
élelmiszerről való lemondás károsíthatja az 
egészséget.

d) olyan jelzések, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, megfelelő 
szakmai szervezetek vagy karitatív 
intézmények tanácsára vonatkoznak, vagy 
azt a benyomást keltik, hogy az 
élelmiszerről való lemondás károsíthatja az 
egészséget. Ez a korlátozás nem 
alkalmazandó a tudományosan 
alátámasztott jelzésekre, amely a nemzeti 
hatóságok által hivatalosan elismert 
szervezetek vagy karitatív intézmények
tanácsára vonatkoznak.
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Er. en

Indokolás

Egyetért a félrevezető, hamis vagy burkolt jelzésekkel kapcsolatos bizottsági állásponttal.

Módosító: Edit Herczog 

Módosítás: 143.
11. cikk, (1) bekezdés

Az egészséggel kapcsolatos burkolt jelzések Az egészséggel kapcsolatos egyes jelzések 
használatára vonatkozó korlátozások

(1) Az egészséggel kapcsolatos következő 
burkolt jelzések nem megengedhetők:

(1) Az egészséggel kapcsolatos következő 
jelzések nem megengedhetők: 

a) olyan jelzések, amelyek a tápanyag vagy 
élelmiszer általános, nem egyedi előnyeit 
hangsúlyozzák az általános egészségre vagy 
jólétre való tekintettel;

a) olyan jelzések, amelyek azt a benyomást 
keltik, hogy az élelmiszerről való lemondás 
károsíthatja az egészséget;

b) olyan jelzések, amelyek fizikai vagy 
magatartásbeli funkciókra hivatkoznak;

b) olyan jelzések, amelyek fizikai vagy 
magatartásbeli funkciókra hivatkoznak;

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül az 
olyan jelzések, amelyek karcsúsító vagy 
testtömegcsökkentő tulajdonságokra, vagy 
a használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
a termék fogyasztása révén elérhető 
fokozására utalnak;

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül az 
olyan jelzések, amelyek a súlycsökkentés 
arányára vagy nagyságára utalnak;

d) olyan jelzések, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, megfelelő 
szakmai szervezetek vagy karitatív 
intézmények tanácsára vonatkoznak, vagy 
azt a benyomást keltik, hogy az 
élelmiszerről való lemondás károsíthatja az 
egészséget.

d) olyan jelzések, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, megfelelő 
szakmai szervezetek vagy karitatív 
intézmények tanácsára vonatkoznak.

Er. en

Indokolás

A tervezett módosítások elegendő rugalmasságot biztosítanak ahhoz, hogy túlzott részletesség 
nélkül vonatkozzanak valamennyi olyan félrevezető jelzésre, amelynek tilalmára ez a cikk 
irányul.
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Módosító: Edit Herczog 

Módosítás: 144.
11. cikk, (1) bekezdés

(1) Az egészséggel kapcsolatos következő 
burkolt jelzések nem megengedhetők:

(1) Az egészséggel kapcsolatos következő 
burkolt jelzések nem megengedhetők, kivéve 
ha a 10. cikk (1) bekezdésében és a 13. cikk 
(1) bekezdésében említett engedélyezés azt 
előírja:

a) olyan jelzések, amelyek a tápanyag vagy 
élelmiszer általános, nem egyedi előnyeit 
hangsúlyozzák az általános egészségre vagy 
jólétre való tekintettel;

a) olyan jelzések, amelyek a tápanyag vagy 
élelmiszer általános, nem egyedi előnyeit 
hangsúlyozzák az általános egészségre vagy 
jólétre való tekintettel;

b) olyan jelzések, amelyek fizikai vagy 
magatartásbeli funkciókra hivatkoznak;

b) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül az 
olyan jelzések, amelyek karcsúsító vagy 
testtömegmódosító tulajdonságokra, vagy a 
használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
a termék fogyasztása révén elérhető 
fokozására utalnak.

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül az 
olyan jelzések, amelyek karcsúsító vagy 
testtömegcsökkentő tulajdonságokra, vagy 
a használatuk révén elérhető súlycsökkenés 
arányára vagy nagyságára, az éhségérzet 
csökkenésére vagy a jóllakottság érzésének 
a termék fogyasztása révén elérhető 
fokozására utalnak;

d) olyan jelzések, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, megfelelő 
szakmai szervezetek vagy karitatív 
intézmények tanácsára vonatkoznak, vagy 
azt a benyomást keltik, hogy az 
élelmiszerről való lemondás károsíthatja az 
egészséget.

Er. en

Indokolás

Rugalmasság a piaci valóság követéséhez és következetesség az (1) bekezdés módosításával.
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Módosító: Christopher Heaton-Harris 

Módosítás: 145.
11. cikk, (1) bekezdés, d) pont

d) olyan jelzések, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, megfelelő 
szakmai szervezetek vagy karitatív 
intézmények tanácsára vonatkoznak, vagy
azt a benyomást keltik, hogy az 
élelmiszerről való lemondás károsíthatja az 
egészséget.

d) olyan jelzések, amelyek orvosok vagy 
más egészségügyi szakemberek, megfelelő 
szakmai szervezetek vagy karitatív 
intézmények tanácsára vonatkoznak. Ez a 
korlátozás nem vonatkozik az olyan 
elismert szervezetekre, mint például a 
közegészségügy előmozdításában és a 
fogyasztónak a táplálkozással és az 
életvitellel kapcsolatos oktatásában részt 
vevő egészségügyi karitatív intézmények.

Er. en

Indokolás

A Bizottság előadása szerint a javaslat megtiltaná a karitatív intézmények logóinak az 
élelmiszerek csomagolásán való feltüntetését, és meggátolná, hogy a karitatív intézményeknek 
pénzt gyűjtsenek az egészségügyi kutatással, felvilágosítással és a közegészségüggyel 
kapcsolatban. Ez a módosítás oltalmat nyújt az ilyen jótékony tevékenységeknek.

Módosító: Edit Herczog 

Módosítás: 146.
11. cikk, (2) bekezdés

(2) Adott esetben a Bizottság a hatósággal 
való tanácskozást követően részletes 
iránymutatásokat tesz közzé e cikk 
végrehajtására vonatkozóan.

(2) Adott esetben a Bizottság a hatósággal és 
az érintett felekkel való tanácskozást 
követően részletes iránymutatásokat tesz
közzé e cikk végrehajtására vonatkozóan.

Er. en

Indokolás

A 11. cikk végrehajtására vonatkozó iránymutatások meghatározása különös hozzáértést 
kíván. Emellett szükség van az érintettekkel és a fogyasztókkal folytatott konzultációra is 
annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a rendelet megvalósíthatóságát azzal, hogy a 
végrehajtását szorosan a piaci valósághoz kapcsolják.
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Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 147.
12. cikk, (1) bekezdés

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve 
megengedett olyan, egészségre vonatkozó 
jelzések feltüntetése, amelyek egy 
tápanyagnak vagy egy másik anyagnak a 
növekedésben, a test fejlődésében és 
általános funkcióiban játszott szerepét 
jellemzik, és amelyek általánosan elfogadott 
tudományos adatokon alapulnak, és az 
átlagfogyasztó számára is jól érthetők, 
amennyiben ezek a jelzések szerepelnek a 
(2) bekezdésben meghatározott jegyzékben.

(1) A 10. cikk (1) bekezdésében említett 
engedélyezési eljárástól eltérve megengedett 
olyan, egészségre vonatkozó jelzések 
feltüntetése, amelyek egy tápanyagnak vagy 
más anyagnak a növekedésben, a test 
fejlődésében és általános funkcióiban 
játszott szerepét jellemzik, és amelyek 
általánosan elfogadott tudományos 
ismereteken alapulnak, és az átlagfogyasztó 
számára is jól érthetők, amennyiben ezek a 
jelzések a (2) bekezdésben meghatározott 
jegyzékre épülnek.

Er. en

Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 148.
12. cikk, (1) bekezdés

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve 
megengedett olyan, egészségre vonatkozó 
jelzések feltüntetése, amelyek egy 
tápanyagnak vagy egy másik anyagnak a 
növekedésben, a test fejlődésében és 
általános funkcióiban játszott szerepét 
jellemzik, és amelyek általánosan elfogadott 
tudományos adatokon alapulnak, és az 
átlagfogyasztó számára is jól érthetők, 
amennyiben ezek a jelzések szerepelnek a 
(2) bekezdésben meghatározott jegyzékben.

1. A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve 
megengedett olyan, egészségre vonatkozó 
jelzések feltüntetése, amelyek egy 
élelmiszernek, tápanyagnak vagy egy másik 
anyagnak a növekedésben, a test 
fejlődésében és általános funkcióiban 
játszott szerepét jellemzik, és amelyek 
általánosan elfogadott tudományos adatokon 
alapulnak, és a célcsoportba tartozó
fogyasztó számára is jól érthetők, 
amennyiben ezek a jelzések szerepelnek a 
(2) bekezdésben meghatározott jegyzékben.

Er. en

Indokolás

Az általánosan elfogadott tudományos adatokon alapuló jelzések jegyzékének olyan 
élelmiszerekre vonatkozó jelzéseket kell tartalmaznia, amelyekről ismert, hogy csökkentik 
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bizonyos betegségek kockázatát, például a gyümölcs- és zöldségfélék szerepe a daganatos 
betegségek kockázatának csökkentésében. A jelzéseket gyakran a lakosság meghatározott 
célcsoportjának vagy alcsoportjának szánják, akik egy adott élelmiszer, tápanyag vagy anyag 
vonatkozásában tájékozottabbak az átlagfogyasztónál.

Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 149.
12. cikk, (1) bekezdés

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve 
megengedett olyan, egészségre vonatkozó 
jelzések feltüntetése, amelyek egy 
tápanyagnak vagy egy másik anyagnak a 
növekedésben, a test fejlődésében és 
általános funkcióiban játszott szerepét 
jellemzik, és amelyek általánosan
elfogadott tudományos adatokon alapulnak, 
és az átlagfogyasztó számára is jól érthetők, 
amennyiben ezek a jelzések szerepelnek a 
(2) bekezdésben meghatározott jegyzékben.

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve 
megengedett olyan, egészségre vonatkozó 
jelzések feltüntetése, amelyek egy 
tápanyagnak vagy egy másik anyagnak a 
növekedésben, a test fejlődésében és 
általános funkcióiban játszott szerepét 
jellemzik, és amelyek általánosan elfogadott 
tudományos ismereteken alapulnak, és az 
átlagfogyasztó számára is jól érthetők, 
amennyiben az adott tápanyag vagy másik 
anyag és az egészség közötti kapcsolat 
szerepel a (2) bekezdésben meghatározott 
jegyzékben. 

Er. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a gyártók egymáshoz igazíthassák a tudományos ismeretek 
átadásának módját és egy bizonyos jelzés különböző nyelveken történő megfogalmazását, 
hogy ezáltal megfeleljenek az adott kontextusnak/ország helyzetének. Az iparnak szintén 
képesnek kell lenni arra, hogy a fogyasztók ismereteinek bővülésével folyamatosan 
módosíthassa a jelzéseket és a tájékoztató üzeneteket. A konkrét jelzések helyett a 
tápanyagok/anyagok és az egészség közötti kapcsolatot szemléltető jegyzéket kellene 
megfontolni.

Módosító: Edit Herczog

Módosítás: 150.
12. cikk, (1) bekezdés

(1) A 10. cikk (1) bekezdésétől eltérve 
megengedett olyan, egészségre vonatkozó 
jelzések feltüntetése, amelyek egy 

(1) A 10. cikk (1) bekezdésében említett 
engedélyezési eljárástól eltérve megengedett 
olyan, egészségre vonatkozó jelzések –



AM\562665HU.doc 63/109 PE 355.746v02-00

Külső fordítás

HU

tápanyagnak vagy egy másik anyagnak a 
növekedésben, a test fejlődésében és 
általános funkcióiban játszott szerepét 
jellemzik, és amelyek általánosan elfogadott 
tudományos adatokon alapulnak, és az 
átlagfogyasztó számára is jól érthetők, 
amennyiben ezek a jelzések szerepelnek a 
(2) bekezdésben meghatározott jegyzékben.

többek között egy adott betegség 
kockázatának csökkentésével kapcsolatos, 
kellően bizonyított jelzések – feltüntetése, 
amelyek egy tápanyagnak vagy más 
anyagnak a növekedésben, a test 
fejlődésében és működésében játszott 
szerepét jellemzik, és amelyek általánosan 
elfogadott tudományos ismereteken
alapulnak, és az átlagfogyasztó számára is 
jól érthetők, amennyiben ezek a jelzések a 
(2) bekezdésben meghatározott jegyzékre
épülnek.

Er. en

Indokolás

A bizonyított jelzéseket tartalmazó jegyzék csökkenteni fogja a javasolt rendelet terjedelmes 
engedélyezési aktái által a kis- és középvállalkozások tekintetében 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 jelzésekre, hanem az érdekelt 
felek számára is (pl. fogyasztói csoportok és az ipar).

Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 151.
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 jelzések
jegyzékét. 

(2) A tagállamok és az érdekelt felek (azaz a 
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 
eljárásnak megfelelően legkésőbb …-ig [e 
rendelet elfogadása hónapjának utolsó napja 
+ 3 év] elfogadja az (1) bekezdésben 
említett, egy tápanyagnak vagy más 
anyagnak a növekedésben, illetve az emberi 
test fejlődésében és általános funkcióiban 
játszott szerepét jellemző, engedélyezett
jelzések közösségi jegyzékét. 

A hatósággal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság a 23. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően legkésőbb …-ig [e 
rendelet elfogadása hónapjának utolsó napja 
+ 3 év] elfogadja az (1) bekezdésben 
említett, egy tápanyagnak vagy más 
anyagnak a növekedésben, illetve az emberi 
test fejlődésében és általános funkcióiban 
játszott szerepét jellemző, engedélyezett
étrendi/egészségi kapcsolatok közösségi 
jegyzékét. 
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Er. en

Módosító: Edit Herczog

Módosítás: 152.
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 jelzések 
jegyzékét. 

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

Er. en

Indokolás

A bizonyított jelzéseket tartalmazó jegyzék csökkenteni fogja a javasolt rendelet terjedelmes 
engedélyezési aktái által a kis- és közévállalkozások tekintetében 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 jelzésekre, hanem az érdekelt felek számára is 
(pl. fogyasztói csoportok és az ipar).

Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 153.
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 jelzések
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 
eljárásnak megfelelően legkésőbb …-ig [e 
rendelet elfogadása hónapjának utolsó napja 
+ 3 év] elfogadja az (1) bekezdésben 
említett, egy tápanyagnak vagy más 
anyagnak a növekedésben, illetve az emberi 
test fejlődésében és általános funkcióiban 
játszott szerepét jellemző, engedélyezett 
jelzések közösségi jegyzékét. 

A hatósággal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság a 23. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően legkésőbb …-ig [e 
rendelet elfogadása hónapjának utolsó napja 
+ 3 év] elfogadja az (1) bekezdésben 
említett, egy tápanyagnak vagy más 
anyagnak a növekedésben, illetve az emberi 
test fejlődésében és általános funkcióiban 
játszott szerepét jellemző kapcsolatok
közösségi jegyzékét. 
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A jegyzék módosításait − a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy valamely tagállam 
kérelmét követően − a 23. cikkben említett 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A jegyzék módosításait − a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy valamely tagállam 
kérelmét követően − a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. 

Er. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a gyártók egymáshoz igazíthassák a tudományos ismeretek 
átadásának módját és egy bizonyos jelzés különböző nyelveken történő megfogalmazását, 
hogy ezáltal megfeleljenek az adott kontextusnak/ország helyzetének. Az iparnak szintén 
képesnek kell lenni arra, hogy a fogyasztók ismereteinek bővülésével folyamatosan 
módosíthassa a jelzéseket és a tájékoztató üzeneteket. A konkrét jelzések helyett a 
tápanyagok/anyagok és az egészség közötti kapcsolatot szemléltető jegyzéket kellene 
megfontolni. 

Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 154.
12. cikk, (3) bekezdés

(3) E rendelet hatálybalépésének napjától a 
(2) bekezdés második albekezdésében 
említett jegyzék elfogadásáig, az (1) 
bekezdésben említett, egészségre vonatkozó 
jelzések az élelmiszeripari vállalkozók 
felelősségére feltüntethetők, feltéve, hogy 
összhangban vannak ezzel a rendelettel és a 
rájuk vonatkozó hatályos nemzeti 
rendelkezésekkel, és a 22. cikkben említett 
védintézkedések elfogadásának sérelme 
nélkül.

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

Er. en

Módosító: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 155.
13. cikk, (2) bekezdés

Az e rendeletben megállapított általános és 
az (1) bekezdésben megállapított konkrét

törölve



PE 355.746v02-00 66/104 AM\562665HU.doc

Külső fordítás

HU

követelmények mellett a betegség 
kockázatának csökkentésére vonatkozó 
jelzések esetében a címkének tartalmaznia 
kell egy állítást is, amely jelzi, hogy a 
betegségeknek több rizikófaktora van, és 
hogy e rizikófaktorok egyikének 
megváltoztatása jótékony hatást 
eredményezhet.

Er. da

Indokolás

A jelzés értelme megtévesztő, amennyiben betegség esetén összetett rizikófaktoroknak van 
nagy és/vagy nagyobb jelentősége.

Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 156.
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 a 12. cikk hatálya 
alá nem tartozó, egészségre vonatkozó 
jelzések és valamely betegség kockázatának 
csökkentésére vonatkozó jelzések esetében
kérelmet kell benyújtani a hatósághoz. 

A hatóság: A hatóság:

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

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

b) haladéktalanul tájékoztatja a 
tagállamokat és a Bizottságot a kérelemről, 
valamint 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.

Er. en
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Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 157.
14. cikk, (1) bekezdés, b) pont

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

törölve

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 átláthatóságot és az információhoz
való jogot a 15. cikk (5) bekezdése és a 15. cikk (6) bekezdése biztosítja. 

Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 158.
14. cikk, (1) bekezdés, b) pont

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

törölve

Er. en

Indokolás
A versenyvédelem és az innovációképesség támogatása miatt indokolatlan annak biztosítása, 
hogy valamennyi tagállam hozzáférjen az összeállított anyagokhoz, a nagynyilvánosság pedig 
azok összefoglalásához.

Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 159.
14. cikk, (1) bekezdés, c) pont

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

törölve
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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 átláthatóságot és az információhoz
való jogot a 15. cikk (5) bekezdése és a 15. cikk (6) bekezdése biztosítja. 

Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 160.
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 versenyvédelem és az innovációképesség támogatása miatt indokolatlan annak biztosítása, 
hogy valamennyi tagállam hozzáférjen az összeállított anyagokhoz, a nagynyilvánosság pedig 
azok összefoglalásához.

Módosító: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 161.
14. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) az adott, egészségre vonatkozó jelzés 
tekintetében elkészített tanulmányok, többek 
között – amennyiben rendelkezésre állnak –
az elvégzett független szakértői értékelések,
valamint bármilyen más, annak 
bizonyításához felhasználható anyag 
másolata, hogy a jelzés megfelel az e 
rendeletben a meghatározott kritériumoknak;

c) az adott, egészségre vonatkozó jelzés 
tekintetében elkészített tanulmányok, többek 
között – amennyiben rendelkezésre állnak –
az elvégzett független szakértői értékelések,
valamint bármilyen más, annak 
bizonyításához felhasználható anyag –
beleértve azokat is, amelyek azzal 
kapcsolatosak, hogy hogyan értelmezik a 
jelzést a fogyasztók – másolata, hogy a 
jelzés megfelel az e rendeletben
meghatározott kritériumoknak;

Er. da

Indokolás
A tanulmányoknak számos hiányossága van abban a tekintetben, hogy a különböző 
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tagállamokban hogyan értelmezik a fogyasztók a különféle jelzéseket. Ezt helyre kell hozni. 
Sem a termelő, sem a fogyasztó szempontjából nincs értelme egy bizonyos jelzés 
engedélyezésének, hacsak a gyártók nem tudják bizonyítani, hogy a fogyasztók képesek 
megérteni a jelzést. Elsősorban a kérelmező feladata, hogy ilyen adatokat benyújtson és 
tanulmányokat végezzen.

Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 162.
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont

e) az egészséggel kapcsolatos azon jelzésnek 
a Közösség valamennyi nyelvén történő 
megfogalmazására tett javaslat, amely 
tekintetében engedélyt kérnek, egyes 
esetekben beleértve a használat egyedi 
feltételeit; 

e) az egészséggel kapcsolatos azon jelzésnek 
a Közösség valamennyi nyelvén történő 
megfogalmazása lényeges elemei, amely 
tekintetében engedélyt kérnek, és egyes 
esetekben a használat egyedi feltételei;

Er. en

Indokolás

Míg a tudományos megalapozottság és a jelzés jelentése közötti kapcsolat jóváhagyás tárgya 
lehet, elengedhetetlen, hogy egy bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítsanak a gyártók 
számára a jelzés kommunikációja tekintetében. 

A Bizottság javaslata ezt nem veszi figyelembe.

Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 163.
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont

e) az egészséggel kapcsolatos azon 
jelzésnek a Közösség valamennyi nyelvén 
történő megfogalmazására tett javaslat, 
amely tekintetében engedélyt kérnek, egyes 
esetekben beleértve a használat egyedi 
feltételeit;

e) a jelzésnek a Közösség valamennyi 
nyelvén történő megfogalmazása lényeges 
elemei, és egyes esetekben a használat 
egyedi feltételei;

Er. en
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Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 164.
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont

e) az egészséggel kapcsolatos azon 
jelzésnek a Közösség valamennyi nyelvén 
történő megfogalmazására tett javaslat, 
amely tekintetében engedélyt kérnek, egyes 
esetekben beleértve a használat egyedi 
feltételeit; 

e) a jelzés lényeges elemei a Közösség 
valamennyi nyelvén, és egyes esetekben a 
használat egyedi feltételei;

Er. en

Indokolás

Nincs alapja a kérelmezővel szemben támasztott azon követelménynek, hogy valamennyi 
tagállam nyelvén adja meg a jelzés megfogalmazását. Az ilyen jelzés esetében az alapelemek 
leírásának elegendőnek kellene lennie. A jelzés egyes országokban való alkalmazása révén a 
gyártók figyelemmel kísérik, hogy hogyan értelmezik a jelzést a fogyasztók, és a 
megfogalmazást az adott termék előnyeinek optimális kommunikációjának megfelelően 
kiigazítják.

Módosító: Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Módosítás: 165.
14. cikk, (2) bekezdés, e) pont

e) az egészséggel kapcsolatos azon 
jelzésnek a Közösség valamennyi nyelvén 
történő megfogalmazására tett javaslat, 
amely tekintetében engedélyt kérnek, egyes 
esetekben beleértve a használat egyedi 
feltételeit;

e) a jelzés szövegének fő pontjai a Közösség 
valamennyi nyelvén, és egyes esetekben a 
használat egyedi feltételei;

Er. es

Indokolás

A Bizottság által javasolt eljárás nem veszi figyelembe a fogyasztói ismeretek és 
megfigyelések fejlődését (amelyet eleve előzetesen nem lehet felmérni). Ez olyan helyzetet 
eredményezhet, ahol a gyártók egy eltérő megfogalmazás tekintetében kérnek jóváhagyást egy 
olyan kapcsolat létrehozására, amelyet már jóváhagytak, tehát felesleges többletmunkát 
okoznának az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak.
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Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 166.
14. cikk, (2) bekezdés, f) pont

f) az összeállított anyag összefoglalója. f) az állításban foglalt előnyök jellegével 
arányos tudományos adatok.

Er. en

Indokolás

Míg a tudományos megalapozottság és a jelzés jelentése közötti kapcsolat jóváhagyás tárgya 
lehet, elengedhetetlen, hogy egy bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítsanak a gyártók 
számára a jelzés kommunikációja tekintetében. 

A Bizottság javaslata ezt nem veszi figyelembe.

Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 167.
14. cikk, (2) bekezdés, fa) pont (új)

fa) az összeállított anyag összefoglalója 

Er. en

Indokolás

Míg a tudományos megalapozottság és a jelzés jelentése közötti kapcsolat jóváhagyás tárgya 
lehet, elengedhetetlen, hogy egy bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítsanak a gyártók 
számára a jelzés kommunikációja tekintetében. 

A Bizottság javaslata ezt nem veszi figyelembe.

Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 168.
14. cikk, (4) bekezdés 
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(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 
kérelmezőknek joguk van ahhoz, hogy 
megvédjék kérelmeiket a hatóság előtt, és 
hogy további adatokat adjanak meg a 
hatóság számára az összeállított anyag 
értékelése során.

Er. en

Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 169.
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 
kérelmezőknek joguk van ahhoz, hogy 
megvédjék kérelmeiket a hatóság előtt, és 
hogy további adatokat adjanak meg a 
hatóság számára az összeállított anyag 
értékelése során.

Er. en

Indokolás

Elsőrendű fontosságú, hogy a jelzések jóváhagyására vonatkozó rendeletek lehetőséget 
biztosítsanak a kérelmező számára ahhoz, hogy érveket hozzon fel a benyújtott anyagban 
meghatározott jelzések mellett, és szükség esetén kiegészítse az összeállított anyagot vagy 
további magyarázatokat nyújtson be.

Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 170.
15. cikk, (1) bekezdés 

(1) Véleményhozatalkor a hatóság törekszik
az érvényes kérelem kézhezvételétől 
számított három hónapos határidő 

(1) Véleményhozatalkor a hatóság betartja 
az érvényes kérelem kézhezvételétől 
számított három hónapos határidőt. Ez a 
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betartására. Ez a határidő 
meghosszabbítható, ha a hatóság a (2)
bekezdés szerint kiegészítő információk 
benyújtását kéri a kérelmezőtől.

határidő meghosszabbítható, ha a hatóság a 
(2) bekezdés szerint kiegészítő információk 
benyújtását kéri a kérelmezőtől. 

Er. en

Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 171.
15. cikk, (2) bekezdés 

(2) A hatóság indokolt esetben kérheti a 
kérelmezőt, hogy egy megadott határidőn 
belül egészítse ki a kérelmet kísérő adatokat. 

(2) A hatóság indokolt esetben kérheti a 
kérelmezőt, hogy egy megadott határidőn 
belül egészítse ki a kérelmet kísérő adatokat. 
A kérelmezőnek közvetlen kapcsolata van a 
hatóság illetékes csoportjával, és joga van 
ahhoz, hogy meghallgatást kérjen és 
kiegészítő adatokat adjon meg. 

Er. en

Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 172.
15. cikk, (2) bekezdés 

(2) A hatóság indokolt esetben kérheti a 
kérelmezőt, hogy egy megadott határidőn 
belül egészítse ki a kérelmet kísérő adatokat.

(2) A hatóság indokolt esetben kérheti a 
kérelmezőt, hogy egy megadott határidőn 
belül egészítse ki a kérelmet kísérő adatokat. 
A kérelmezőnek közvetlen kapcsolata van a 
hatóság illetékes csoportjával, és joga van 
ahhoz, hogy meghallgatást kérjen és 
kiegészítő adatokat adjon meg. 

Er. en

Indokolás

A jelzések engedélyezési folyamata során előírt nyilvános dokumentumjegyzék lehetőségének 
törlése védi az engedélyezési folyamatot 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.
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Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 173.
15. cikk, (3) bekezdés 

(3) Véleménye kialakítása céljából a hatóság 
ellenőrzi a következőket:

(3) Véleménye kialakítása céljából a hatóság 
ellenőrzi a következőket:

a) az egészségre vonatkozó jelzés javasolt 
megfogalmazását tudományos adatok
igazolják;

a) az egészségre vonatkozó jelzést 
tudományos ismeretek igazolják;

b) az egészségre vonatkozó jelzés 
megfogalmazása megfelel az ebben a 
rendeletben megállapított kritériumoknak;

b) az egészségre vonatkozó jelzés megfelel 
az ebben a rendeletben megállapított 
kritériumoknak;

c) az egészségre vonatkozó jelzés javasolt 
megfogalmazása érthető és jelentéssel bír a 
fogyasztó számára.

Er. en

Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 174.
15. cikk, (3) bekezdés, a) pont

a) az egészségre vonatkozó jelzés javasolt 
megfogalmazását tudományos adatok
igazolják; 

a) az egészségre vonatkozó jelzés javasolt 
megfogalmazását tudományos ismeretek
igazolják;

Er. en
Indokolás

A módosítás célja, hogy az összeállított anyagot inkább szélesebb tudományos ismeretekre 
alapozza, mint pusztán tudományos adatokra.

Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 175.
15. cikk, (4) bekezdés, c) pont 

c) a javasolt, egészségre vonatkozó jelzés 
ajánlott megfogalmazása valamennyi 
közösségi nyelven;

c) a jelzés megfogalmazásának lényeges 
elemei valamennyi közösségi nyelven; 
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Er. en
Indokolás

Míg a tudományos megalapozottság és a jelzés jelentése közötti kapcsolat jóváhagyás tárgya 
lehet, elengedhetetlen, hogy egy bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítsanak a gyártók 
számára a jelzés kommunikációja tekintetében. 

A Bizottság javaslata ezt nem veszi figyelembe.

Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 176.
15. cikk, (4) bekezdés, c) pont 

c) a javasolt, egészségre vonatkozó jelzés
ajánlott megfogalmazása valamennyi 
közösségi nyelven;

c) a javasolt, egészségre vonatkozó jelzés 
megfogalmazásának lényeges elemei
valamennyi közösségi nyelven;

Er. en

Módosító: Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Módosítás: 177.
15. cikk, (4) bekezdés, c) pont 

c) a javasolt, egészségre vonatkozó jelzés 
ajánlott megfogalmazása valamennyi 
közösségi nyelven;

c) a jelzés megfogalmazásának fő pontjai
valamennyi közösségi nyelven;

Er. es

Indokolás

A Bizottság által javasolt eljárás nem veszi figyelembe a fogyasztói ismeretek és 
megfigyelések fejlődését (amelyet eleve előzetesen nem lehet felmérni). Ez olyan helyzetet 
eredményezhet, ahol a gyártók egy eltérő megfogalmazás tekintetében kérnek jóváhagyást egy 
olyan kapcsolat létrehozására, amelyet már jóváhagytak, tehát felesleges többletmunkát 
okoznának az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak.
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Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 178.
15. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) A kérelmezőnek egy hónap áll 
rendelkezésére, hogy fellebbezzen a 
hatóságnak a jelzés tudományos 
szempontjait elutasító vagy feltételesen 
jóváhagyó értékelése ellen. 

Er. en

Indokolás

A kérelemhez biztosítani kell a fellebbezési jogot egy adott jelzés engedélyezéséről szóló, 
elutasító vagy feltételesen jóváhagyó határozat ellen.

Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 179.
18. cikk, (2) bekezdés, c) pont 

c) elutasított, egészségre vonatkozó jelzések 
jegyzéke.

törölve

Er. en

Indokolás

Az engedélyezési folyamat során elutasított jelzések jegyzékének közzététele kedvezőtlen a 
tisztességes verseny és az ipar innovációképességének védelme szempontjából.

Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 180.
19. cikk

Adatvédelem Bizalmas információk
(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 

(1) A kérelmező jelezheti, hogy az e rendelet 
alapján benyújtott információk közül 
melyek esetében kéri, hogy azokat 
bizalmasan kezeljék azon az alapon, hogy a 
nyilvánosságra hozatal jelentősen sérthetné 
versenyhelyzetét. Ilyen esetekben igazolható 
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későbbi kérelmező megegyezett az előző 
kérelmezővel arról, hogy az ilyen adatok és 
információk felhasználhatók, amennyiben:

okokat kell megadni.

a) az előző kérelmező a korábbi kérelem 
benyújtásakor védettnek nyilvánította a 
tudományos adatokat és egyéb 
információkat; és,
b) az előző kérelmezőnek a korábbi kérelem 
benyújtásakor kizárólagos joga volt, hogy a 
védett adatokat felhasználja; és,
c) az egészségre vonatkozó jelzést nem 
lehetett volna jóváhagyni a kérelmező által 
védettnek nyilvánított adatok benyújtása 
nélkül.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
hétéves időszak végéig a későbbi 
kérelmezőknek nincs joguk a korábbi 
kérelmező által védettnek nyilvánított 
adatokat felhasználni, kivéve, ha a 
Bizottság határoz arról, hogy engedély 
adható vagy lett volna adható a korábbi 
kérelmező által védettnek nyilvánított 
adatok benyújtása nélkül.

(2) A Bizottság a kérelmezővel folytatott 
konzultációt követően megállapítja, hogy a 
(3) bekezdésben meghatározottakon kívül 
mely információkat kell bizalmasan 
kezelni, és döntéséről értesíti a kérelmezőt.

(3) A következő információk nem 
tekinthetők bizalmasnak:
a) az élelmiszer neve és az egészséggel 
kapcsolatos tulajdonságait eredményező 
lényeges jellemzői;
b) az in vitro modelleken, állatokon és 
embereken végzett vizsgálatok eredményei, 
amelyek lényegesek az élelmiszer és 
összetevőinek az emberi táplálkozásra és 
egészségre gyakorolt hatásainak értékelése 
szempontjából;
c) az élelmiszer, illetve összetevői fő 
jellemzőinek kimutatására vagy 
számszerűsítésére vonatkozó olyan 
módszerek, amelyek szükségesek lehetnek a 
hivatalos ellenőrzéshez.
(4) A (2) bekezdés ellenére a hatóság 
kérésre a Bizottság és a tagállamok 
rendelkezésére bocsát minden általa 
birtokolt információt, beleértve a (2) 
bekezdés alapján bizalmasként 
megjelölteket is. 
(5) A hatóság által birtokolt 
dokumentumokhoz való hozzáférésre 
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irányuló kérelmek kezelése során a hatóság 
alkalmazza a nyilvánosságnak az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz történő hozzáféréséről 
szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

alapelveit.
(6) A tagállamok, a Bizottság és a hatóság 
bizalmasan kezel minden, a (2) bekezdés 
alapján bizalmasként megjelölt 
információt, kivéve, amikor az ilyen 
információ nyilvánosságra hozatala az 
emberi egészség védelme céljából indokolt. 
A tagállamok az e rendelet alapján átvett 
dokumentumokhoz való hozzáférésre 
irányuló kérelmeket az 1049/2001/EK 
rendelet 5. cikkével összhangban kezelik.
(7) Amennyiben a kérelmező visszavonja a 
kérelmet, a tagállamok, a Bizottság és a 
hatóság tiszteletben tartja a kereskedelmi és 
ipari információ bizalmasságát, beleértve a 
kutatási és fejlesztési információt éppúgy, 
mint azt az információt, amelynek 
bizalmassága tekintetében a kérelmező és a 
Bizottság nem ért egyet.
______________
¹ HL L 145., 2001.5.31., 43. o. 

Er. en

Módosító: Alexander Stubb

Módosítás: 181.
19a. cikk (új)

19a. cikk
Bizalmas adatok és információk

(1) A kérelmező jelezheti, hogy az e rendelet 
alapján benyújtott adatok és információk 
közül melyek esetében kéri, hogy azokat 
bizalmasan kezeljék azon az alapon, hogy a 
nyilvánosságra hozatal jelentősen sérthetné 
versenyhelyzetét. Ilyen esetekben igazolható 
okokat kell megadni. 



AM\562665HU.doc 79/109 PE 355.746v02-00

Külső fordítás

HU

(2) A Bizottság a kérelmezővel folytatott 
konzultációt követően megállapítja, hogy a 
(3) bekezdésben meghatározottakon kívül 
mely adatokat és információkat kell 
bizalmasan kezelni, és döntéséről értesíti a 
kérelmezőt. 
(3) A következő adatok és információk nem 
tekinthetők bizalmasnak:
a) az élelmiszer neve és az egészséggel 
kapcsolatos tulajdonságait eredményező 
lényeges jellemzői;
b) az in vitro modelleken, állatokon és 
embereken végzett vizsgálatok eredményei, 
amelyek lényegesek az élelmiszer és 
összetevőinek az emberi táplálkozásra és 
egészségre gyakorolt hatásainak értékelése 
szempontjából;
c) az élelmiszer, illetve összetevői fő 
jellemzőinek kimutatására vagy 
számszerűsítésére vonatkozó olyan 
módszerek, amelyek szükségesek lehetnek a 
hivatalos ellenőrzéshez.
(4) A (2) bekezdés ellenére a hatóság 
kérésre a Bizottság és a tagállamok 
rendelkezésére bocsát minden általa 
birtokolt információt, beleértve a (2) 
bekezdés alapján bizalmasként megjelölt 
adatokat és információkat is.
(5) A hatóság által birtokolt 
dokumentumokhoz való hozzáférésre 
irányuló kérelmek kezelése során a hatóság 
alkalmazza a nyilvánosságnak az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz történő hozzáféréséről 
szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

alapelveit.
(6) A tagállamok, a Bizottság és a hatóság 
bizalmasan kezel minden, a (2) bekezdés 
alapján bizalmasként megjelölt 
információt, kivéve, amikor az ilyen 
információ nyilvánosságra hozatala az 
emberi egészség védelme céljából indokolt. 
A tagállamok az e rendelet alapján átvett 
dokumentumokhoz való hozzáférésre 
irányuló kérelmeket az 1049/2001/EK 
rendelet 5. cikkével összhangban kezelik.
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(7) Amennyiben a kérelmező visszavonja a 
kérelmet, a tagállamok, a Bizottság és a 
hatóság tiszteletben tartja a kereskedelmi és 
ipari információ bizalmasságát, beleértve a 
kutatási és fejlesztési információt éppúgy, 
mint azt az információt, amelynek 
bizalmassága tekintetében a kérelmező és a 
Bizottság nem ért egyet.
________________________
¹ HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

Er. en

Indokolás

A kutatásba történő befektetések ösztönzése, az innováció előmozdítása és a tisztességes 
verseny biztosítása érdekében nélkülözhetetlen a megfelelő adatvédelem. A gyakorlatban nem 
lesz mindig elégséges a védett adatok kizárólagos felhasználásának joga, mert a klinikai 
vizsgálatokat általában harmadik fél, például egyetem, végzi. A gyártók az esetek többségében
meg fogják adni az egyetemeknek a jogot, hogy az adatokat képzés, közzététel és további 
kutatás céljából felhasználják. 

*** Amennyiben a fenti módosítás elfogadható, a 33. módosítást vissza kell vonni. ***

Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 182.
19a. cikk (új)

19a. cikk
Adatvédelem

(1) A 10. cikkben előírt és a 19. cikk 
értelmében védett, a kérelemhez 
összeállított anyagban foglalt tudományos 
adatok és egyéb információk nem 
használhatók fel egy másik kérelmező 
javára az engedély kiadásának napjától 
számított 7 évig, kivéve, ha a második 
kérelmező megegyezett az elsővel arról, 
hogy az ilyen adatok és információk 
felhasználhatók.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított 7 éves 
időszak lejártát követően a kérelemhez 
összeállított anyagban foglalt tudományos 
adatok és egyéb információk alapján 
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elvégzett értékelés egészének vagy egy 
részének megállapításait a hatóság 
felhasználhatja más kérelmezők javára.

Er. en

Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 183.
19b. cikk (új)

19b. cikk
A megszerzett jogok tiszteletben tartása 

Egy jelzés iránti kérelem benyújtása, az 
átvétel elismerése vagy az engedély 
megadása nem sért semmiféle szellemi 
tulajdonjogot, amellyel a kérelmező 
rendelkezhet az adott jelzés vagy a 
kérelemhez összeállított anyagban foglalt 
tudományos adatok vagy információk 
tekintetében. A fent említett jogokat a 
közösségi joggal vagy a közösségi joggal 
nem ellentétes nemzeti jogi 
rendelkezésekkel összhangban kell kezelni.

Er. en

Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 184.
20a. cikk (új)

20a. cikk

A 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 
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tartalmazzák, amennyiben:
a) a szóban forgó vitamint vagy ásványi 
anyagot felhasználják egy vagy több, a 
Közösségben 2002. július 12-én 
forgalmazott étrend-kiegészítőben, és 
b) a 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

Indokolás

A módosítások megtartják a szubszidiaritás elvét azáltal, hogy lehetővé teszik a tagállamok 
számára a polgárok egészségének védelmét, miközben elkerülik azon termékek szükségtelen 
megszüntetését, amelyeket az egyes tagállamokban évek óta biztonságosan értékesítenek. 
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Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 185.
20b. cikk (új)

20b. cikk

A 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. cikke (4) bekezdése szerint 
elfogadhatót.

Er. en

Módosító: Mia De Vits

Módosítás: 186.
22. cikk, (1) bekezdés

(1) Ha egy tagállamnak komoly alapja van 
azt feltételezni, hogy egy jelzés nem felel 
meg ennek a rendeletnek, vagy hogy a 7. 
cikkben előírt tudományos bizonyítás 
elégtelen, a tagállam a területén 
ideiglenesen felfüggesztetheti annak a 
jelzésnek a használatát. 
Tájékoztatja a többi tagállamot és a
Bizottságot, és megindokolja a 
felfüggesztést.

(1) A 12. cikk (3) bekezdésével 
kapcsolatban, ha egy tagállamnak komoly 
alapja van azt feltételezni, hogy egy jelzés 
nem felel meg ennek a rendeletnek, vagy 
hogy a 6. cikkben előírt tudományos 
bizonyítás elégtelen, a tagállam kérheti a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg az érintett 
termék címkéjén, kiszerelésen és 
reklámjában használt jelzés érvényességét.

Tájékoztatja a többi tagállamot és az 
élelmiszeripari vállalkozót, és megindokolja 
a kérelmét. A tagállam nem függesztheti fel 
a jelzés használatát, amíg a Bizottság az e 
rendelet 23. cikkében megállapított 
eljárásnak megfelelően döntést nem hoz.

Er. en
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Indokolás

Igen lényeges a valóságnak megfelelő módszer.

Az említett intézkedések (jelzések egy bizonyos tagállam területén való alkalmazásának 
felfüggesztése) elfogadása előtt hasznos lenne alapos elemzést végezni (többek között a 
tudományos bizonyítékok tekintetében). 

Módosító: Mia De Vits

Módosítás: 187.
22. cikk, (3) bekezdés

(3) Az (1) bekezdésben említett tagállam 
fenntarthatja a felfüggesztést, amíg a (2) 
bekezdésben említett határozatról értesítik. 

törölve

Er. nl

Indokolás

Igen lényeges a valóságnak megfelelő módszer.

Az említett intézkedések (jelzések egy bizonyos tagállam területén való alkalmazásának 
felfüggesztése) elfogadása előtt hasznos lenne alapos elemzést végezni (többek között a 
tudományos bizonyítékok tekintetében). 

Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 188.
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 
és egészségre vonatkozó jelzéseket tüntetnek 
fel, valamint, ha szükséges, módosításokra 
vonatkozó javaslatot. 

A Bizottság legkésőbb … -ig [az elfogadás 
napjától számított ötödik 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 
és egészségre vonatkozó jelzéseket tüntetnek 
fel, és az 1. cikk (4a) bekezdésének 
alkalmazásával kapcsolatos nehézségekről, 
valamint, ha szükséges, módosításokra 
vonatkozó javaslatot.
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Er. en

Módosító: Alexander Stubb

Módosítás: 189.
25a. cikk (új)

25a. cikk
Átmeneti időszak

A 12. cikk (1) bekezdésében említettektől 
eltérő, egészségre vonatkozó jelzések, 
amelyeket e rendelet hatálybalépésekor az 
élelmiszerekre, élelmiszerkategóriákra és 
élelmiszer-összetevőkre vonatkozó, meglévő 
rendelkezésekkel összhangban használnak, 
továbbra is feltüntethetők, feltéve, hogy a 
14. cikk alapján e rendelet 
hatálybalépésétől számított tizenkét 
hónapon belül és a 16. cikk szerinti 
végleges döntéstől számított hat hónapon 
belül kérelmet nyújtanak be. Az ilyen 
kérelmek esetében a 15. cikk (1) és (2) 
bekezdésében és a 16. cikk (1) 
bekezdésében megállapított határidők nem 
alkalmazhatók. 

Er. en

Indokolás

Elengedhetetlen egy átmeneti időszak meghatározása, amely lehetővé teszi, hogy a meglévő, 
tudományosan megalapozott, jogszerűen feltüntetett jelzéseket addig is használják, míg azokat 
megfelelően a javasolt rendelet hatálya alá vonják.

*** Amennyiben a fenti módosítás elfogadható, a 40. módosítást vissza kell vonni. ***

Módosító: Simon Coveney

Módosítás: 190.
25b. cikk (új)

25b. cikk

Az intenzív izomterhelés igényeinek 
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megfelelő élelmiszereken a nemzeti 
rendelkezésekkel összhangban, az e 
rendelet hatálybalépése előtt feltüntetett 
jelzések továbbra is használhatók a 
különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló
89/398/EGK irányelven¹ alapuló, az 
intenzív izomterhelés igényeinek megfelelő, 
elsősorban sportolóknak szánt 
élelmiszerekről szóló bizottsági irányelv 
elfogadásáig.
_____________
¹ HL L 186., 1989.6.30., 27. o.
. 

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 a 
jelzések különösen jellemzők az atléták által használt termékekre, ezért az egyedi irányelv 
lehetővé teszi a jelzésekre vonatkozó megfelelő kritériumok meghatározását. Ezért a 
megfelelő irányelv elfogadásáig e rendeletben célszerű átmeneti intézkedéseket előírni.

Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 191.
25b. cikk (új)

25b. cikk
Átmeneti intézkedések

Az intenzív izomterhelés igényeinek 
megfelelő élelmiszereken a nemzeti 
rendelkezésekkel összhangban, az e 
rendelet hatálybalépése előtt feltüntetett 
jelzések továbbra is használhatók a 
különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 1989. 
május 3-i 89/398/EGK irányelven¹ alapuló, 
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az intenzív izomterhelés igényeinek 
megfelelő, elsősorban sportolóknak szánt 
élelmiszerekről szóló bizottsági irányelv 
elfogadásáig. 
_____________
¹ HL L 186., 1989.6.30., 27. o.

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 a 
jelzések különösen jellemzők az atléták által használt termékekre, ezért az egyedi irányelv 
lehetővé teszi a jelzésekre vonatkozó megfelelő kritériumok meghatározását. Ezért a 
megfelelő irányelv elfogadásáig e rendeletben célszerű átmeneti intézkedéseket előírni.

Módosító: Othmar Karas

Módosítás: 192.
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 napja előtt 
forgalomba bocsátott vagy címkézett, és e 
rendeletnek nem megfelelő termékek -ig [az 
alkalmazástól számított tizenegyedik hónap 
utolsó napja] vagy a tárolási élettartam 
végéig bocsáthatók forgalomba, attól 
függően, melyik a kettő közül a hosszabb 
időtartam. 
A 12. cikk (1) bekezdésében említett, 
egészségre vonatkozó jelzések az 
élelmiszeripari vállalkozók felelősségére, a 
26. cikkben meghatározott hatálybalépési 
időtől a 12. cikk (2a) bekezdésében említett 
jegyzék elfogadásáig tüntethetők fel, 
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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 jelzések, 
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 14. cikk 
alapján e rendelet alkalmazási időpontjától 
számított tizenkét hónapon belül és a 16. 
cikk szerinti végleges döntéstől számított 
hat hónapon belül kérelmet nyújtanak be.

Er. en

Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 193.
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 napja előtt 
forgalomba bocsátott vagy címkézett, és e 
rendeletnek nem megfelelő termékek -ig [az 
alkalmazástól számított tizennyolcadik 
hónap utolsó napja] vagy a tárolási 
élettartam végéig bocsáthatók forgalomba, 
attól függően, melyik a kettő közül a 
hosszabb időtartam.
A 12. cikk (1) bekezdésében említett, 
egészségre vonatkozó jelzések az 
élelmiszeripari vállalkozók felelősségére, a 
26. cikkben meghatározott hatálybalépési 
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időtől a 12. cikk (2a) bekezdésében említett 
jegyzék 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 jelzések, 
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 14. cikk 
alapján e rendelet alkalmazási időpontjától 
számított tizenkét hónapon belül és a 16. 
cikk szerinti végleges döntéstől számított 
hat hónapon belül kérelmet nyújtanak be. 

Er. en

Indokolás

Szükség van arra, hogy a rendelet megfelelő átmeneti intézkedéseket írjon elő az egészségre 
vonatkozó jelzésekre, amelyek a 12. cikk alkalmazási körébe tartoznak – általánosan 
elfogadott tudományos adatokon alapuló jelzések -, akár szerepelnek az engedélyezett jelzések 
közösségi jegyzékén, akár nem, valamint azon termékekre, amelyeken egészségre vonatkozó 
jelzéseket tüntettek fel, és 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.
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Módosító: Simon Coveney

Módosítás: 194.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
(további jelzés - az „ALACSONY ENERGIATARTALOM” után)

MAGAS ENERGIATARTALOM
Egy adott élelmiszer magas 
energiatartalmára vonatkozó jelzés, 
valamint bármilyen jelzés, 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 jelzések” 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 jelzésekre vonatkoznak. A 
koherencia érdekében javaslom a megnövelt energiatartalomra, azaz a „magas 
energiatartalomra” utaló jelzést is, ilyen módon létrejön az összhang a 2. cikk (4) 
bekezdésében szereplő meghatározással. 

Módosító: Christopher Heaton-Harris

Módosítás: 195.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
(további jelzés - az „ALACSONY ENERGIATARTALOM” után)

MAGAS ENERGIATARTALOM
Egy adott élelmiszer magas 
energiatartalmára vonatkozó jelzés, 
valamint bármilyen jelzés, 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
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Indokolás

A 2. cikk (4) bekezdése megadja a „tápértékre vonatkozó jelzések” 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 jelzésekre vonatkoznak. A 
koherencia érdekében javasoljuk a megnövelt energiatartalomra, azaz a „magas 
energiatartalomra” utaló jelzést is. Ezáltal létrejön a melléklet és a 2. cikk (4) bekezdésében 
szereplő meghatározás közötti összhang.

A magas energiatartalmú termékeket például fizikai munkát végzők vagy fizikai szempontból 
aktív életmódot folytatók (gyaloglók, hegymászók stb.) fogyasztják. E termékeket a 
cukorbetegek is használják a vércukorszint gyors stabilizálása céljából.

Módosító: Edit Herczog

Módosítás: 196.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
(további jelzés - az „ALACSONY ENERGIATARTALOM” után)

MAGAS ENERGIATARTALOM
Egy adott élelmiszer magas 
energiatartalmára vonatkozó jelzés, 
valamint bármilyen jelzés, 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

E módosítás megteremti a melléklet és a 2. cikk (4) bekezdésének a) pontja – amely a 
kalóriaérték „csökkentett és MEGNÖVELT mértékére” is utal – közötti összhangot.

Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 197.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
ZSÍRSZEGÉNY
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ZSÍRSZEGÉNY ZSÍRSZEGÉNY

Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszer zsírszegény, valamint bármilyen 
jelzés, amely a fogyasztó számára 
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, csak 
akkor tüntethető fel, ha a termék 100 g-ban 
legfeljebb 3 g zsírt tartalmaz, illetve 100 ml-
ben legfeljebb 1,5 g-t (félzsíros tej esetében 
100 ml-ben 1,8 g-t). Az olyan élelmiszerek 
esetében, amelyek természetes módon 
zsírszegények, a „természetesen” kifejezés 
használható a jelzés előtagjaként.

Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszer zsírszegény, valamint bármilyen 
jelzés, amely a fogyasztó számára 
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, csak 
akkor tüntethető fel, ha a termék 100 g-ban 
legfeljebb 3 g zsírt tartalmaz, illetve 100 ml-
ben legfeljebb 1,5 g-t (félzsíros tej esetében 
100 ml-ben 1,8 g-t). Az olyan élelmiszerek 
esetében, amelyek természetes módon 
zsírszegények, a „természetesen” kifejezés 
használható a jelzés előtagjaként. E jelzés a 
2991/94/EK rendelet 5. cikkében 
meghatározott „zsírszegény” kifejezés 
sérelme nélkül alkalmazandó.

Az olyan élelmiszerek esetében, amelyek 
természetes módon zsírszegények, a 
„természetesen” kifejezés használható a 
jelzés előtagjaként.

Er. en

Indokolás

A 2991/94EK tanácsi rendelet megállapítja azokat az alapelveket, amelyek mellett a 
zsiradékokon feltüntethető a zsírszegény jelzés. E kötelezettség nélkül a rendelettervezet 
szerinti jelzés sértené a fent említett rendeletet, amely ugyanolyan szintű jogi aktus, és 
megtévesztené a fogyasztót, megakadályozva, hogy az alacsonyabb zsírtartalmú terméket 
válassza.

Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 198.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
TELÍTETTZSÍR-MENTES

TELÍTETTZSÍR-MENTES törölve
Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszer nem tartalmaz telített zsírt, 
valamint bármilyen jelzés, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a termék 100 g-ban vagy 100 ml-ben 
legfeljebb 0,1 g telített zsírt tartalmaz.
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Az olyan termékek esetében, amelyek 
természetes módon telítettzsír-mentesek, a 
„természetesen” kifejezés használható a 
jelzés előtagjaként. 

Er. en

Indokolás

A zsiradékoktól eltérő termékeken valótlan jelzéseket (pl. [alacsony zsírtartalmú] vagy 
[zsírmentes]) fognak feltüntetni, miközben lehetetlen, hogy a zsiradékok megfeleljenek az 
ilyen jelzésekre vonatkozóan meghatározott feltételnek. Még az alacsony erukasav-tartalmú 
repceolaj is hétszer több zsírt tartalmaz a feltételben meghatározottnál, az olívaolaj pedig 
tizennégyszer többet. 

Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 199.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
(VITAMINOK ÉS/VAGY ÁSVÁNYI ANYAGOK TERMÉSZETES FORRÁSA)

VITAMINOK ÉS/VAGY ÁSVÁNYI 
ANYAGOK TERMÉSZETES FORRÁSA

Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszer a vitaminok és/vagy ásványi 
anyagok természetes forrása, valamint 
bármilyen jelzés, 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. 

VITAMINOK ÉS/VAGY ÁSVÁNYI 
ANYAGOK FORRÁSA 

Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszer a vitaminok és/vagy ásványi 
anyagok forrása, valamint bármilyen jelzés, 
amely a fogyasztó számára valószínűleg 
ugyanilyen jelentéssel bír, csak akkor 
tüntethető fel, ha a termék 100 g -ja (szilárd 
táplálék) a referencia-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 természetes forrásai, a 
„természetesen”/„természetes” kifejezés használható 
a jelzés előtagjaként.

Er. en

Indokolás

1. A Codex Alimentarius által elfogadott, a nemzetközi élelmiszerszabványok alapját képező 
feltételeket a jelzések alkalmazására vonatkozó hasonló EU-jogszabályokban is meg kell 
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állapítani, ami fokozni fogja a jogszabályok harmonizációját e területen: a. A „megnövelt” 
vagy „csökkentett” kifejezéseket tartalmazó jelzéseknek a referencia-élelmiszerhez 
viszonyított 25 %-os különbségen kell alapulniuk.

b. A „forrás” kifejezést tartalmazó jelzések használatát össze kell hangolni a Codex 
Alimentariusszal.

c. A jelzés tartalmában a „sóra” való hivatkozás helyett inkább a „nátriumra” való 
hivatkozást kell használni.

d. Azon jelzéseknek, amelyek a folyadékokban található vitaminok és ásványi anyagok 
tekintetében a „forrás” és „magas” kifejezéseket tartalmazzák, az RDA (ajánlott napi bevitel) 
7,5 %-án, illetve a 15 %-án kell alapulniuk.

Módosító: Edit Herczog

Módosítás: 200.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
VITAMINOKKAL ÉS/VAGY ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT VAGY NÖVELT 

TÁPÉRTÉK 

VITAMINOKKAL ÉS/VAGY ÁSVÁNYI 
ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT VAGY 
NÖVELT TÁPÉRTÉK 

HOZZÁADOTT VITAMINOK ÉS/VAGY 
ÁSVÁNYI ANYAGOK

Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszer tápértéke vitaminokkal és/vagy 
ásványi anyagokkal dúsított vagy növelt, 
valamint bármilyen jelzés, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha a 
termék legalább a 90/496/EGK irányelv 
mellékletében meghatározott jelentős 
mennyiséget tartalmazza.

Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszer tartalmaz hozzáadott vitaminokat 
és/vagy ásványi anyagokat, valamint 
bármilyen jelzés, amely a fogyasztó számára 
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, csak 
akkor tüntethető fel, ha a termék legalább a 
90/496/EGK irányelv mellékletében 
meghatározott jelentős mennyiségben 
tartalmaz vitaminokat és/vagy ásványi 
anyagokat. 

Er. en

Indokolás

Ha a „dúsított és/vagy növelt” kifejezés helyett a „hozzáadott” kifejezést használják, a 
fogyasztó szabadabban megítélheti, hogy ez kedvező vagy sem. Ahogy a fogyasztó 
tájékoztatást kaphat arról, hogy egy adott élelmiszernek természetes módon magas a vitamin-
és/vagy ásványianyag-tartalma, ugyanúgy ahhoz is joga van, hogy megtudja, hogy az adott 
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élelmiszer magas vitamin- és/vagy ásványianyag-tartalmát mesterséges hozzáadással érik el.

Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 201.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
VITAMINOKKAL ÉS/VAGY ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT VAGY NÖVELT 

TÁPÉRTÉK 

VITAMINOKKAL ÉS/VAGY ÁSVÁNYI 
ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT VAGY 
NÖVELT TÁPÉRTÉK 

törölve

Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszer tápértéke vitaminokkal és/vagy 
ásványi anyagokkal dúsított vagy növelt, 
valamint bármilyen jelzés, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a termék legalább a 90/496/EGK irányelv
mellékletében meghatározott jelentős 
mennyiséget tartalmazza.

Er. en

Indokolás

1. A Codex Alimentarius által elfogadott, a nemzetközi élelmiszerszabványok alapját képező 
feltételeket a jelzések alkalmazására vonatkozó hasonló EU-jogszabályokban is meg kell 
állapítani, ami fokozni fogja a jogszabályok harmonizációját e területen:

a. A jelzések közé fel kell venni az „alacsony koleszterintartalom” és a „koleszterinmentes” 
jelzést. b. A „forrás” kifejezést tartalmazó jelzések használatát össze kell hangolni a Codex 
Alimentariusszal, mivel a „dúsított” kifejezést kiegészítő szinonimaként használják. c. Azon 
jelzéseknek, amelyek a folyadékokban található vitaminok és ásványi anyagok tekintetében a 
„forrás” és „magas” kifejezéseket tartalmazzák, az RDA (ajánlott napi bevitel) 7,5 %-án, 
illetve a 15 %-án kell alapulniuk.

Módosító: Edit Herczog

Módosítás: 202.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
MAGAS VITAMIN- ÉS/VAGY ÁSVÁNYIANYAG-TARTALOM
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MAGAS VITAMIN- ÉS/VAGY 
ÁSVÁNYIANYAG-TARTALOM

MAGAS VITAMIN- ÉS/VAGY 
ÁSVÁNYIANYAG-TARTALOM

Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszernek magas a vitamin- és/vagy 
ásványianyag-tartalma, valamint bármilyen 
jelzés, amely a fogyasztó számára 
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, csak 
akkor tüntethető fel, ha a termék legalább a 
kétszeresét tartalmazza a „vitaminok és 
ásványi anyagok forrása” jelzésre 
vonatkozóan megállapított értéknek.

Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszernek magas a vitamin- és/vagy 
ásványianyag-tartalma, valamint bármilyen 
jelzés, amely a fogyasztó számára 
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, csak 
akkor tüntethető fel, ha a termék legalább a 
kétszeresét tartalmazza a „vitaminok és 
ásványi anyagok forrása” jelzésre 
vonatkozóan megállapított értéknek.

Az olyan termékek esetében, amelyeknek 
természetes módon magas a vitamin-
és/vagy ásványianyag-tartalma, a 
„természetesen” kifejezés használható a 
jelzés előtagjaként.

Az olyan termékek esetében, amelyeknek 
természetes módon magas a vitamin-
és/vagy ásványianyag-tartalma, a 
„természetesen” kifejezés használható a 
jelzés előtagjaként. Ha az élelmiszernek 
hozzáadás következtében magas a vitamin-
és/vagy ásványianyag-tartalma, a jelzésben 
használni kell a „hozzáadott” kifejezést.

Er. en

Indokolás

Ha a „dúsított és/vagy növelt” kifejezés helyett a „hozzáadott” kifejezést használják, a 
fogyasztó szabadabban megítélheti, hogy ez kedvező vagy sem. Ahogy a fogyasztó 
tájékoztatást kaphat arról, hogy egy adott élelmiszernek természetes módon magas a vitamin-
és/vagy ásványianyag-tartalma, ugyanúgy ahhoz is joga van, hogy megtudja, hogy az adott 
élelmiszer magas vitamin- és/vagy ásványianyag-tartalmát mesterséges hozzáadással érik el.
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Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 203.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
(MEGNÖVELT (A MAKROTÁPANYAG NEVE) -TARTALOM)

MEGNÖVELT (A MAKROTÁPANYAG
NEVE) -TARTALOM

MEGNÖVELT (A TÁPANYAG VAGY 
EGYÉB ANYAG NEVE) -TARTALOM

Arra vonatkozó jelzés, hogy az élelmiszer 
egy vagy több tápanyagot megnövelt 
mértékben tartalmaz, valamint bármilyen 
jelzés, amely a fogyasztó számára 
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, csak 
akkor tüntethető fel, ha a termék megfelel a 
„forrása” jelzésre vonatkozó feltételeknek és 
a tápanyagtartalom a hasonló termékhez 
viszonyítva legalább 30 %-kal megnövelt. 

Arra vonatkozó jelzés, hogy az élelmiszer 
egy vagy több tápanyagot vagy egyéb 
anyagot megnövelt mértékben tartalmaz, 
valamint bármilyen jelzés, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha a 
termék megfelel a „tartalmaz/forrása” 
jelzésre vonatkozó feltételeknek és a 
tápanyagtartalom a hasonló termékhez 
viszonyítva legalább 25 %-kal megnövelt. 

Er. en

Indokolás

1. A Codex Alimentarius által elfogadott, a nemzetközi élelmiszerszabványok alapját képező 
feltételeket a jelzések alkalmazására vonatkozó hasonló EU-jogszabályokban is meg kell 
állapítani, ami fokozni fogja a jogszabályok harmonizációját e területen: a. A jelzések közé fel 
kell venni az „alacsony koleszterintartalom” és a „koleszterinmentes” jelzést.

b. A „megnövelt” vagy „csökkentett” kifejezéseket tartalmazó jelzéseknek a referencia-
élelmiszerhez viszonyított 25 %-os különbségen kell alapulniuk.

c. A „forrás” kifejezést tartalmazó jelzések használatát össze kell hangolni a Codex 
Alimentariusszal, mivel a „dúsított” kifejezést kiegészítő szinonimaként használják.

Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 204.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
(CSÖKKENTETT (A TÁPANYAG NEVE) -TARTALOM))

CSÖKKENTETT (A TÁPANYAG NEVE) -
TARTALOM) 

CSÖKKENTETT (A TÁPANYAG VAGY 
EGYÉB ANYAG NEVE) -TARTALOM
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Arra vonatkozó jelzés, hogy az élelmiszer 
egy vagy több tápanyagot csökkentett 
mértékben tartalmaz, valamint bármilyen 
jelzés, amely a fogyasztó számára 
valószínűleg ugyanilyen jelentéssel bír, csak 
akkor tüntethető fel, ha a tápanyagtartalom a 
hasonló termékhez viszonyítva legalább 
30 %-kal csökkentett, a mikrotápanyagok 
kivételével, amelyek esetében 90/496/EGK 
tanácsi irányelvben meghatározott 
referenciaértékekhez képest 10 % eltérés 
megengedett.

Arra vonatkozó jelzés, hogy az élelmiszer 
egy vagy több tápanyagot vagy egyéb 
anyagot csökkentett mértékben tartalmaz, 
valamint bármilyen jelzés, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha a 
tápanyagtartalom a hasonló termékhez 
viszonyítva legalább 25 %-kal csökkentett, a 
mikrotápanyagok kivételével, amelyek 
esetében 90/496/EGK tanácsi irányelvben 
meghatározott referenciaértékekhez képest 
10 % eltérés megengedett.

Er. en

Indokolás

1. A Codex Alimentarius által elfogadott, a nemzetközi élelmiszerszabványok alapját képező 
feltételeket a jelzések alkalmazására vonatkozó hasonló EU-jogszabályokban is meg kell 
állapítani, ami fokozni fogja a jogszabályok harmonizációját e területen: a. A jelzések közé fel 
kell venni az „alacsony koleszterintartalom” és a „koleszterinmentes” jelzést.

b. A „megnövelt” vagy „csökkentett” kifejezéseket tartalmazó jelzéseknek a referencia-
élelmiszerhez viszonyított 25 %-os különbségen kell alapulniuk. c. A jelzés tartalmában a 
„sóra” való hivatkozás helyett inkább a „nátriumra” való hivatkozást kell használni.

Módosító: Marianne Thyssen

Módosítás: 205.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
(további jelzés – a „LIGHT” után)

TEHÉNTEJFEHÉRJE-MENTES 
Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszer nem tartalmaz tehéntejfehérjét, 
valamint bármilyen jelzés, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a termékben nem találhatók 
tehéntejfehérjét tartalmazó összetevők vagy 
a tehéntejből nyert más alkotóelemek. Az 
olyan élelmiszerek esetében, amelyek 
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természetes módon nem tartalmaznak 
tehéntejfehérjét, a „természetesen” 
kifejezés használható a jelzésben.

Er. en

Indokolás

Európában a kisgyerekek mintegy 2–5 %-a allergiás a tehéntejfehérjére. Ezért fontos, hogy a 
szülőket, akik általában bevásárolnak a család számára, világosan tájékoztassák arról, hogy 
mely termék nem tartalmaz ilyen anyagot.

Módosító: Marianne Thyssen

Módosítás: 206.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
(további jelzés – a „LIGHT” után)

RÖVID LÁNCÚ OMEGA-3-BAN 
GAZDAG 
Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
termék rövid láncú omega-3-ban gazdag, 
valamint bármilyen jelzés, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
teljesül a következő feltétel:
100 g vagy 100 ml termék legalább 3 g alfa-
linolsavat tartalmaz. Az olyan élelmiszerek 
esetében, amelyek természetes módon 
gazdagok rövid láncú omega-3-ban, a 
„természetesen” kifejezés használható a 
jelzésben.

Er. en

Indokolás

A WHO ajánlja, hogy az energiabevitel 1–2 %-ának biztosításához fogyasszunk több alfa-
linolsavat, ami napi 2–4 g-nak felel meg. Ezért azon jelzéseket, amelyek elősegítik, hogy a 
fogyasztók betartsák ezt az ajánlást, meg kell határozni a mellékletben. 
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Módosító: Marianne Thyssen

Módosítás: 207.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
(további jelzés – a „LIGHT” után)

HOSSZÚ LÁNCÚ OMEGA-3-BAN 
GAZDAG 
Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
termék hosszú láncú omega-3-ban gazdag, 
valamint bármilyen jelzés, amely a 
fogyasztó számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
teljesül a következő feltétel: 100 g vagy 100 
ml termék legalább 40 mg hosszú láncú 
omega-3-at tartalmaz (azaz EPA+DHA, 
amelyek a halolajban természetes módon 
megtalálhatók). Az olyan élelmiszerek 
esetében, amelyek természetes módon 
gazdagok hosszú láncú omega-3-ban, a 
„természetesen” kifejezés használható a 
jelzésben.

Er. en

Indokolás

A WHO, valamint több táplálkozási szakértő és tanácsadó ajánlja a hosszú láncú omega-3 
(EPA és DHA) bevitelének növelését. Ezek legfőbb forrása az olajos hal és a hozzáadott 
halolajat tartalmazó élelmiszerek. A hosszú láncú omega-3 fent említett mennyiségét 
tartalmazó élelmiszerek jelentősen hozzájárulnak a javasolt bevitel eléréséhez. 

Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 208.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
(további jelzés – a „LIGHT” után)

OMEGA-3-BAN GAZDAG:
Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszer omega-3-ban gazdag, valamint 
bármilyen jelzés, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen 
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jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a következő feltételek közül legalább egy 
teljesül:
- 100 g/100 ml termék legalább 0,6 g alfa-
linolsavat tartalmaz;
- 100 g/100 ml termék legalább 60 mg 
nagyon hosszú láncú omega-3-at tartalmaz, 
feltéve, hogy a termék átlagos napi bevitele 
az ajánlott napi bevitel legalább 30 %-át 
fedezi. 

Er. en

Indokolás

A magas omega-3 zsírsav tartalomra vonatkozó jelzés alkalmazásának lehetősége rendkívül 
fontos az EU-népesség megfelelő táplálkozása és közegészségügye szempontjából. 

Módosító: Alexander Stubb

Módosítás: 209.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
(további jelzés – az új, „magas egyszeresen telítetlen zsírtartalom” után (új))

OMEGA 3-BAN GAZDAG
Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszer omega-3-ban gazdag, valamint 
bármilyen jelzés, amely a fogyasztó 
számára valószínűleg ugyanilyen 
jelentéssel bír, csak akkor tüntethető fel, ha 
a következő feltételek közül legalább egy 
teljesül: 
- 100 g termék legalább 3 g alfa-linolsavat 
tartalmaz,
- 100 g termék legalább 60 mg nagyon 
hosszú láncú omega-3-at tartalmaz.

Er. en

Indokolás

A WHO ajánlja, hogy az energiabevitel 1–2 %-ának biztosításához fogyasszunk több alfa-
linolsavat, ami hozzávetőleg napi 2–4 g-nak felel meg. Az alfa-linolsav fő forrása a margarin, 
a kenhető zsiradékok, sütemények, kekszek, zsiradékban kisütött ételek. A javasolt szintek azt 
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jelentik, hogy pl. napi 20 g margarin/kenhető zsiradék elfogyasztása 0,6 g alfa-linolsavat 
biztosít naponta.

Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 210.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
(további jelzés – a „KOLESZTERINMENTES SZAKASZ (új)” után)

ALACSONY KOLESZTERINTARTALOM

Egy adott élelmiszer alacsony 
koleszterintartalmára vonatkozó jelzés, 
valamint bármilyen jelzés, 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), 
illetve 100 ml-ben legfeljebb 0,01 g-t 
(folyadékok), valamint 
1. 100 g-ban kevesebb mint 1,5 g telített 
zsírt (szilárd táplálék), illetve 
2. 100 ml-ben 0,75 g telített zsírt 
(folyadékok), a telített zsírok által 
biztosított energia pedig legfeljebb 10%.
Az olyan élelmiszerek esetében, amelyek 
természetes energiatartalma alacsony, a 
„természetes” kifejezés használható a jelzés 
előtagjaként.

Er. en

Indokolás

1. A Codex Alimentarius által elfogadott, a nemzetközi élelmiszerszabványok alapját képező 
feltételeket a jelzések alkalmazására vonatkozó hasonló EU-jogszabályokban is meg kell 
állapítani, ami fokozni fogja a jogszabályok harmonizációját e területen:

a. A jelzések közé fel kell venni az „alacsony koleszterintartalom” és a „koleszterinmentes” 
jelzést. b. A jelzés tartalmában a „sóra” való hivatkozás helyett inkább a „nátriumra” való 
hivatkozást kell használni.

c. Azon jelzéseknek, amelyek a folyadékokban található vitaminok és ásványi anyagok 
tekintetében a „forrás” és „magas” kifejezéseket tartalmazzák, az RDA (ajánlott napi bevitel) 
7,5 %-án, illetve a 15 %-án kell alapulniuk. 
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Módosító: Małgorzata Handzlik

Módosítás: 211.
Melléklet

Tápértékre vonatkozó jelzések és a rájuk vonatkozó feltételek
(további jelzés – az „új, OMEGA-3 SZAKASZ“ után (új))

KOLESZTERINMENTES
Arra vonatkozó jelzés, hogy egy adott 
élelmiszer koleszterinmentes, valamint 
bármilyen jelzés, 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), a telített 
zsírok által biztosított energia pedig 
legfeljebb 10 %, illetve 
- a zsírsavak 70 %-át a telítetlen zsírsavak 
alkotják.
Az olyan termékek esetében, amelyek 
természetes módon koleszterinmentesek, a 
„természetesen” kifejezés használható a 
jelzés előtagjaként.

Er. en

Indokolás

1. A Codex Alimentarius által elfogadott, a nemzetközi élelmiszerszabványok alapját képező 
feltételeket a jelzések alkalmazására vonatkozó hasonló EU-jogszabályokban is meg kell 
állapítani, ami fokozni fogja a jogszabályok harmonizációját e területen:

a. A jelzések közé fel kell venni az „alacsony koleszterintartalom” és a „koleszterinmentes” 
jelzést. b. A jelzés tartalmában a „sóra” való hivatkozás helyett inkább a „nátriumra” való 
hivatkozást kell használni.

c. Azon jelzéseknek, amelyek a folyadékokban található vitaminok és ásványi anyagok 
tekintetében a „forrás” és „magas” kifejezéseket tartalmazzák, az RDA (ajánlott napi bevitel) 
7,5 %-án, illetve a 15 %-án kell alapulniuk. 
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