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Módosítás 541
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1-3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
tartalom és szénhidrátok, külön 
hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

(1) A 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett adatokat a fő 
látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket az 
adatokat együtt, érthető formában, az 
alábbi sorrendben kell feltüntetni: cukor-,
zsír-, telítettzsírsav-, és sótartalom.

(2) A 29. cikk (2) bekezdésében említett 
tápanyagokra vonatkozó, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatást 
együtt, egy helyen, és megfelelő esetben a 
XIII. melléklet C. részében előírt 
feltüntetési sorrendben kell megadni.

(2) A 29. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában és a 29. cikk (2) bekezdésében
említett tápanyagokra vonatkozó, 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást együtt, a csomagolás 
hátoldalán, és a XIII. melléklet C. 
részében előírt sorrendben kell megadni. 

Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás nem a fő 
látómezőben szerepel, azt – ha a 
rendelkezésre álló hely lehetővé teszi –
táblázatos formában és sorba igazított 
számokkal kell megadni. Amennyiben a 
rendelkezésre álló hely miatt ez nem 
lehetséges, az információkat egymás után 
sorba írva kell megadni.

A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást táblázatos formában és sorba 
igazított számokkal kell megadni. 
Amennyiben a rendelkezésre álló hely 
miatt ez nem lehetséges, az információkat 
egymás után sorba írva kell megadni.

(3) Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás a 29. 
cikk (2) bekezdésében említett 
tápanyagokra vonatkozó információval 
együtt szerepel, a tápértékjelölésben 
szereplő energia- és tápanyagtartalom 
feltüntetési sorrendjének adott esetben a 
XIII. melléklet C. részében meghatározott 
sorrendet kell követnie.

Or. en
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Indokolás

Az információk egyértelmű és azonnal látható formában való közlése érdekében a 
látómezőben csak a fogyasztók számára legfontosabb tápanyagokat kell feltüntetni, mint. pl. a 
zsír-, a telítettzsírsav-, a cukor- és sótartalom. Ezt az információt kötelezően ki kell egészíteni 
a csomagolás hátoldalán elhelyezett, tápanyag-összetételel kapcsolatos teljes körű 
tájékoztatással.

Módosítás 542
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1-3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
tartalom és szénhidrátok, külön 
hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

(1) A 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett adatokat a fő 
látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket az 
adatokat együtt, érthető formában, a 31. 
cikk (3) bekezdése szerinti színkódokkal az 
alábbi sorrendben kell feltüntetni: energia-, 
telítettzsírsav- és sótartalom.

(2) A 29. cikk (2) bekezdésében említett 
tápanyagokra vonatkozó, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatást 
együtt, egy helyen, és megfelelő esetben a 
XIII. melléklet C. részében előírt 
feltüntetési sorrendben kell megadni.

(2) A 29. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett tápanyagokra 
vonatkozó, tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatást együtt, a 
csomagolás hátoldalán, és a XIII. 
melléklet C. részében előírt sorrendben kell 
megadni. 

Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás nem a fő 
látómezőben szerepel, azt – ha a 
rendelkezésre álló hely lehetővé teszi –
táblázatos formában és sorba igazított 
számokkal kell megadni. Amennyiben a 
rendelkezésre álló hely miatt ez nem 
lehetséges, az információkat egymás után 
sorba írva kell megadni.

A tájékoztatást táblázatos formában és 
sorba igazított számokkal kell megadni. 
Amennyiben a rendelkezésre álló hely 
miatt ez nem lehetséges, az információkat 
egymás után sorba írva kell megadni.

(3) Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás a 29. 
cikk (2) bekezdésében említett 
tápanyagokra vonatkozó információval 
együtt szerepel, a tápértékjelölésben 
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szereplő energia- és tápanyagtartalom 
feltüntetési sorrendjének adott esetben a 
XIII. melléklet C. részében meghatározott 
sorrendet kell követnie.

Or. en

Indokolás

A címkézésnek a csomagolás elülső és hátoldalán is kötelezőnek kell lennie, és az elülső 
oldalon a következő négy elemet kell megadni: energiaértékek, telítettzsírsav-, cukor- és 
sótartalom; a 8 fő tápanyagról és a transzzsírsavakról szóló tájékoztatást a csomagolás 
hátoldalán kell elhelyezni.

Mivel a transzzsírsav-, rost,- és fehérjetartalmat kötelezően meg kell adni a csomagolás 
hátoldalán, ezeket nem kell a (2) bekezdésben foglalt felsorolásban szerepeltetni. 

Módosítás 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben 
kell feltüntetni: energia-, zsír-, 
telítettzsírsav-tartalom és szénhidrátok, 
külön hivatkozva a cukor- és 
sótartalomra.

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett alábbi
adatokat a fő látómezőben kell 
szerepeltetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
, cukor-, és sótartalom. Ezeket az adatokat 
együtt, érthető formában, a fenti 
sorrendben kell feltüntetni.

Or. en

Indokolás

A szénhidrátokra vonatkozó adatokat elegendő a csomagolás hátoldalán feltüntetni, mivel a 
fogyasztót csak összezavarja az elülső oldalon megadott túl sok információ.
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Módosítás 544
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben 
kell feltüntetni: energia-, zsír-, 
telítettzsírsav-tartalom és szénhidrátok, 
külön hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

(1) (1) A tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
29. cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
adatokkal együtt ugyanabban a 
látómezőben, egy helyen kell szerepeltetni 
táblázatos formában. Ezeket az adatokat 
az alábbi sorrendben kell feltüntetni:
energia-, fehérje-, zsírtartalom, külön 
hivatkozva a telítettzsírsav-tartalomra,
szénhidrátok, külön hivatkozva a cukor- és 
sótartalomra.

Or. de

Indokolás

A más módosító javaslatokkal való összhang végett (lásd a 29. cikk i) és b) pontját); a 
táblázatos forma megkönnyíti az adatok áttekintését.

Módosítás 545
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
tartalom és szénhidrátok, külön hivatkozva 
a cukor- és sótartalomra.

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
tartalom és szénhidrátok, külön hivatkozva 
a cukor- és sótartalomra. A 31. cikk (3) 
bekezdésében előírt adatot grafikusan is 
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meg kell jeleníteni.

Or. de

Indokolás

Az újonnan beillesztett harmadik mondat azért írja elő a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásban megadott százalékos arányok grafikus megjelenítését, mert ez – a pusztán 
szöveges leírással ellentétben – egy pillantás alatt megérthető. A grafikus ábrázolások – a 
szövegekkel ellentétben – azonnal értelmezhetők. Erre oszlopdiagramos vagy tortadiagramos 
ábrázolás is megfelelő.

Módosítás 546
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31.
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt,
érthető formában, az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
tartalom és szénhidrátok, külön 
hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

(1) A 29. cikk (1) bekezdésében említett 
adatokat érthető formában, az alábbi 
sorrendben kell feltüntetni: energia-, 
fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom.

Or. de

Indokolás

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich:
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
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dass sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Módosítás 547
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben 
kell feltüntetni: energia-, zsír-, 
telítettzsírsav-tartalom és szénhidrátok, 
külön hivatkozva a cukor- és 
sótartalomra.

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat 
egyazon látómezőben, táblázatos 
formában kell szerepeltetni. Ezeket az 
adatokat az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, cukor-, zsír-, 
telítettzsírsav-tartalom és nátrium- vagy 
sótartalom.

Or. de

Indokolás

Az összetevők táblázatos formában történő feltüntetése megkönnyíti az információ 
áttekintését. 

Az itt megadott sorrend megegyezik az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló 90/496/EGK 
irányelvben szereplő sorrenddel. 

Módosítás 548
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
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érthető formában, az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
tartalom és szénhidrátok, külön hivatkozva 
a cukor- és sótartalomra.

érthető formában, az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
tartalom és szénhidrátok, külön hivatkozva 
a cukor- és sótartalomra. Tekintettel a 
díszcsomagolásokra, a kötelező 
tájékoztatást csak a csomagolás 
hátoldalán szabad elhelyezni.

Or. en

Indokolás

Az ünnepi alkalmakra – pl. anyák napjára – készült, csokoládét vagy bonbont tartalmazó 
díszcsomagolások látványos és esztétikus jellegét rombolná, ha a kötelező tájékoztatást a 
csomagolás elülső oldalán kellene elhelyezni.

Módosítás 549
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
tartalom és szénhidrátok, külön hivatkozva 
a cukor- és sótartalomra.

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
tartalom és szénhidrátok, külön hivatkozva 
a cukor- és nátriumtartalomra.

Or. en

Indokolás

A só (nátrium-klorid) nem az egyetlen nátrium-forrás az étrendben. A nátrium-kloridon kívül 
számos egyéb nátriumsó létezik (például mononátrium-glutamát, nátrium-karbonát stb.). A 
„só eredetű nátrium” említése csak a valódi tartalom minimális részét tüntetné fel, és nem 
nyújtana helyes tájékoztatást.
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Módosítás 550
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben 
kell feltüntetni: energia-, zsír-, 
telítettzsírsav-tartalom és szénhidrátok, 
külön hivatkozva a cukor- és 
sótartalomra.

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat 
egyazon látómezőben, egy táblázatban kell 
szerepeltetni. Ezeket az adatokat az alábbi 
sorrendben kell feltüntetni: energia-, 
cukor-, zsír-, telítettzsírsav-tartalom és 
nátrium- vagy sótartalom.

Or. en

Indokolás

Összhangban a 29. cikk (1) bekezdése b) pontjának módosításával.

Módosítás 551
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben 
kell feltüntetni: energia-, zsír-, 
telítettzsírsav-tartalom és szénhidrátok, 
külön hivatkozva a cukor- és 
sótartalomra.

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat 
egyazon látómezőben, egy táblázatban kell 
szerepeltetni. Ezeket az adatokat az alábbi 
sorrendben kell feltüntetni: energia-, 
cukor-, zsír-, telítettzsírsav-tartalom és 
nátrium- vagy sótartalom.

Or. en
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Indokolás

Összhangban a 29. cikk (1) bekezdése b) pontjának módosításával.

Módosítás 552
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31.
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
tartalom és szénhidrátok, külön 
hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás tekintetében a 29. cikk (1) 
bekezdésében említett, energia-, fehérje-, 
szénhidrát- és zsírtartalomra vonatkozó
adatokat együtt, érthető formában, az 
alábbi sorrendben kell feltüntetni: energia-, 
fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom. A 31. 
cikk (3) bekezdésének első mondatában 
említett adatokat a fő látómezőben kell 
szerepeltetni.

Or. de

Indokolás

A módosítás összevonja a 29. cikkre irányuló módosító javaslatokat, és biztosítja, hogy a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás mindig azonos sorrendben és formában 
történjék. 

Módosítás 553
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben kell 

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben kell 
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feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
tartalom és szénhidrátok, külön hivatkozva 
a cukor- és sótartalomra.

feltüntetni: energia-, fehérje-, zsírtartalom, 
külön hivatkozva a telítettzsírsav-
tartalomra, szénhidrátok, külön hivatkozva 
a cukortartalomra, valamint a sóból és 
adalékanyagokból származó 
nátriumtartalomra.

Or. fi

Indokolás

Egyes termékkategóriák esetében az adalékanyagok jelentős mennyiségű nátriumot 
tartalmazhatnak. Finnországban például a szív egészségének megőrzését elősegítő 
élelmiszerek jelölésére alkalmazott szív-szimbólum használatának kritériumai az 
adalékanyagok nátriumtartalmát is figyelembe veszik.

Módosítás 554
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben 
kell feltüntetni: energia-, zsír-, 
telítettzsírsav-tartalom és szénhidrátok, 
külön hivatkozva a cukor- és 
sótartalomra.

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat 
egyazon látómezőben, egy táblázatban kell 
szerepeltetni. Ezeket az adatokat az alábbi 
sorrendben kell feltüntetni: energia-, 
cukor-, zsír-, telítettzsírsav-tartalom és 
nátrium- vagy sótartalom.

Or. en

Indokolás

Összhangban a 29. cikk (1) bekezdése b) pontjának módosításával.
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Módosítás 555
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
tartalom és szénhidrátok, külön hivatkozva 
a cukor- és sótartalomra.

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat 
ugyanabban a látómezőben kell 
szerepeltetni. Ezeket az adatokat megfelelő 
esetben együtt, érthető formában, az alábbi 
sorrendben kell feltüntetni: energia-, zsír-, 
telítettzsírsav-tartalom és szénhidrátok, 
külön hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

Or. en

Indokolás

Nincs egyértelmű bizonyíték arra nézve, hogy a fogyasztóknak a tájékoztatásra a csomagolás 
elülső részén van szükségük. Sokkal hasznosabb, ha a fogyasztók a számukra a tájékozott 
választáshoz szükséges valamennyi információt ugyanabban a látómezőben kapják meg, azaz 
anélkül, hogy a csomagot jó néhányszor meg kelljen forgatniuk. Ezért a hasznos információt 
ugyanabban a látómezőben kell feltüntetni, ami általában a csomagolás hátulja lesz, így a 
fogyasztók számára első ránézésre átfogó tájékoztatást nyújtva.

Módosítás 556
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31.
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben kell 
feltüntetni: energia-, zsír-, telítettzsírsav-
tartalom és szénhidrátok, külön 
hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

(1) A 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett adatokat a fő 
látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket az 
adatokat együtt, érthető formában, az 
alábbi sorrendben kell feltüntetni: energia-, 
zsír-, telítettzsírsav-, cukor-, és sótartalom.
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Or. en

Indokolás

Egyértelműsítés és egyszerűsítés.

Módosítás 557
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 
érthető formában, az alábbi sorrendben 
kell feltüntetni: energia-, zsír-, 
telítettzsírsav-tartalom és szénhidrátok, 
külön hivatkozva a cukor- és 
sótartalomra.

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat 
egyazon látómezőben, egy táblázatban kell 
szerepeltetni. Ezeket az adatokat az alábbi 
sorrendben kell feltüntetni: energia-, 
cukor-, zsír-, telítettzsírsav-tartalom és 
nátrium- vagy sótartalom.

Or. en

Indokolás

Összhangban a 29. cikk (1) bekezdése b) pontjának módosításával.

Módosítás 558
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 és 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat a 
fő látómezőben kell szerepeltetni. Ezeket 
az adatokat megfelelő esetben együtt, 

(1) A 19. cikk (1) bekezdésének a) pontja
szerinti, energiatartalomra vonatkozó
adatokat a fő látómezőben kell 
szerepeltetni. 
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érthető formában, az alábbi sorrendben 
kell feltüntetni: energia-, zsír-, 
telítettzsírsav-tartalom és szénhidrátok, 
külön hivatkozva a cukor- és 
sótartalomra.

(1a) A 29. cikk (1) bekezdése szerinti 
tápanyagokra, a fehérje-, szénhidrát-, 
cukor-, zsír-, telítettzsírsav-, rost- és 
nátriumtartalomra vonatkozó adatokat 
együtt, érthető formában, az alábbi 
sorrendben kell feltüntetni: fehérje-, 
szénhidrát-, cukor-, zsír-, telítettzsírsav-, 
rost- és nátriumtartalom. Az adatokat a 
31. cikk (3) bekezdésének első 
mondatában meghatározottak szerint kell 
feltüntetni.

Or. de

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy az energiatartalomra vonatkozó adatokat a fő 
látómezőben kell szerepeltetni. A tápanyagokra vonatkozó adatokat szükségtelen a fő 
látómezőben elhelyezni, ugyanakkor együtt és érthető formában kell azokat feltüntetni. 

Módosítás 559
Jules Maaten

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett, tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatást az (1) 
bekezdés szerinti adatokon túl a 
csomagolás elülső oldalának jobb alsó 
részén kell feltüntetni 3 mm-es 
betűméretben és ovális keretben.

Or. en
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Indokolás

Az élelmiszerekkel kapcsolatos egyik legfontosabb információ az energiatartalom. Ezért a 
csomagolás elülső oldalán, minden terméknél ugyanazon a helyen és feltűnő formában kell 
ismételni, hogy a fogyasztó már első ránézésre észrevehesse, ugyanakkor ne hasonlítson a 
cigarettásdobozokon szögeletes keretben látható figyelmeztető jelzésekhez. 

Módosítás 560
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett energiatartalmat 
feltűnően, négyszögletes keretben a fő 
látómezőben kell feltüntetni. A 32. cikk 
(2) és (3) bekezdésének megfelelően az 
egy adagra vonatkozó mennyiséget kell 
megadni.

Or. en

Indokolás

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category.

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144
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Módosítás 561
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás tekintetében a 29. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
adatokat a csomagolás elülső oldalán, 
feltűnő formában kell szerepeltetni.

Or. de

Indokolás

A fogyasztók számára az energiatartalom a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztató 
legfontosabb eleme. Az energiatartalmat és/vagy az ajánlott napi energiabevitel mennyiségét 
ezért minden terméken a csomagolás elülső oldalán, jól láthatóan kell feltüntetni, hogy a 
fogyasztó első pillantásra észrevehesse. Azt a döntést, hogy a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás legfontosabb elemét a csomagolás elülső oldalán is fel kelljen-e 
tüntetni, az élelmiszeripari vállalkozóknak kell meghozniuk.

Módosítás 562
Frieda Brepoels

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett energiatartalmat az (1) 
bekezdés szerinti adatokon túl a 
csomagolás legfeltűnőbb oldalának jobb 
alsó részén négyszögletes keretben kell 
feltüntetni. Az energiatartalmat 100 
grammra vagy 100 ml-re, vagy a 32. cikk 
(2) és (3) bekezdése szerint egy adagra 
vonatkozóan kell megadni. 

Or. nl
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Indokolás

Az energiatartalom feltüntetése alapvető. Az energiatartalmat ezért a csomagoláson jól 
látható helyen, és a fogyasztó számára könnyen kivehető módon kell feltüntetni. Az 
energiatartalmat 100 grammra vagy 100 ml-re, vagy egy adagra vonatkozóan kell megadni. 

Módosítás 563
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett energiatartalmat 
feltűnően, négyszögletes keretben a fő 
látómezőben kell feltüntetni. A 32. cikk 
(2) és (3) bekezdésének megfelelően az 
egy adagra vonatkozó mennyiséget kell 
megadni.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszerekkel kapcsolatos legfontosabb információ az energiatartalom. A (*) fogyasztói 
felmérés szerint a fogyasztók számára leginkább felhsználóbarát jelölés az energiatartalom 
külön feltüntetése a csomagolás elülső oldalán, és a fogyasztók akkor tudják leginkább 
felmérni a termék tényleges tápértékét (kalóriabevitel) és egy adott termékkategórián belül az 
egyes termékeket összevetni, ha ez az energiatartalom egy adagra vetítve van megadva.

Módosítás 564
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 29. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett energiatartalmat 
feltűnően, négyszögletes keretben a fő 
látómezőben kell feltüntetni. A 32. cikk 
(2) és (3) bekezdésének megfelelően az 
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egy adagra vonatkozó mennyiséget kell 
megadni.

Or. en

Indokolás

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category.

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Módosítás 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel járó szabályozási bizottsági
eljárással összhangban, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleménye 
alapján és a 29–34. cikkek hatálybalépését 
megelőzően az egyes tápanyagok 
tekintetében meghatározásra kerülnek 
olyan referenciaszintek, amelyek 100 gr 
vagy 100 ml termékre vetítve magas 
tápanyagtartalomnak minősülnek. Ha egy 
adott élelmeiszertermékben egy adott 
tápanyag ennél nagyobb mennyiségben 
fordul elő, a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatásban az adott 
tápanyagot piros jelzéssel kell kiemelni.

Or. en
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Indokolás

Amint egy fogyasztói felmérés rámutatott, a színkódok alkalmazása segíti leginkább elő a 
fogyasztók gyors és tájékozott döntéseit. A fogyasztók gyors döntését már egyedül azzal elő 
lehet segíteni, hogy előírjuk a nagy mennyiségben előforduló tápanyagok kiemelését. A 
„közlekedésilámpa-rendszerű címkézéssel” ellentétben, ezzel elkerülhető, hogy teljesen 
szintetikus termékek zöld jelölést kaphassanak.

Módosítás 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatás tekintetében a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett alábbi 
adatokat a csomagolás hátoldalán kell 
feltüntetni: szénhidrát- és fehérjetartalom, 
valamint szintetikus és természetes 
teltetlenzsírsav-tartalom. Ezeket az 
adatokat együtt, érthető formában, a fenti 
sorrendben kell feltüntetni. 

Or. en

Indokolás

Mivel a fehérje- és transzzsírsavtartalom a fogyasztók számára lényeges információk, ezeket 
kötelezően meg kell adni a csomagolás hátoldalán. Szükséges továbbá különbséget tenni a 
szintetikus és természetes transzzsírsavak között, mivel a szintetikus transzzsírsavak 
mennyiségét a gyártók befolyásolni tudják. 

Módosítás 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
különleges táplálkozási célokra szánt 
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élelmiszerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. 
május 3-i 89/398/EGK tanácsi 
irányelvben, valamint a szóban forgó 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében 
említett egyedi irányelvekben 
meghatározott élelmiszerekre.

Or. en

Indokolás

A különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszereket a célközönségük egyedi tápanyag-
szükségleteinek megfelelően alakítják ki. A 89/398/EGK tanácsi irányelv és annak 4. cikke (1) 
bekezdésében említett egyedi irányelvek megállapítják a címkézés tekintetében a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos kötelező tájékoztatásra vonatkozó részletes előírásokat. A különleges 
táplálkozási célokra szánt élelmiszerek esetében nem elegendő, ha a fő látómezőben a 
tápanyag-összetételről korlátozott tájékoztatás szerepel, és e termékek fogyasztói számára 
nem nyújt megfelelő információt. A különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszereknek 
mentesülniük kell e követelmény alól.

Módosítás 568
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. 
május 3-i 89/398/EGK tanácsi 
irányelvben, valamint a szóban forgó 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében 
említett egyedi irányelvekben 
meghatározott élelmiszerekre.

Or. en

Indokolás

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
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but by medical recommendation.

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product.

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.

Módosítás 569
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 29. cikk (2) bekezdésében említett 
tápanyagokra vonatkozó, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatást 
együtt, egy helyen, és megfelelő esetben a 
XIII. melléklet C. részében előírt 
feltüntetési sorrendben kell megadni.

(2) A 29. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában és a 29. cikk (2) bekezdésében
említett tápanyagokra vonatkozó, 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást együtt, a csomagolás 
hátoldalán, és a XIII. melléklet C. 
részében előírt sorrendben kell megadni. 

Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás nem a fő 
látómezőben szerepel, azt – ha a 
rendelkezésre álló hely lehetővé teszi –
táblázatos formában és sorba igazított 
számokkal kell megadni. Amennyiben a 
rendelkezésre álló hely miatt ez nem 
lehetséges, az információkat egymás után 
sorba írva kell megadni.

A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást táblázatos formában 
és sorba igazított számokkal kell megadni. 
Amennyiben a rendelkezésre álló hely 
miatt ez nem lehetséges, az információkat 
egymás után sorba írva kell megadni.

Or. en
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Indokolás

Egyértelműsítés és egyszerűsítés.

Módosítás 570
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás a 29. 
cikk (2) bekezdésében említett 
tápanyagokra vonatkozó információval 
együtt szerepel, a tápértékjelölésben 
szereplő energia- és tápanyagtartalom 
feltüntetési sorrendjének adott esetben a 
XIII. melléklet C. részében meghatározott 
sorrendet kell követnie.

törölve

Or. en

Indokolás

Egyszerűsítés

Módosítás 571
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos kötelező tájékoztatás a 29. 
cikk (2) bekezdésében említett 
tápanyagokra vonatkozó információval 
együtt szerepel, a tápértékjelölésben 
szereplő energia- és tápanyagtartalom 
feltüntetési sorrendjének adott esetben a 
XIII. melléklet C. részében meghatározott 
sorrendet kell követnie.

törölve
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Or. en

Módosítás 572
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés – 1a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogad el azon kritériumok megállapítása 
céljából, amelyek alapján 
meghatározható, milyen 
tápanyagtartalom-értékek tekinthetők 
elhanyagolhatónak. Ezen intézkedéseket, 
melyek e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányulnak, a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. es

Indokolás

Nem szabad a piaci szereplőkre hagyni annak megállapítását, hogy szerintük mi minősül 
elhanyagolható mennyiségnek. Az erre vonatkozó kritériumokat európai szinten kell 
meghatározni.

Módosítás 573
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a termék energia- vagy 
tápanyagtartalma elhanyagolható, az 
említett alkotóelemekre vonatkozó, 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás helyett a tápanyag-

(4) Amennyiben a termék energiatartalma
vagy az egyes tápanyagok mennyisége a 
termékben elhanyagolható, az 
energiatartalmat vagy az adott tápanyagot 
nem kötelező feltüntetni. Ezen 
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összetétellel kapcsolatos tájékoztatás –
amennyiben fel van tüntetve – közvetlen 
közelében egy nyilatkozatot lehet 
szerepeltetni, mint például:

alkotóelemekről a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás – amennyiben fel 
van tüntetve – közvetlen közelében 
szerepeltethető egy nyilatkozat, például:

Or. de

Indokolás

A módosítás azt hivatott biztosítani, hogy a termékben egyáltalán nem, vagy csak 
elhanyagolható menyiségben megtalálható tápanyagokat ne kelljen feltüntetni. Az 
elhanyagolható mennyiségre történő utalást lehetővé kell tenni, de előírni nem szabad. 

Módosítás 574
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 44. cikkben említett nemzeti
rendszer keretében a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
megjelenítéséhez grafikus formák vagy 
szimbólumok használhatók, feltéve, hogy 
a következő alapvető követelmények 
teljesülnek:

törölve

a) az ilyen megjelenítési formák nem 
vezetik félre a fogyasztót; valamint
b) bizonyítékkal kell alátámasztani, hogy 
az átlagfogyasztó megérti az ilyen 
megjelenítési formákat.

Or. de

Indokolás

A 31. cikk (2) bekezdésében említett tájékoztatóban szereplő százalékarányok kötelező 
grafikus megjelenítése esetén a 34. cikk (5) és (6) bekezdése feleslegessé válik (lásd az azonos 
személy által a 34. cikk (1) bekezdéséhez benyújtott módosító javaslatot). Egy másik ok, 
amiért kifogásolható a Bizottság azon javaslata, hogy a tagállamok maguk dönthessenek a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztató grafikus és szimbólumok segítségével történő 
megjelenítéséről, hogy a tagállamokban esetleg kialakuló eltérő gyakorlatok akadályozhatják 
a szabadkereskedelmet.
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Módosítás 575
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 44. cikkben említett nemzeti 
rendszer keretében a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
megjelenítéséhez grafikus formák vagy 
szimbólumok használhatók, feltéve, hogy a 
következő alapvető követelmények 
teljesülnek:

(5) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás megjelenítéséhez grafikus 
formák vagy szimbólumok használhatók, 
feltéve, hogy a következő alapvető 
követelmények teljesülnek:

Or. en

Indokolás

A grafikus vagy szimbólumok segítségével történő megjelenítést lehetővé kell tenni függetlenül 
attól, hogy létrehoztak-e nemzeti rendszert vagy sem.

Módosítás 576
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 44. cikkben említett nemzeti 
rendszer keretében a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
megjelenítéséhez grafikus formák vagy 
szimbólumok használhatók, feltéve, hogy a 
következő alapvető követelmények 
teljesülnek:

(5) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás megjelenítéséhez grafikus 
formák vagy szimbólumok használhatók, 
feltéve, hogy a következő alapvető 
követelmények teljesülnek:

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja a rugalmasságot a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
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kifejezésére használt alternatív formák fenntartására és kidolgozására, a 31. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett kifejezési formákon túl.

Módosítás 577
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 44. cikkben említett nemzeti 
rendszer keretében a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
megjelenítéséhez grafikus formák vagy 
szimbólumok használhatók, feltéve, hogy a 
következő alapvető követelmények 
teljesülnek:

(5) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás megjelenítéséhez grafikus 
formák vagy szimbólumok használhatók, 
feltéve, hogy a következő alapvető 
követelmények teljesülnek:

Or. en

Indokolás

A tápanyaggal kapcsolatos szimbólumokat uniós szinten harmonizálni kell a termékek szabad 
mozgásának lehetővé tétele érdekében.

Módosítás 578
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás megjelenítésének 
egyéb – az (5) bekezdésben nem szereplő –
szempontjaival kapcsolatban szabályokat 
állapíthat meg. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve
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Or. en

Indokolás

Ez áll összhangban a VI. és VII. fejezet törlésével.

Módosítás 579
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás megjelenítésének 
egyéb – az (5) bekezdésben nem szereplő –
szempontjaival kapcsolatban szabályokat 
állapíthat meg. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

A 34. cikk (1) bekezdéséhez ugyanezen személy által benyújtott módosítás fényében az (5) és 
(6) bekezdés feleslegessé válik.

Módosítás 580
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás megjelenítésének 
egyéb – az (5) bekezdésben nem szereplő –

törölve
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szempontjaival kapcsolatban szabályokat 
állapíthat meg. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez áll összhangban a VI. és VII. fejezet törlésével.

Módosítás 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (6a) Öt évvel e rendelet hatálybalépése 
után a Bizottság értékelő jelentést készít 
az előző bekezdésekben leírt megjelenítési 
formákról.

Or. en

Indokolás

Az előnyök és hátrányok meghatározása céljából el kell végezni a megjelenítési formák 
értékelését.

Módosítás 582
Cristiana Muscardini

Rendeletre irányuló javaslat
34 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34a. cikk

Adlib Express Watermark



PE418.219v01-00 30/77 AM\762308HU.doc

HU

A 34. cikk (1) bekezdése nem 
alkalmazandó a 89/398/EGK irányelvben 
és a 89/398/EGK irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdésében említett egyedi 
irányelvekben foglalt termékekre.

Or. it

Indokolás

A „diétás termékeket” egyedi módon állítják elő, hogy egyedi táplálkozási igényeknek 
feleljenek meg, és azokat gyakran orvosi javallatra fogyasztják. A fogyasztóknak ezért nem 
szükséges részletes tájékoztatást nyújtani ezek tápanyag-összetételéről.

Módosítás 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Rendeletre irányuló javaslat
V fejezet - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

V. Fejezet

Élelmiszerekre vonatkozó önkéntes 
információ

V. Fejezet

Kötelező eredetmegjelölés

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság érdekében a fogyasztóknak ismerniük kell az élelmiszer származási országát. 
A fogyasztók nem tudnak tájékozott döntéseket hozni, ha nem ismerik a feldolgozott 
élelmiszerekben felhasznált fő összetevők eredetét.
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Módosítás 584
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
V fejezet - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

V. Fejezet

Élelmiszerekre vonatkozó önkéntes 
információ

V. Fejezet

Eredetmegjelölés

Or. en

Indokolás

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects.

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

Módosítás 585
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
35. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alkalmazandó követelmények törölve
(1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított idevágó specifikus 
követelményeknek. 
(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
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származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 
származik. 
(3) Ha az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye nem egyezik 
elsődleges összetevője vagy összetevői 
származási országával vagy eredetének 
helyével, az érintett összetevő(k) 
származási országát vagy eredetének 
helyét szintén meg kell adni.
(4) A borjú- és marhahús kivételével a hús 
esetében a származási országnak vagy az 
eredet helyének önkéntes alapú jelölése 
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 
ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés, a nevelés és a 
levágás különböző helyeinek mindegyikét 
fel kell tüntetni.
(5) A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapít meg a (3) bekezdés alkalmazására. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
(6) A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapíthat meg az önkéntesen megadott 
adatok használatának feltételeire és 
kritériumaira. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en
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Indokolás

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance:
cake containing eggs and rich in cocoa.  Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied)

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Módosítás 586
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
35. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk
Alkalmazandó követelmények

törölve

(1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított idevágó specifikus 
követelményeknek. 
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(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 
származik. 
(3) Ha az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye nem egyezik 
elsődleges összetevője vagy összetevői 
származási országával vagy eredetének 
helyével, az érintett összetevő(k) 
származási országát vagy eredetének 
helyét szintén meg kell adni.
(4) A borjú- és marhahús kivételével a hús 
esetében a származási országnak vagy az 
eredet helyének önkéntes alapú jelölése 
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 
ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés, a nevelés és a 
levágás különböző helyeinek mindegyikét 
fel kell tüntetni.
(5) A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapít meg a (3) bekezdés alkalmazására. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
(6) A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapíthat meg az önkéntesen megadott 
adatok használatának feltételeire és 
kritériumaira. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en
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Indokolás

A fogyasztók számára fontos, hogy honnan származik a termék. Egyes esetekben azonban nem 
mindig lehetséges egyetlen származási országot megállapítani, mivel a termék egyes 
összetevői egyszerre különböző országokból érkezhetnek, és az összetétel akár naponta 
változhat. Az eredetmegjelölésre vonatkozó meglévő szabályok a származási hely önkéntes 
feltüntetéséről rendelkeznek, kivéve, ha e megjelölések hiánya súlyosan félrevezetné a 
fogyasztót az élelmiszer tényleges eredete tekintetében. Ezeket a szabályokat változatlanul kell 
hagyni, és nem szabad átfogalmazni. 

Módosítás 587
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
35. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alkalmazandó követelmények Alkalmazandó követelmények
(1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított idevágó specifikus
követelményeknek.

(1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított követelményeknek. Ez 
esetben a 14. cikk (1) bekezdése nem 
alkalmazandó.

(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 
származik. 
(3) Ha az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye nem egyezik 
elsődleges összetevője vagy összetevői 
származási országával vagy eredetének 
helyével, az érintett összetevő(k) 
származási országát vagy eredetének 
helyét szintén meg kell adni.
(4) A borjú- és marhahús kivételével a hús 
esetében a származási országnak vagy az 

Adlib Express Watermark



PE418.219v01-00 36/77 AM\762308HU.doc

HU

eredet helyének önkéntes alapú jelölése 
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 
ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés, a nevelés és a 
levágás különböző helyeinek mindegyikét 
fel kell tüntetni.
(5) A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapít meg a (3) bekezdés alkalmazására. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
(6) A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapíthat meg az önkéntesen megadott 
adatok használatának feltételeire és 
kritériumaira. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapíthat meg az önkéntesen megadott 
adatok használatának feltételeire és 
kritériumaira. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az eredetmegjelölésnek van kötelező eleme, ezért a 35. cikk (2)–(5) bekezdéseit a többi 
kötelező adattal egyetemben külön cikk alá kell helyezni (új 26. cikk: „Eredet és származás”). 
Amennyiben a tájékoztatás önkéntes alapon történik, ésszerű mentességet adni a minimális 
betűméretre vonatkozó előírások (14. cikk (1) bekezdés) alól, mivel könnyen előfordulhat, 
hogy a gyártók emiatt döntenek a tájékoztatás elhagyása mellett.

Módosítás 588
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
35. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá (1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
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tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított idevágó specifikus 
követelményeknek.

tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított követelményeknek. 

(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 
származik. 

(2) Az egy adott termék előállítási 
módjával, környezeti vagy állatjóléti 
hatásával kapcsolatos specifikus 
tulajdonságokra utaló élelmiszercímkék 
tekintetében a Bizottság – az érintett 
szereplőkkel folytatott konzultációt 
követően – javaslatot dolgoz ki olyan 
minőségi feltételek megállapítására, 
amelyeknek a címkézési rendszereknek 
meg kell felelniük a pontos és 
kiegyensúlyozott tájékoztatás, valamint a 
fogyasztók félrevezetésének elkerülése 
érdekében.

(3) Ha az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye nem egyezik 
elsődleges összetevője vagy összetevői 
származási országával vagy eredetének 
helyével, az érintett összetevő(k) 
származási országát vagy eredetének 
helyét szintén meg kell adni.
(4) A borjú- és marhahús kivételével a hús 
esetében a származási országnak vagy az 
eredet helyének önkéntes alapú jelölése 
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 
ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés, a nevelés és a 
levágás különböző helyeinek mindegyikét 
fel kell tüntetni.
(5) A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapít meg a (3) bekezdés alkalmazására. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
49. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
(6) A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapíthat meg az önkéntesen megadott 
adatok használatának feltételeire és 
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kritériumaira. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 589
Jules Maaten

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított idevágó specifikus 
követelményeknek. 

(1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó néhány 
vagy összes információ megadása önkéntes 
alapon történik, ezeknek az 
információknak összhangban kell lenniük
az ebben az irányelvben megállapított 
idevágó specifikus követelményekkel.

Or. en

Indokolás

A „meg kell felelniük” megfogalmazás jelentheti azt, hogy a nem előrecsomagolt vagy a 
közvetlen értékesítés során helyben csomagolt élelmiszer tápanyag-tartalmáról nyújtott 
önkéntes tájékoztatásnak minden információt pontosan ugyanolyan formában kellene 
tartalmaznia, mint az előrecsomagolt élelmiszereken nyújtott tájékoztatásnak. Ez terhet ró 
azokra az élelmiszer-kereskedőkre, akik önkéntes alapon nyújtják ezt a tájékoztatást, és arra 
ösztönzi őket, hogy a jelenleg javasolt jogszabálynak való megfelelés hiányában a jövőben 
inkább ne nyújtsanak ilyen tájékoztatást.
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Módosítás 590
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított idevágó specifikus 
követelményeknek. 

(1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak jól 
olvashatóknak kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Ha az élelmiszerekkel kapcsolatban önként szolgáltatott információkat ugyanúgy kell 
feltüntetni, mint a kötelező követelmény alá tartozó termékek esetében, akkor valószínű, hogy 
a gyártók felhagynak az önkéntes tájékoztatással. Így a jelenlegi javaslat hatása az lenne, 
hogy a fogyasztók a jövőben kevesebb információt kapnának, mint most.

Módosítás 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben
megállapított idevágó specifikus 
követelményeknek. 

(1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben a rendeletben
megállapított idevágó specifikus 
követelményeknek, különösen a 7. 
cikkben megállapított követelményeknek. 

Or. en
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Indokolás

A tisztességes tájékoztatási gyakorlatokról szóló 7. cikk képezi a legfontosabb alapját az 
önkéntes információs rendszereknek.

Módosítás 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (1a) Az élelmiszerekre vonatkozó önkéntes 
tájékoztatási rendszerekre vonatkozó 
összes lényeges információt, például az 
alapul szolgáló kritériumokat és 
tudományos tanulmányokat 
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés az átláthatóság biztosítása érdekében nélkülözhetetlen.

Módosítás 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt önkéntesen
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 

(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt kötelezően
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 

Adlib Express Watermark



AM\762308HU.doc 41/77 PE418.219v01-00

HU

származik. származik.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság érdekében a fogyasztóknak ismerniük kell az élelmiszer származási országát. 
A feldolgozott élelmiszerekben felhasznált fő összetevők eredetének ismerete a fogyasztók 
tájékozott döntéshozatala lehetővé tételének lényeges elemét képezi.

Módosítás 594
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 
származik. 

(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül és a 9. cikk (1) bekezdése i) 
pontjának követelményein túlmenően a
(3) és (4) bekezdést abban az esetben kell 
alkalmazni, ha az élelmiszer származási 
országára vagy az eredetének helyére 
vonatkozó információt önkéntesen adják 
meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy az 
élelmiszer az Európai Közösségből, vagy 
egy adott országból vagy helyről 
származik.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (1) bekezdése i) pontjának követelményein túlmenően amennyiben az élelmiszer 
összetevőinek származási országára vonatkozó információkat szolgáltatnak, akkor ezen 
információknak meg kell felelniük a 35. cikk (2) bekezdésében szereplő rendelkezéseknek.
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Módosítás 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről
származik. 

(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül és a 9. cikk (1) bekezdése i) 
pontjának követelményein túlmenően a
(3) és (4) bekezdést abban az esetben kell 
alkalmazni, ha az élelmiszer származási 
országára vagy az eredetének helyére 
vonatkozó információt önkéntesen adják 
meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy az 
élelmiszer az Európai Közösségből, vagy 
egy adott országból vagy helyről 
származik.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (1) bekezdésének i) pontja a származási ország címkézésen való feltüntetésének 
kötelező követelményeit közli, és ezen követelmények egyébként is alkalmazandók.

Módosítás 596
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt önkéntesen 
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 
származik. 

(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül és a 9. cikk (1) bekezdése i) 
pontjának követelményein túlmenően a
(3) és (4) bekezdést abban az esetben kell 
alkalmazni, ha az élelmiszer származási 
országára vagy az eredetének helyére 
vonatkozó információt önkéntesen adják 
meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy az 
élelmiszer az Európai Közösségből, vagy 
egy adott országból vagy helyről 
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származik.

Or. en

Indokolás

Az eredet címkézésen való kötelező feltüntetésére vonatkozó követelményeket ki kell terjeszteni 
a fogyasztók –a termék és annak fő összetevői eredetének helyével kapcsolatos –
félrevezetésének elkerülése érdekében.

Módosítás 597
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1-4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított idevágó specifikus 
követelményeknek.

(1) Amennyiben az e rendelet hatálya alá 
tartozó, élelmiszerekre vonatkozó 
információ megadása önkéntes alapon 
történik, ezeknek az információknak meg 
kell felelniük az ebben az irányelvben 
megállapított idevágó specifikus 
követelményeknek.

(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt önkéntesen
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből, 
vagy egy adott országból vagy helyről 
származik.

(2) A specifikus közösségi jogszabályokkal 
összhangban végzett címkézés sérelme 
nélkül a (3) és (4) bekezdést abban az 
esetben kell alkalmazni, ha az élelmiszer 
származási országára vagy az eredetének 
helyére vonatkozó információt kötelezően
adják meg, tájékoztatva a fogyasztót, hogy 
az élelmiszer az Európai Közösségből
(tagállamból), vagy egy adott országból 
vagy helyről származik.

(3) Ha az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye nem egyezik 
elsődleges összetevője vagy összetevői 
származási országával vagy eredetének 
helyével, az érintett összetevő(k) 
származási országát vagy eredetének helyét 
szintén meg kell adni.

(3) Ha az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye nem egyezik 
elsődleges összetevője vagy összetevői 
származási országával vagy eredetének 
helyével, az érintett összetevő(k) 
származási országát vagy eredetének helyét 
szintén meg kell adni. Az elsődleges 
összetevő olyan összetevő, amely az 
élelmiszer 50%-át vagy annál nagyobb 
részét képezi.
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(4) A borjú- és marhahús kivételével a hús 
esetében a származási országnak vagy az 
eredet helyének önkéntes alapú jelölése
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 
ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés, a nevelés és a levágás 
különböző helyeinek mindegyikét fel kell 
tüntetni.

(4) A borjú- és marhahús kivételével a
szárnyas- és egyéb hús esetében 
származási országként vagy az eredet 
helyeként azt a helyet kell megjelölni, ahol
az állatok megszülettek, és ahol az 
állatokat tartották és/vagy hízlalták, azaz 
nem a tenyésztés, levágás, feldolgozás 
vagy csomagolás helyét. Emellett meg kell 
adni a születés, a nevelés, a levágás, a 
feldolgozás és a csomagolás helyét.

Or. en

Indokolás

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information.

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and the very 
same principal applies here.

Módosítás 598
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye nem egyezik 
elsődleges összetevője vagy összetevői 
származási országával vagy eredetének 
helyével, az érintett összetevő(k) 
származási országát vagy eredetének helyét 
szintén meg kell adni.

(3) Ha az élelmiszer származási országa 
vagy eredetének helye nem egyezik 
lényeges összetevője vagy összetevői 
származási országával vagy eredetének 
helyével, az érintett összetevő(k) 
származási országát vagy eredetének helyét 
szintén meg kell adni.

Or. en
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Indokolás

Azzal, ha a származási országot csak a lényeges összetevők tekintetében tüntetik fel, 
elkerülhető a felesleges információ nyújtása, és így csak olyan összetevők tekintetében fognak 
információkat nyújtani, amelyek az élelmiszer több mint 50%-át alkotják.

Módosítás 599
Antonio De Blasio

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A borjú- és marhahús kivételével a hús 
esetében a származási országnak vagy az 
eredet helyének önkéntes alapú jelölése 
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 
ugyanazon a helyen történt. Más esetekben 
a születés, a nevelés és a levágás különböző 
helyeinek mindegyikét fel kell tüntetni.

(4) A borjú- és marhahús kivételével a hús 
esetében származási országként vagy az 
eredet helyeként csak akkor lehet egyetlen 
helyet megjelölni, ha az állatok születése, 
nevelése és levágása ugyanazon a helyen 
történt. Más esetekben a születés, a nevelés 
és a levágás helyét külön-külön fel kell 
tüntetni.

Or. hu

Indokolás

A hústermékeket övező számos élelmiszeripari botrány után az európai fogyasztók számára –
akik jelenleg bizonytalanságban vannak – lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
hústermékek teljes útvonalát nyomon kövessék, amennyiben a termelő önkéntes alapon 
részletesen feltünteti a különböző húsfajták eredetét.

Módosítás 600
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A borjú- és marhahús kivételével a hús 
esetében a származási országnak vagy az 
eredet helyének önkéntes alapú jelölése 
csak akkor lehet egyetlen hely, ha az 
állatok születése, nevelése és levágása 

(4) A borjú- és marhahús kivételével a
szárnyas- és egyéb hús esetében 
származási országként vagy az eredet 
helyeként csak az az egyetlen hely 
jelölhető meg, ahol az állatok
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ugyanazon a helyen történt. Más 
esetekben a születés, a nevelés és a levágás 
különböző helyeinek mindegyikét fel kell 
tüntetni.

megszülettek, és ahol az állatokat tartották 
és levágták, nem pedig a feldolgozás vagy 
csomagolás helye. Más esetekben a 
születés, a nevelés és a levágás helyét 
egyenként fel kell tüntetni.

Or. en

Módosítás 601
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Friss gyümölcs és friss zöldség 
esetében kizárólag a mezőgazdasági 
termelés országát vagy helyét lehet 
feltüntetni származási országként vagy az 
eredet helyeként.

Or. de

Indokolás

A gyümölcs és zöldség tekintetében újra és újra túl magas peszticidértékekről érkeznek 
jelentések. Az egyértelmű eredetmegjelölés biztosítja a választás szabadságát és megerősítheti 
a fogyasztókban a termékek minőségébe vetett bizalmat.

Módosítás 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási szabályokat 
állapíthat meg az önkéntesen megadott 
adatok használatának feltételeire és 
kritériumaira. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 

(6) A Bizottság az előző bekezdésekkel 
összhangban végrehajtási szabályokat 
állapíthat meg az önkéntesen megadott 
adatok használatának feltételeire és 
kritériumaira. Az e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányuló 
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említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés csak az előző bekezdésekre kell, hogy vonatkozzon.

Módosítás 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A „vegetáriánus” kifejezést nem 
szabad olyan élelmiszerekre alkalmazni, 
amelyeket olyan állatokból származó 
termékekből vagy termékek segítségével 
készítettek, amelyek meghaltak, amelyeket 
levágtak, vagy amelyek azért haltak meg, 
mert megették őket. 
A „vegán” kifejezést nem szabad olyan 
élelmiszerekre alkalmazni, amelyek állati 
termékek, vagy amelyeket állatokból vagy 
állati termékekből vagy állatok vagy állati 
termékek segítségével készítettek 
(beleértve az élő állatokból készült 
termékeket).

Or. en

Indokolás

A „vegetáriánus” és a „vegán” kifejezés jogilag nem védett.  A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy mindegyik gyártó elláthatja a termékét a „vegetáriánus” megjelöléssel, még akkor is, ha 
a termék nem az. A fenti fogalommeghatározást az Egyesült Királyság Élelmiszerszabvány-
ügyi Hivatala terjesztette elő évekig tartó viták után.
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Módosítás 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 3. cikk (1) bekezdésével 
összhangban megengedett az 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
környezetvédelmi, szociális és etikai 
megfontolásokra vonatkozó tájékoztatás 
nyújtása. A kötelezettségvállalások 
önhatalmú ösztönzésének elkerülése és az 
összehasonlíthatóság biztosítása 
érdekében a Bizottság [e rendelet 
hatálybalépését követő 12 hónapon] belül 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő az 
élelmiszerekkel kapcsolatos fenti 
kritériumokra vonatkozóan. 

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi, szociális és etikai kritériumok fontos döntési útmutatásként szolgálnak 
sok fogyasztó számára. Az ilyen információk nyújtását ezért ösztönözni kell.

Módosítás 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Rendeletre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
Élelmiszerekre vonatkozó önkéntes 

információ
(1) (az elfogadást követő harmadik év) 
január 1-jéig a Bizottság a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban létrehoz egy közös pozitív 
tápérték-szimbólumot annak érdekében, 
hogy segítsen a fogyasztóknak az egyes 
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élelmiszer-kategóriákon belül az 
egészségesebb termékek kiválasztásában.
(2) A közös pozitív tápérték-szimbólummal 
való megjelölésre jogosult élelmiszereknek 
meg kell felelniük a Bizottság által 
meghatározott kritériumoknak és az 
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó 
állításokról szóló, 2006. december 20-i 
1924/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikke értelmében 
megállapított tápanyagprofiloknak.  
(3) A (2) bekezdésben említett 
kritériumokat különösen a következők 
figyelembevételével állapítják meg:
a) az élelmiszer általános tápanyag-
összetétele és olyan tápanyagok jelenléte, 
amelyeket tudományosan az egészségre 
valamilyen hatással járóként ismertek el;
b) az élelmiszer (vagy élelmiszer-
kategória) szerepe és jelentősége, valamint 
általánosságban a lakosság vagy adott 
esetben bizonyos kockázati csoportok –
többek között a gyermekek – étrendjéhez 
való hozzájárulása;
A kritériumoknak az étrenddel, a 
tápértékkel és azok egészségügyi 
vonatkozásával kapcsolatos tudományos 
ismereteken kell alapulniuk. 
A kritériumok meghatározásakor a 
Bizottság felkéri a Hatóságot, hogy 12 
hónapon belül biztosítsa a vonatkozó 
tudományos tanácsot.

Or. en

Indokolás

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Food labelled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fibre than food products of the same 
type not carrying the symbol.  A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
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everyone who wants to eat a healthy diet.

Módosítás 606
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
36. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. cikk törölve

Feltüntetés

Az önkéntes információk feltüntetése nem 
történhet a kötelező információ 
szerepeltetéséhez rendelkezésre álló hely 
rovására.

Or. de

Indokolás

Az olvashatóságra vonatkozó uniós iránymutatások rendezni fogják a kérdést.

Módosítás 607
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
36. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az önkéntes információk feltüntetése nem 
történhet a kötelező információ 
szerepeltetéséhez rendelkezésre álló hely 
rovására.

törölve

Or. en

Indokolás

A 35. cikk törléséhez kapcsolódó következetesség érdekében.

Adlib Express Watermark



AM\762308HU.doc 51/77 PE418.219v01-00

HU

Módosítás 608
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
VI fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejezet törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti rendelkezések a harmonizáció elve és az áruk belső piacon való szabad mozgása 
ellen hatnak.

Módosítás 609
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e rendelet elfogadását követő 
két éven belül a szárnyashús, a sertéshús 
és a birkahús származására vonatkozó 
kötelező nyilatkozatról szóló – az 
1760/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben található hatályos 
kötelező marhahús-címkézési 
szabályokkal összhangban álló –
jogalkotási javaslatokat terjeszt a Tanács 
és a Parlament elé. 

Or. en

Indokolás

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the existing situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
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paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.

Módosítás 610
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e rendelet hatálybalépését 
követően nyilvános konzultációt kezd a 
„tiszta”, „eredeti”, „termelői” „falusi”, 
„hagyományos”, „valódi” kifejezések 
használatáról, amelyet követően bizottsági 
iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentumot fogad el e kifejezések 
használatáról annak érdekében, hogy e 
kifejezéseket kizárólag az e rendelet II. 
fejezetében megállapított elveknek és 
követelményeknek megfelelően 
használják.

Or. en

Indokolás

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)
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Módosítás 611
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 9. cikk (1) bekezdésében és a 10. 
cikkben említett kötelező adatok mellett a 
tagállamok a 42. cikkben meghatározott 
eljárással összhangban további kötelező 
adatokat írhatnak elő specifikus 
élelmiszertípusok vagy kategóriák esetében 
az alábbi indokok alapján:

A 9. cikk (1) bekezdésében és a 10. 
cikkben említett kötelező adatok mellett a 
tagállamok a 42. cikkben meghatározott 
eljárással összhangban további 
tájékoztatást írhatnak elő specifikus 
élelmiszertípusok vagy kategóriák esetében 
az alábbi indokok alapján:

a) közegészség védelme; a) közegészség védelme; vagy
b) fogyasztók védelme; b) a fogyasztók védelme, lehetővé téve 

számukra, hogy tájékozott döntéseket 
hozzanak; vagy

c) csalás megelőzése; c) csalás megelőzése; vagy
d) ipari és kereskedelmi tulajdonjogok, 
származásmegjelölés, bejegyzett 
eredetmegjelölés és a tisztességtelen 
verseny megelőzése.

d) ipari és kereskedelmi tulajdonjogok, 
származásmegjelölés, bejegyzett 
eredetmegjelölés és a tisztességtelen 
verseny megelőzése.

Or. en

Indokolás

A javasolt szöveg a 9. és 10. cikkben szereplő kötelező adatokkal való összetévesztés 
elkerülésére törekszik, és javít a szöveg olvashatóságán.

Módosítás 612
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés - 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az intézkedések nem 
akadályozhatják az áruk szabad mozgását 
a belső piacon. 
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Or. en

Indokolás

Ha az élelmiszerekkel kapcsolatban önként szolgáltatott információkat ugyanúgy kell 
feltüntetni, mint a kötelező követelmény alá tartozó termékek esetében, akkor a gyártók 
valószínűleg felhagynak az önkéntes tájékoztatással. Így a jelenlegi javaslat hatása az lenne, 
hogy a fogyasztók kevesebb információt kapnának, mint most.

Módosítás 613
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés értelmében a 
tagállamok csak akkor vezethetnek be az 
élelmiszer származási országával vagy 
eredete helyével kapcsolatos kötelező 
jelölésre vonatkozó intézkedéseket, ha 
bizonyított kapcsolat van az élelmiszer 
bizonyos jellemzői és származása vagy 
eredete között. A tagállamok a szóban 
forgó intézkedések a Bizottságnak történő 
bejelentésekor bizonyítékot szolgáltatnak 
arról, hogy a fogyasztók többsége 
különösen értékesnek tartja az ilyen 
információ feltüntetését.

törölve

Or. en

Módosítás 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés értelmében a 
tagállamok csak akkor vezethetnek be az 
élelmiszer származási országával vagy 
eredete helyével kapcsolatos kötelező 

törölve
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jelölésre vonatkozó intézkedéseket, ha 
bizonyított kapcsolat van az élelmiszer 
bizonyos jellemzői és származása vagy 
eredete között. A tagállamok a szóban 
forgó intézkedések a Bizottságnak történő 
bejelentésekor bizonyítékot szolgáltatnak 
arról, hogy a fogyasztók többsége 
különösen értékesnek tartja az ilyen 
információ feltüntetését.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés túlzottan korlátozó, és nem felel meg a 9. cikk (1) bekezdése i) pontja 
módosításának.

Módosítás 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés értelmében a 
tagállamok csak akkor vezethetnek be az 
élelmiszer származási országával vagy 
eredete helyével kapcsolatos kötelező 
jelölésre vonatkozó intézkedéseket, ha 
bizonyított kapcsolat van az élelmiszer 
bizonyos jellemzői és származása vagy 
eredete között. A tagállamok a szóban 
forgó intézkedések a Bizottságnak történő 
bejelentésekor bizonyítékot szolgáltatnak 
arról, hogy a fogyasztók többsége 
különösen értékesnek tartja az ilyen 
információ feltüntetését.

törölve

Or. en
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Indokolás

Az átláthatóság érdekében a fogyasztóknak ismerniük kell az élelmiszer származási országát. 
A feldolgozott élelmiszerekben felhasznált fő összetevők eredetének ismerete alapfeltétele 
annak, hogy a fogyasztók tájékozott döntéseket hozhassanak.

Módosítás 616
Jill Evans

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az újrafelhasználásra szánt 
üvegedényekben kiszerelt tej és
tejtermékek esetében a 9. cikk (1) 
bekezdésétől és a 10. cikk (2) bekezdésétől 
eltérő intézkedéseket fogadhatnak el.

A tagállamok a 9. cikk (1) bekezdésétől és 
a 10. cikk (2) bekezdésétől eltérő 
intézkedéseket fogadhatnak el az 
újrafelhasználásra szánt üvegedényekben 
kiszerelt tej, savanyított tej és tejszín 
esetében, amelyekhez nem adtak hozzá a 
gyártáshoz szükséges alapvető 
tejtermékektől és mikroorganizmus-
kultúráktól eltérő összetevőt.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a 9. cikk (1) bekezdésétől és a 10. cikk (2) bekezdésétől eltérő 
nemzeti intézkedések ne legyenek alkalmazandók olyan tejtermékekre, amelyekhez például 
cukrokat, aromákat vagy más, nem tejből származó összetevőket adnak.

Módosítás 617
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az újrafelhasználásra szánt 
üvegedényekben kiszerelt tej és
tejtermékek esetében a 9. cikk (1) 
bekezdésétől és a 10. cikk (2) bekezdésétől 
eltérő intézkedéseket fogadhatnak el.

A tagállamok a 9. cikk (1) bekezdésétől és 
a 10. cikk (2) bekezdésétől eltérő 
intézkedéseket fogadhatnak el az 
újrafelhasználásra szánt üvegedényekben 
kiszerelt tej, savanyított tej és tejszín 
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esetében, amelyekhez nem adtak hozzá a 
gyártáshoz szükséges alapvető 
tejtermékektől és mikroorganizmus 
kultúráktól eltérő összetevőt.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a 9. cikk (1) bekezdésétől és a 10. cikk (2) bekezdésétől eltérő 
nemzeti intézkedések ne legyenek alkalmazandók olyan tejtermékekre, amelyekhez például 
cukrokat, aromákat vagy más, nem tejből származó összetevőket adnak.

Módosítás 618
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az újrafelhasználásra szánt 
üvegedényekben kiszerelt tej és 
tejtermékek esetében a 9. cikk (1) 
bekezdésétől és a 10. cikk (2) bekezdésétől 
eltérő intézkedéseket fogadhatnak el.

A tagállamok a 9. cikk (1) bekezdésétől és 
a 10. cikk (2) bekezdésétől eltérő 
intézkedéseket fogadhatnak el az 
újrafelhasználásra szánt üvegedényekben 
kiszerelt tej, savanyított tej és tejszín 
esetében, amelyekhez nem adtak hozzá a 
gyártáshoz szükséges alapvető 
tejtermékektől és mikroorganizmus 
kultúráktól eltérő összetevőt.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a 9. cikk (1) bekezdésétől és a 10. cikk (2) bekezdésétől eltérő 
nemzeti intézkedések ne legyenek alkalmazandók olyan tejtermékekre, amelyekhez például 
cukrokat, aromákat vagy más, nem tejből származó összetevőket adnak.
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Módosítás 619
Kathy Sinnott

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az újrafelhasználásra szánt 
üvegedényekben kiszerelt tej és 
tejtermékek esetében a 9. cikk (1) 
bekezdésétől és a 10. cikk (2) bekezdésétől 
eltérő intézkedéseket fogadhatnak el.

A tagállamok a 9. cikk (1) bekezdésétől és 
a 10. cikk (2) bekezdésétől eltérő 
intézkedéseket fogadhatnak el az 
újrafelhasználásra szánt üvegedényekben 
kiszerelt tej, savanyított tej és tejszín 
esetében, amelyekhez nem adtak hozzá a 
gyártáshoz szükséges alapvető 
tejtermékektől és mikroorganizmus 
kultúráktól eltérő összetevőt.

Or. en

Indokolás

Nem szabad megengedni, hogy az olyan tejre és tejtermékekre, amelyekhez például cukrokat, 
aromákat vagy más, nem tejből származó összetevőket adnak, eltérést adjanak a 9. cikk (1) 
bekezdésének és a 10. cikk (2) bekezdésének követelményeitől.

Módosítás 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40. cikk
Alkoholtartalmú italok

törölve

A tagállamok a 20. cikk e) pontjában 
említett közösségi rendelkezések 
elfogadásáig az 1,2 térfogatszázaléknál 
nagyobb alkoholtartalmú italok 
tekintetében fenntarthatják az összetevők 
felsorolására vonatkozó nemzeti 
szabályokat.
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Or. en

Indokolás

Már nincs rá szükség, mivel a 20. cikk e) pontját egy másik módosításban törölték.

Módosítás 621
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 20. cikk e) pontjában 
említett közösségi rendelkezések 
elfogadásáig az 1,2 térfogatszázaléknál 
nagyobb alkoholtartalmú italok 
tekintetében fenntarthatják az összetevők 
felsorolására vonatkozó nemzeti 
szabályokat.

törölve

Or. en

Indokolás

A rendeletet alkoholtartalmú italokra is alkalmazni kell. Ennélfogva ezt a cikket a 29. cikk 
(1b) bekezdéséhez hasonlóan el kell hagyni.

Módosítás 622
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 20. cikk e) pontjában 
említett közösségi rendelkezések 
elfogadásáig az 1,2 térfogatszázaléknál 
nagyobb alkoholtartalmú italok 
tekintetében fenntarthatják az összetevők 
felsorolására vonatkozó nemzeti 
szabályokat.

Az e rendelet hatálybalépésekor nemzeti 
szabályokkal már rendelkező tagállamok a 
20. cikk e) pontjában említett közösségi 
rendelkezések elfogadásáig az 1,2 
térfogatszázaléknál nagyobb 
alkoholtartalmú italok tekintetében 
fenntarthatják az összetevők felsorolására 
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vonatkozó ilyen nemzeti szabályokat.

Or. en

Indokolás

Mivel a javasolt új uniós rendelet célja a címkézési szabályok összehangolása és 
egyszerűsítése, célszerű biztosítani, hogy ne vezessenek be új nemzeti intézkedéseket azokon a 
területeken, amelyeken új uniós szabályokat terveznek.  Amennyiben azonban már léteznek 
ilyen nemzeti szabályok, azokat az uniós szabályok hatálybalépéséig meg kell tartani.

Módosítás 623
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem előre csomagolt élelmiszerekre 
vonatkozó nemzeti intézkedések

Nem előrecsomagolt élelmiszerek

(1) Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés 
telephelyén csomagolják a fogyasztó 
kérésére, vagy előrecsomagolják közvetlen 
értékesítés céljából, a tagállamok részletes 
szabályokat fogadhatnak el a 9. és 10.
cikkben megadott adatok 
megjelenítésének módjáról.

(1) A 13. cikk (4) bekezdésében említett 
élelmiszerek tekintetében a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában szereplő 
adatokat adják meg.

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy
előírják a 9. és 10. cikkben felsorolt egyéb 
adatok mindegyikének vagy egy részének, 
vagy ezen adatok elemeinek feltüntetését.

(3) A tagállamok részletes szabályokat 
fogadhatnak el arra vonatkozóan, hogy az 
(1) és (2) bekezdésben említett 
információkat hogyan kell rendelkezésre 
bocsátani.
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(3) A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben 
említett intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

(4) A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben 
említett intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Or. en

Indokolás

A nem előrecsomagolt élelmiszerekre ragasztandó címkékkel kapcsolatos nehézségek miatt 
ezen élelmiszereket elviekben mentesíteni kell a legtöbb címkézési követelmény alól –
leszámítva az allergénekre vonatkozó információkat.   A tagállamoknak meg kell őrizniük a 
rugalmasságukat annak meghatározása tekintetében, hogy az információkat hogyan lehet a 
legjobban a fogyasztók rendelkezésére bocsátani.

Módosítás 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés telephelyén 
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy 
előrecsomagolják közvetlen értékesítés 
céljából, a tagállamok részletes szabályokat 
fogadhatnak el a 9. és 10. cikkben 
megadott adatok megjelenítésének 
módjáról.

(1) Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés telephelyén 
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy 
előre csomagolják közvetlen értékesítés 
céljából, a tagállamok részletes szabályokat 
fogadhatnak el arra vonatkozóan, hogy a 
9. és 10. cikkben megadott adatokat, 
amelyeket előírhatnak, hogyan kell 
feltüntetni.

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.
(3) A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben 
említett intézkedések szövegét
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett intézkedések szövegét közlik a 
Bizottsággal.
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Or. en

Indokolás

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs.

Módosítás 625
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem előre csomagolt élelmiszerekre 
vonatkozó nemzeti intézkedések

Nemzeti intézkedések

(1) Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés telephelyén 
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy 
előrecsomagolják közvetlen értékesítés 
céljából, a tagállamok részletes szabályokat 
fogadhatnak el a 9. és 10. cikkben 
megadott adatok megjelenítésének 
módjáról.

(1) Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés telephelyén 
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy 
előre csomagolják közvetlen értékesítés 
céljából, a tagállamok részletes szabályokat 
fogadhatnak el a 9. és 10. cikkben 
megadott adatok megjelenítésének 
módjáról.

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.

(2)  A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.

(3) A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben
említett intézkedések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
helyi kiskereskedelmi létesítmények vagy 
a közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplők által előállított és a végső 
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fogyasztókhoz közvetlenül általuk 
kiszállított előrecsomagolt élelmiszerekkel 
és ételekkel kapcsolatban nem követelik 
meg a tápanyag-összetétel 9. cikk (1) 
bekezdés l) pontjában előírt feltüntetését, 
ha ezek az élelmiszerek és ételek nem 
szabványos módon készülnek, amely 
esetben az összetevők és a receptek 
gyakran változhatnak.

Or. en

Indokolás

A kiskereskedelmi létesítmények vagy a közétkeztetésben működő gazdasági szereplők által 
előállított, előrecsomagolt élelmiszerek és ételek nem szabványos módon készülnek, amely 
esetében az összetevők és a receptek gyakran, akár naponta eltérőek lehetnek. Fontos ezért, 
hogy az ilyen típusú élelmiszerek mentesüljenek a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás követelménye alól, akár általánosságban, akár azáltal, hogy a tagállamoknak 
jogot biztosítanak az ilyen kategóriákra vonatkozó szabályok megállapítására, amint azt már 
a nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében megadták.

Módosítás 626
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1)  Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés telephelyén 
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy 
előrecsomagolják közvetlen értékesítés 
céljából, a tagállamok részletes szabályokat 
fogadhatnak el a 9. és 10. cikkben 
megadott adatok megjelenítésének 
módjáról.

(1)  Amennyiben az élelmiszereket a végső 
fogyasztóknak vagy közétkeztetésben 
működő gazdasági szereplőknek kínálják 
megvételre előcsomagolás nélkül, vagy ha 
az élelmiszereket az értékesítés telephelyén 
csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy 
előre csomagolják közvetlen értékesítés 
céljából, a tagállamok részletes szabályokat 
fogadhatnak el a 9. és 10. cikkben 
megadott adatok megjelenítésének 
módjáról. A 9. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett adatokat mindenesetre 
úgy kell megjeleníteni, hogy a fogyasztók 
kérdésfeltevés nélkül megállapíthassák 
azokat.
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Or. de

Indokolás

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln:
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

Módosítás 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említettek 
kivételével –, amennyiben a fogyasztó 
vagy közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem írják elő az (1) bekezdésben említett 
egyes adatok feltüntetését – a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában és a 10. 
cikkben említettek kivételével –, 
amennyiben a fogyasztó vagy 
közétkeztetésben működő gazdasági 
szereplő ennek ellenére is elegendő 
információban részesül.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a III. melléklet „Azok az élelmiszerek, amelyek címkézésén egy vagy több 
további jellemzőnek kell szerepelnie” (például egyes gázokba csomagolt élelmiszerek, magas 
koffeintartalommal rendelkező élelmiszerek stb.) cím alatt szereplő követelményeinek hatálya 
a nem előrecsomagolt élelmiszerekre is kiterjedjen.
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Módosítás 628
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság konzultációt folytat a 
178/2002/EK rendelet 58. cikkének (1) 
bekezdésével létrehozott Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottsággal, 
amennyiben az ilyen konzultációt 
hasznosnak véli, vagy ha egy tagállam ezt 
kéri.

(2) A Bizottság konzultációt folytat a 
178/2002/EK rendelet 58. cikkének (1) 
bekezdésével létrehozott Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottsággal.
A Bizottság a 98/34 irányelvben 
megállapított rendelkezésekkel 
összhangban bevezet továbbá egy 
hivatalos értesítési eljárást valamennyi 
érdekelt fél számára.

Or. en

Indokolás

Az új címkézési intézkedések bevezetésére vonatkozó jelenlegi eljárásokból hiányzik az 
átláthatóság, továbbá nincsenek követelmények a külső érdekeltekkel folytatott konzultációra 
vonatkozóan sem. Mivel az új címkézési szabályok hátrányosan érintik az áruk szabad 
mozgását, fontos, hogy a javasolt intézkedéseket széles körben megvitassák úgy, hogy az 
érdekeltek lehetőséget kapnak véleményük kifejtésére. A javaslatokat nem szabad hatályba 
léptetni mindaddig, amíg nem értékelték a belső piaci szabadságokkal való 
összeegyeztethetőségüket.

Módosítás 629
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A műszaki szabványok és szabályok 
terén történő információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról szóló, 1998. 
június 22-i 98/34/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv nem alkalmazandó 
azokra az intézkedésekre, amelyek az (1)–
(4) bekezdésben meghatározott értesítési 
eljárás hatálya alá tartoznak.

törölve
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Or. en

Indokolás

A 42. cikk (2) bekezdésének javasolt módosítása átlátható értesítési eljárást ír elő, amely a 
fogyasztókat és a gyártókat érinti. Ez az eljárás rendkívül fontos az új címkézési információk 
megfontolásakor. Ezért az új címkejavaslatokra vonatkozó, a hivatalos ellenőrzés alóli 
kivételt meg kell szüntetni.

Módosítás 630
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság részletes szabályokat fogadhat 
el e fejezet alkalmazására vonatkozóan. Az 
e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

A Bizottság részletes szabályokat fogadhat 
el e fejezet alkalmazására vonatkozóan. Az 
e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

A kérdéses bekezdés korrigálása és kiigazítása az előírt komitológiai eljárással való 
összhangba hozás érdekében.

Módosítás 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság részletes szabályokat fogadhat 
el e fejezet alkalmazására vonatkozóan. Az 
e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 

A Bizottság részletes szabályokat fogadhat 
el e fejezet alkalmazására vonatkozóan. Az 
e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő
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módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ha az intézkedések e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell 
elfogadni őket.

Módosítás 632
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
VII fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VII. FEJEZET A fejezet törölve
A NEMZETI RENDSZEREK 

KIALAKÍTÁSA

Or. en

Indokolás

A nemzeti rendelkezések a harmonizáció elve és az áruk belső piacon való szabad mozgása 
ellen hatnak.

Módosítás 633
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nemzeti rendszerek A tagállamok önkéntes rendszerei
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Or. en

Indokolás

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling.

Módosítás 634
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kizárólag nem kötelező 
szabályokból, például ajánlásokból, 
iránymutatásból, szabványokból vagy 
bármilyen egyéb nem kötelező szabályból 
álló nemzeti rendszereket (a továbbiakban: 
nemzeti rendszerek) fogadhatnak el, 
ajánlhatnak vagy hagyhatnak jóvá 
másképpen, amelyek célja a következő 
rendelkezések alkalmazása, és megfelelnek 
az azokban meghatározott 
követelményeknek:

(1) A tagállamok kizárólag nem kötelező 
szabályokból, például ajánlásokból, 
iránymutatásból, szabványokból vagy 
bármilyen egyéb nem kötelező szabályból 
álló nemzeti rendszereket (a továbbiakban: 
nemzeti rendszerek) fogadhatnak el, 
ajánlhatnak vagy hagyhatnak jóvá 
másképpen, amelyek célja a tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
további kifejezési formáira vonatkozó 33. 
cikk (2) bekezdésének alkalmazása, és 
amelyek megfelelnek az abban
meghatározott követelményeknek:

a) a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás további kifejezési formáiról 
szóló 33. cikk (2) bekezdése;
b) a tápértékjelölés megjelenítéséről szóló 
34. cikk (5) bekezdése.

Or. de

Indokolás

A 44. cikkben szereplő felsorolásra nincs szükség a 34. cikk ugyanazon előterjesztő általi 
módosítása miatt, amely az összes tagállamban kötelező grafikus, tápanyag-összetétellel 
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kapcsolatos tájékoztatást vezet be.

Módosítás 635
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kizárólag nem kötelező 
szabályokból, például ajánlásokból, 
iránymutatásból, szabványokból vagy 
bármilyen egyéb nem kötelező szabályból 
álló nemzeti rendszereket (a 
továbbiakban: nemzeti rendszerek)
fogadhatnak el, ajánlhatnak vagy 
hagyhatnak jóvá másképpen, amelyek célja 
a következő rendelkezések alkalmazása, és
megfelelnek az azokban meghatározott 
követelményeknek:

(1) A tagállamok nemzeti rendszereket 
fogadhatnak el, ajánlhatnak vagy 
hagyhatnak jóvá másképpen. E nemzeti 
rendszerek célja a következő 
rendelkezések alkalmazásának biztosítása, 
és annak biztosítása lenne, hogy azok 
megfeleljenek az azokban meghatározott 
követelményeknek:

a) a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás további kifejezési formáiról 
szóló 33. cikk (2) bekezdése;

a) a tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatás további kifejezési formáiról 
szóló 33. cikk (2) bekezdése;

b) a tápértékjelölés megjelenítéséről szóló 
34. cikk (5) bekezdése.

b) a tápértékjelölés megjelenítéséről szóló 
34. cikk (5) bekezdése.

Or. en

Indokolás

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling.
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Módosítás 636
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok nemzeti rendszereket 
saját kezdeményezésük alapján vagy az 
érintett felek kérésére alakíthatják ki, az e 
rendelet II. és III. fejezetében megállapított 
általános elveknek és követelményeknek 
megfelelően, és:

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt 
rendszereken kívül a tagállamok nemzeti 
rendszereket saját kezdeményezésük 
alapján vagy az érintett felek kérésére 
alakíthatják ki, az e rendelet II. és III. 
fejezetében megállapított általános 
elveknek és követelményeknek 
megfelelően, és:

a) megbízható fogyasztói kutatás 
eredményeként; valamint

a) megbízható fogyasztói kutatás és 
megbízható tudományos háttér 
eredményeként; valamint

b) a legjobb gyakorlatokra támaszkodva, az 
érdekelt felek széles körével folytatott 
kiterjedt konzultációt követően.

b) a legjobb gyakorlatokra támaszkodva, az 
érdekelt felek széles körével folytatott 
kiterjedt konzultációt követően.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a tápértéktől eltérő területeken vannak nemzeti rendszereik, és meg kell 
engedni a tagállamok számára, hogy továbbra is megosszák egymással a tapasztalataikat. 

Módosítás 637
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok eljuttatják a Bizottság 
számára az (1) bekezdésben említett 
nemzeti rendszerek részleteit, beleértve 
azon élelmiszerek azonosítóját, amelyek 
címkézése az említett nemzeti rendszerrel 
összhangban valósult meg. A Bizottság 
ezeket az információkat hozzáférhetővé 
teszi a nyilvánosság számára, elsősorban 
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egy e célra létrehozott internetcímen 
keresztül.

Or. en

Indokolás

A nemzeti rendszereket és iránymutatásokat nem lehet azonos módon kezelni, és e cikkben két 
külön szakaszba kell osztani őket. A tagállamoknak más címkézési területeken vannak bevált 
gyakorlatokra vonatkozó iránymutatásaik, beleértve az egyértelműséget, a származási 
országot és az „allergént tartalmazhat” címkét. Ez a fejezet ezen innovatív megközelítések 
közvetítője, és nem szabályozási eszközökkel éri el a legjobb gyakorlatot az élelmiszeriparban.

Módosítás 638
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nemzeti rendszerek megfelelő 
mechanizmusokat tartalmaznak ahhoz, 
hogy a fogyasztók azonosíthassák a 
nemzeti rendszereknek megfelelően 
címkézett élelmiszereket, ellenőrizzék a 
rendszer betartásának mértékét és 
felmérjék annak hatását.

(4) A nemzeti rendszerek megfelelő 
mechanizmusokat tartalmazhatnak ahhoz, 
hogy a fogyasztók azonosíthassák a 
nemzeti rendszereknek megfelelően 
címkézett élelmiszereket, ellenőrizzék a 
rendszerben rögzített előírások
betartásának mértékét és felmérjék annak 
hatását.

Or. en

Indokolás

Nem mindig célszerű a legjobb gyakorlatra vonatkozó általános iránymutatásnak megfelelő 
élelmiszerek azonosítóval való ellátása.  Például hogyan lenne ez alkalmazandó olyan 
élelmiszerekre, amelyek az iránymutatás 20 ajánlásából 5-nek felelnek meg? A cikknek 
mindezt tükröznie kell.
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Módosítás 639
John Bowis

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok eljuttatják a Bizottság 
számára az (1) bekezdésben említett 
nemzeti rendszerek adatait, beleértve azon 
élelmiszerek azonosítóját, amelyek 
címkézése az említett nemzeti rendszerrel 
összhangban valósult meg. A Bizottság 
ezeket az adatokat hozzáférhetővé teszi a 
nyilvánosság számára, elsősorban egy e 
célra létrehozott internetcímen keresztül.

(5) A tagállamok eljuttatják a Bizottság 
számára az ebben a cikkben említett 
nemzeti rendszerek és a bevált 
gyakorlatokra vonatkozó iránymutatások
részleteit. A Bizottság ezeket az 
információkat hozzáférhetővé teszi a 
nyilvánosság számára, elsősorban egy e 
célra létrehozott internetcímen keresztül.

Or. en

Módosítás 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok eljuttatják a Bizottság 
számára az (1) bekezdésben említett 
nemzeti rendszerek adatait, beleértve azon 
élelmiszerek azonosítóját, amelyek 
címkézése az említett nemzeti rendszerrel 
összhangban valósult meg. A Bizottság 
ezeket az adatokat hozzáférhetővé teszi a 
nyilvánosság számára, elsősorban egy e 
célra létrehozott internetcímen keresztül.

(5) A tagállamok eljuttatják a Bizottság 
számára az (1) bekezdésben említett 
nemzeti rendszerek részleteit, például az 
alapul szolgáló kritériumokat és 
tudományos tanulmányokat, beleértve 
azon élelmiszerek azonosítóját, amelyek 
címkézése az említett nemzeti rendszerrel 
összhangban valósult meg. A Bizottság 
ezeket az információkat hozzáférhetővé 
teszi a nyilvánosság számára, elsősorban 
egy e célra létrehozott internetcímen 
keresztül.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés létfontosságú a nemzeti rendszerek átláthatóságának biztosítása érdekében.
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Módosítás 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
51 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51a. cikk
A 104/2000/EK rendelet módosításai
A 104/2000/EK rendelet 4. cikke a 
következő albekezdéssel egészül ki: 
d) hogy a halak olyan állományból 
kerülnek-e ki, amelyre az EU által 
elfogadott helyreállítási terv vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Sok fogyasztó vásárlási döntése tekintetében játszik igen nagy szerepet annak ismerete, hogy a 
vonatkozó faj halállománya veszélyeztetett-e. Ezért a halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK tanácsi rendeletnek a fogyasztók 
tájékoztatásáról szóló cikkét meg kell változtatni annak érdekében, hogy a fogyasztók 
tájékozott döntést hozhassanak.

Módosítás 642
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
53. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A 14. cikk (1) bekezdését [a hatálybalépés 
után 3 évvel következő hónap első 
napjától] kell alkalmazni.

A 14. cikk (1) bekezdését [a hatálybalépés 
után 3 évvel következő hónap első 
napjától] kell alkalmazni.

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 3 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 3 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-
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ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek a hatálybalépés 
napján 10-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 2 millió EUR-t, amelyek esetében [a 
hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni.

ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek a hatálybalépés 
napján 10-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 2 millió EUR-t, amelyek esetében [a 
hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni.

Az e rendelet alkalmazásának időpontját 
megelőzően forgalomba hozott és az e 
rendeletnek meg nem felelő élelmiszerek 
az összes készlet teljes kimerüléséig 
forgalomba hozhatók.
A 17. cikk (1) bekezdését [a hatálybalépés 
után 15 évvel következő hónap első 
napjától] kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Átültetés: Összhangba hozás a 3. cikk (3) bekezdésével. A termékek hosszú életciklusának 
lefedése érdekében.

15 év: A letörölhetetlenül megjelölt, újrafelhasználásra szánt üvegedények hosszú 
élettartamúak. A termelési technológiák függvényében akár 30–40-szer is újra lehet tölteni 
őket. 

Módosítás 643
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 14. cikk (1) bekezdését [a hatálybalépés 
után 3 évvel következő hónap első 
napjától] kell alkalmazni.

A 14. cikk (1) bekezdését [a hatálybalépés 
után 3 évvel következő hónap első 
napjától] kell alkalmazni.

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 3 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 3 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-
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ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek a hatálybalépés 
napján 10-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 2 millió EUR-t, amelyek esetében [a 
hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni.

ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek a hatálybalépés 
napján 50-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 2 millió EUR-t, amelyek esetében [a 
hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni.

Az e rendelet alkalmazásának időpontját 
megelőzően forgalomba hozott és az e 
rendeletnek meg nem felelő élelmiszerek 
az összes készlet teljes kimerüléséig 
forgalomba hozhatók.
A 17. cikk (1) bekezdését [a hatálybalépés 
után 15 évvel következő hónap első 
napjától] kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 644
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A 14. cikk (1) bekezdését [a hatálybalépés 
után 3 évvel következő hónap első 
napjától] kell alkalmazni.

A 14. cikk (1) bekezdését [a hatálybalépés 
után 3 évvel következő hónap első 
napjától] kell alkalmazni.

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 3 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-
ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek a hatálybalépés 
napján 10-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 2 millió EUR-t, amelyek esetében [a 
hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni.

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 3 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-
ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek a hatálybalépés 
napján 50-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 2 millió EUR-t, amelyek esetében [a 
hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni.
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Az e rendelet hatálybalépését megelőzően 
forgalomba hozott élelmiszerek a készlet 
kimerüléséig forgalomba hozhatók.

Or. de

Indokolás

A kkv-kra és alkalmazottaik számára vonatkozó külön szabályokat tágabban kell 
megfogalmazni a hatékonyság érdekében. Az e rendelet hatálybalépését megelőzően 
forgalomba hozott élelmiszerek tekintetében lehetőséget kell adni a készlet kimerüléséig tartó 
forgalmazás folytatására.

Módosítás 645
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A 14. cikk (1) bekezdését [a hatálybalépés 
után 3 évvel következő hónap első 
napjától] kell alkalmazni.
A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 3 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni, kivéve az olyan élelmiszer-
ipari vállalkozások által címkézett 
élelmiszereket, amelyek a hatálybalépés 
napján 10-nél kevesebb alkalmazottal 
rendelkeztek, és amelyek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 2 millió EUR-t, amelyek esetében 
[a hatálybalépés után 5 évvel következő 
hónap első napjától] kell alkalmazni.

A 29–34. cikket [a hatálybalépés után 5 
évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni.

A hatálybalépés előtt címkézett 
élelmiszerek a készletek teljes 
kimerüléséig forgalomba hozhatók.
A 17. cikk (1) bekezdése szerinti 
követelményeket [a hatálybalépés után 15 
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évvel következő hónap első napjától] kell 
alkalmazni.

Or. de

Indokolás

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Article 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle.

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann.
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