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RÖVID INDOKLÁS

1. A fogalmazó álláspontja

A fogalmazó üdvözli és támogatja a Bizottság javaslatát, amely választ kínál a Parlament 
1998. márciusi állásfoglalására az EU-ban az élelmiszertörvények általános alapelveiről szóló 
Zöld Könyvre és a 2001. júniusi állásfoglalására az élelmiszerbiztonságról szóló Fehér 
Könyvre. A fogalmazó kimondottan támogatja az általános elvek és feltételek bevezetését az 
állítások használatához, üdvözli a táplálkozási állítások listájának és az összehasonlító 
állítások feltételeinek létrehozását, a megkülönböztetést a testi funkciókhoz kötődő 
egészségügyi állítások és azok között, amelyek a betegség kockázatának csökkentésére 
utalnak, vagy az EB döntésekben a fogyasztóalapú meghatározását. Azonban a javaslat 
számos vonatkozása tekintetben javítást igényel, különösen:

2. Táplálkozási profil készítése

A Bizottság javaslata a táplálkozási és egészségügyi állításokat olyan élelmiszerekre kívánja 
behatárolni, amelyek „jók”. A fogalmazó nem hiszi, hogy a kormányzat – legyen az helyi, 
nemzeti, vagy európai – felelősségének kell lennie, hogyhogy döntéseket hozzon arról, hogy a 
fogyasztóknak melyik élelmiszerek jók.

A Bizottság javaslata számos kérdést vet fel, amelyeket meg kell válaszolni, mielőtt a 
táplálkozási profilok elvét tekintetbe lehetne venni:

Ha eltérő embereknek eltérő étrendi szükségleteik vannak – olyan tényezők függvényében, 
mint amilyen az életstílus, a kor, a nem – valóban beszélhetünk-e jó és rossz élelmiszerekről, 
jó és rossz étrend helyett?

Tekintet nélkül bármilyen táplálkozási profilra, megvan-e a fogyasztók joga erre a 
táplálkozási információra?

Miért elfogadható egy zsírszegény sajt esetében az a kijelentés, hogy magas a 
kalciumtartalma, ha nem elfogadható egy magas zsírtartalmú sajt esetében, amely ugyanannyi 
vagy még több kalciumot tartalmazhat?

Miközben nem akarjuk azt látni, hogy az alkohollal dúsított üdítőitalokat úgy reklámozzák, 
hogy azok jók, van bármi értelme megakadályozni, hogy a vörösbortermelők azt jelentsék ki, 
hogy a vörös bor mérsékelt mennyiségben jótékony hatást gyakorol a szívre?

3. Általános egészségügyi állítások

A fogalmazó úgy véli, hogy minden általános vagy implikált egészségügyi állítás tilalma 
aránytalan intézkedés volna. Ahol az állításokat tudományos ismeretek támogatják és nem 
vezetik félre a fogyasztókat, az állítás tárgya és köre nem lehet jogszabályok tárgya. A 
félrevezető reklámozásra és élelmiszer-címkézésre vonatkozó létező jogszabályok már tiltják 
a hamis vagy félrevezető állítások használatát. A fogalmazó úgy véli, hogy előnyösebb volna 
az ilyen létező jogszabályokat következetesebben és hatékonyabban betartatni, mintsem 
további jogszabályokat bevezetni, amelyek valószínűtlen, hogy bármennyivel is jobban be 
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lennének tartatva.

Az általános állítások közös reklámozási eszközök. A legtöbb sikeres reklámkampány azt 
állítja, hogy a termékeik – egy bizonyos szinten – boldogabbá, egészségesebbé, gazdagabbá 
vagy a másik nem számára vonzóbbá tesznek. Számos esetben ezeket nem szó szerinti 
értelmezésre szánják, és nem tekintik őket valódi állításnak, hanem csak reklámozásbeli 
„felfújásnak”, legyen az „állítás” szóban, vagy képeken és hangokon keresztül 
megfogalmazva. Egyértelműen komikus volna azt mondani az édességipari gyártóknak, hogy 
a hirdetéseikben vagy a csomagolásukban nem mutathatnak be boldog gyerekekről készült 
képeket, vagy hogy hagyjanak fel a gabonapelyhek esetében annak sugalmazásával, hogy a 
gabonapehely úgy küldi a gyerekeket az iskolába, hogy fel vannak készülve az előttük álló 
napra. Ha ez megengedhető a reklámozásban, miért nem engedhető meg a csomagoláson vagy 
az üzleten belüli bemutatás során? A Bizottság javaslata azzal fenyeget, hogy jogi 
bizonytalanságot szül az élelmiszer-reklámozási iparág körül.

4. Márkajelzések

A fogalmazót aggasztja, hogy a Bizottság úgy tűnik, nem vette teljesen tekintetbe azoknak a 
társaságoknak az álláspontját, amelyek márkanevei olyan egészségügyi állításokat 
tartalmaznak, amelyek a javasolt rendelet alapján korlátozás alá esnének. Hacsak ezek a  
márkajelzések nem kapnak mentességet, magukat a márkaneveket érheti fenyegetés. Ha 
azonban mentességet kapnának, az méltánytalannak tűnne más gyártók számára, akik hasonló 
állításokat tesznek meg hasonló termékekre.

A fogalmazó úgy véli, hogy a megoldás nem egy meghatározott mentességre irányul, hanem a 
javaslatok olyan részeire, amelyek legkomolyabban korlátoznák a márkanevek használatát –
különösképpen a táplálkozási profilok feltüntetésének és az általános és burkolt egészségügyi 
állítások korlátozásával – amelyeket újra kell gondolni úgy, hogy az egész élelmiszeripar 
számára méltányosak legyenek, és hogy elkerülje a további zavart a fogyasztók között.

5. Kereskedelmi akadályok

A fogalmazó úgy véli, hogy minden jogszabályt a létező WHO, Codex Alimentarius és 
Európa Tanács iránymutatásainak tágabb összefüggéseiben kell értelmezni, és hasonlóképpen 
számításba kell, hogy vegyék a Bizottság jelenlegi az élelmiszerekhez vitaminok és ásványi 
anyagok hozzáadásáról szóló („élelmiszer megerősítés”) rendeletre vonatkozó javaslatát. 
Minden új szabványnak vagy rendeletnek, amennyire az lehetséges, összhangban kell állnia a 
nemzetközi szabványokkal.

6. Engedélyezési eljárás

A fogalmazót aggasztja, hogy a javasolt engedélyezési eljárás túl bonyolult és komoly terhet 
róna az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságra. Fontos, hogy minden érdekelt fél – beleértve 
a fogyasztói és az ipari csoportokat – javaslatokat nyújthasson be engedélyezett egészségügyi 
állításokra. Ez segítené biztosítani, hogy a meglévő, pontos állítások engedélyezhetők 
legyenek anélkül, hogy az aránytalan terheket róna az élelmiszergyártókra. A fogalmazót 
azonban aggasztja, hogy a Bizottság javasolt eljárása megakadályozná az új állításoknak az új 
tudományos bizonyítékok fényében történő gyors engedélyezését. Hogy választ adjon ezekre 
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a gondokra, a Bizottságnak egy egyszerűsített eljárást kell előterjesztenie.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszerbiztonsági Bizottságot, mint felelős bizottságot, hogy a jelentésébe foglalja bele 
a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

1. módosítás
3. a. preambulumbekezdés (új)

. (3a) Nem szabad új és szükségtelen 
korlátokat teremteni a harmadik 
országokkal folytatott élelmiszer-
kereskedelemben. Így tehát a 
rendelkezéseket össze kell hangolni a 
Codex Alimentarius táplálkozási és 
egészségügyi állításokra vonatkozó 
munkájával.

2. módosítás
6. preambulumbekezés

(6) Az állításokkal támogatott 
élelmiszerekre a fogyasztók úgy 
tekinthetnek, hogy azoknak táplálkozási, 
fiziológiai vagy más egészségügyi előnyük 
van az olyan hasonló vagy más 
termékekkel szemben, amelyekben nincsen 
ilyen hozzáadott tápanyag. Ez bátoríthatja 
a fogyasztókat a választásban, amely 
közvetlenül befolyásolja az általuk bevitt 
egyes tápanyagok vagy más anyagok 
mennyiségét oly módon, hogy az a 
tudományos javallat ellen hat. E nem 
kívánatos hatás lehetőségével való 
szembeszállás céljából indokolt kivetni 
néhány korlátozást az állításokkal ellátott 
termékekre. Ebben az összefüggésben az 

(6) Az állításokkal támogatott 
élelmiszerekre a fogyasztók úgy 
tekinthetnek, hogy azoknak táplálkozási, 
fiziológiai vagy más egészségügyi előnyük 
van az olyan hasonló vagy más 
termékekkel szemben, amelyekben nincsen 
ilyen hozzáadott tápanyag. Ez bátoríthatja 
a fogyasztókat a választásban, amely 
közvetlenül befolyásolja az általuk bevitt 
egyes tápanyagok vagy más anyagok 
mennyiségét oly módon, hogy az a 
tudományos javallat ellen hat. E nem 
kívánatos hatás lehetőségével való 
szembeszállás céljából indokolt kivetni 
néhány korlátozást az állításokkal ellátott 
termékekre. Ebben az összefüggésben az 

  
1 A HL-ben még nem került publikálásra.
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olyan tényezők, mint néhány anyag
jelenléte, például a termék 
alkoholtartalma, vagy a termék 
tápértékprofilja megfelelő kritériuma 
annak meghatározásának, hogy a 
terméken szerepelhet-e állítás.

olyan tényezőket, mint néhány anyag 
jelenléte, például az alkoholé, számításba 
kell venni annak meghatározása során,
hogy a terméken szerepelhet-e állítás.

Indoklás

Miközben támogatni kell az alkohol jelenlétének számításba vételét annak megítélésében, 
hogy a terméken szerepelhetnek-e állítások, nem volna megfelelő egész 
élelmiszerkategóriákban általános tilalmat bevezetni az egyébként pontos állításokra.

3. módosítás
7. preambulumbekezdés

(7) A tápanyag-profil megállapítása 
számításba veheti a különböző 
tápértékbeli vagy fiziológiás hatással bíró 
tápanyagok és egyéb anyagok összetételét, 
különösen az olyanokat, mint amilyen a 
zsír, a telített zsír, transz-zsírsavak, a 
só/nátrium és a cukrok, amelyeknek a 
teljes étrendben nem javasolt a túlzott 
bevitele, és az olyanokat, mint amilyenek 
az egyszeresen és többszörösen telítetlen 
zsírok, a cukrokon kívül hozzáférhető más 
szénhidrátok, vitaminok, fehérjék és 
élelmi rostok. A tápanyag-profil 
létrehozásakor figyelembe kell venni a 
különböző élelmiszerkategóriákat és 
ezeknek az élelmiszereknek a helyét és 
szerepét a teljes étrendben. Néhány 
élelmiszer vagy élelmiszerkategória 
esetében szükséges lehet a megállapított 
tápanyag-profiloktól való eltérés a 
népesség étrendjében betöltött szerepük és 
fontosságuk függvényében. Ezek összetett 
technikai feladatok volnának és a 
helyénvaló intézkedések elfogadását a 
Bizottságra kell bízni.

Törölve

Indoklás

A 4. cikk módosításából következik.



PA\558962HU.doc 7/38 PE 353.538v01-00

Külső fordítás

HU

4. módosítás
11. preambulumbekezdés

(11) A táplálkozási és egészségügyi 
állítások használatában a tudományos 
bizonyításnak kell a fő figyelmet szentelni, 
és az állításokat használó élelmiszeripari 
vállalkozóknak ezeket igazolniuk kell.

(11) A táplálkozási és egészségügyi 
állítások használatában a tudományos 
bizonyításnak kell a fő figyelmet szentelni, 
és az állításokat használó élelmiszeripari 
vállalkozóknak ezeket igazolniuk kell. A 
táplálkozási és egészségügyi állítások 
tudományos bizonyítékának arányban kell 
állnia a megállapított jótékony
hatásokkal.

Indoklás

A tudományos bizonyításnak a táplálkozási és egészségügyi állítás és a megállapított jótékony 
hatás megfelelő igazolását kell célul kitűznie, nem lehet azonban aránytalan e cél 
megvalósításában, vagyis a bizonyítás szintjének „arányban kell állnia a valószínűségekkel” 
és nem „az ésszerű kétségeken túl”.

5. módosítás
13. a. preambulumbekezdés (új)

. (13a) Az „alacsony zsírtartalom” állítás 
használatának lehetőségéről a kenhető 
zsírok esetében a Tanács 1994. decemberi 
5-i, 2991/94/EK rendelete1 rendelkezik, és 
a zsírtartalommal kapcsolatos állítások 
bármilyen járulékos korlátozása jelenleg 
tehát nem vonatkozik a kenhető étkezési 
zsírokra.
1 HL L 316., 1994.12.9., 2. o.

Indoklás

Ez a rendelet nem vonatkozhat a kenhető zsírokra, amelyek esetében a 2991/94/EK rendelet 
külön szabályokról rendelkezik. Világosan ki kell jelenteni, hogy a zsírok szintjére vonatkozó 
állítások jelenleg a kenhető zsírokra nem lesznek alkalmazva. Az ilyen állítások jelenleg 
engedélyezve vannak a tápértékjelölésről szóló irányelvvel kapcsolatos általános értékjelölési 
irányelv, és meghatározott nemzeti jogszabályok és iránymutatások alapján (Ausztria, 
Németország, Hollandia, Egyesült Királyság, stb.). Ezek az állítások több mint 40 év óta 
használatban vannak, és hozzájárultak a fogyasztók ismereteihez.

6. módosítás
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17. preambulumbekezdés

(17) Azok az egészségügyi állítások, 
amelyek régen megállapított és 
ellentmondásmentes tudományos ismeretek 
alapján a tápanyagok vagy egyéb anyagok 
szerepeit írják le a növekedésben, a 
fejlődésben és a test normális fiziológiai 
működésében, másféle kiértékelés és 
engedélyezés alá kell, hogy essenek. 
Szükséges tehát elfogadni egy listát a 
megengedett, a tápanyag vagy más anyag 
szerepét leíró állításokról.

(17) Az egészségügyi állítások, amelyek 
régen megállapított és ellentmondásmentes 
tudományos ismeretek alapján a 
tápanyagok vagy egyéb anyagok szerepét
írják le a növekedésben, a fejlődésben és a 
test normális fiziológiai működésében, 
másféle kiértékelés és engedélyezés alá 
kell, hogy essenek. Szükséges tehát 
elfogadni egy közösségi listát a 
megengedett, a tápanyag vagy más anyag 
szerepét leíró állításokról.

Indoklás

A 12. cikk módosításából következik.

7. módosítás
20. preambulumbekezdés

(20) Annak biztosítása céljából, hogy az 
egészségügyi állítások hitelt érdemlőek, 
világosak, megbízhatóak és hasznosak az 
egészséges étrendet választó fogyasztó 
számára, az egészségügyi állítások 
megszövegezését és bemutatását 
számításba kell venni a Hatóság 
véleményében és az ezt követő 
engedélyezési eljárásban.

(20) Annak biztosítása céljából, hogy az 
egészségügyi állítások hitelt érdemlőek, 
világosak, megbízhatóak és hasznosak az 
egészséges étrendet választó fogyasztó 
számára, a termék hatékonyságát és az 
egészségügyi állítások bemutatását 
számításba kell venni a Hatóság 
véleményében és az ezt követő 
engedélyezési eljárásban.

Indoklás

A javasolt egészségügyi állításnak inkább a termék hatékonyságával való kapcsolata, semmint 
a szemantikai vizsgálata az, amelyet a Hatóságnak meg kell vizsgálnia és engedélyeznie kell.

8. módosítás
21. a. preambulumbekezdés (új)

. (21a) Az európai élelmiszeripar és 
különösképpen a KKV-k szükségleteit 
számításba kell venni annak biztosítása 
céljából, hogy az innováció és a 
versenyképesség nem sérül.
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9. módosítás
22. preambulumbekezdés

(22) Az átláthatóság érdekében és a már 
kiértékelt állítások vonatkozásában a 
többszörös jelentkezések elkerülése végett 
létre kell hozni egy regisztert ezeknek az 
állításoknak.

(22) Az átláthatóság érdekében és a már 
kiértékelt állítások vonatkozásában a 
többszörös jelentkezések elkerülése végett 
létre kell hozni és fenn kell tartani egy 
nyilvános regisztert ezeknek az 
állításoknak.

Indoklás

Ez a regiszter hozzáférhető lesz a nagyközönség számára, és létrehozása után rendszeresen 
frissítésre kerül.

10. módosítás
3. cikk, 2. bekezdés, (c) pont

(c) kijelenti vagy implikálja, hogy a 
kiegyensúlyozott és változatos étrend nem 
képes a tápanyagok megfelelő 
mennyiségéről gondoskodni;

(c) kijelenti, sugallja vagy implikálja, hogy 
a kiegyensúlyozott és változatos étrend 
nem képes a tápanyagok megfelelő 
mennyiségéről gondoskodni;

Indoklás

Az állításnak a 2. cikkbeli meghatározásaiból következik.

11. módosítás
4. cikk

4. cikk
A táplálkozási és egészségügyi állítások 

használatának korlátozásai 
1. Ezen rendelet elfogadásától számított 
18 hónapon belül a Bizottság, 
összhangban a 23. cikk (2) bekezdésében 
lefektetett eljárással, meghatározott 
tápanyagprofilokat hoz létre, amelyeket az 
élelmiszereknek vagy az élelmiszerek 
bizonyos kategóriáinak tiszteletben kell 
tartania ahhoz, hogy rajtuk táplálkozási 

törölve
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vagy egészségügyi állítás szerepelhessen.
A tápanyagprofilokat mindenekelőtt az 
élelmiszerben jelen levő következő 
tápanyagok mennyiségére nézve kell 
létrehozni:
(a) zsír, telített zsírsavak, transz-zsírsavak
(b) cukrok
(c) só/nátrium.
A tápanyagprofiloknak az étrendre, a 
táplálkozásra és ezek egészséghez való 
viszonyára, és legfőképpen a tápanyagok 
és egyéb táplálkozási vagy fiziológiai 
hatással bíró anyagok krónikus 
betegségekre gyakorolt hatására 
vonatkozó tudományos ismereteken kell 
alapulniuk. A tápanyagprofilok 
megállapítása során a Bizottság tanácsért 
a Hatósághoz fordul, és az érdekelt felek 
között megbeszéléseket hoz létre, 
különösen az élelmiszeripari vállalkozók 
és a fogyasztói csoportok között.
A releváns tudományos előrelépéseket 
tekintetbe vevő mentességeket és 
frissítéseket a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 
elfogadni.
2. Eltérve az 1. bekezdéstől a zsír, telített 
zsírsavak, transz-zsírsavak, cukrok, 
só/nátrium mennyiségének csökkentéséről 
szóló táplálkozási állításokat meg kell 
engedni, feltéve, hogy megfelelnek az 
ebben a rendeletben lefektetett 
feltételeknek.
3. A több mint 1,2%-os alkoholtartalmú 
italokon nem szerepelhetnek:
(a) egészségügyi állítások; 
(b) táplálkozási állítások, amelyek nem az 
alkohol- vagy energiatartalom 
csökkentésére utalnak.
4. A 3. bekezdésben említetteken túl más 
élelmiszerek vagy élelmiszerkategóriák 
esetében is meghatározható a táplálkozási 
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vagy egészségügyi állítások korlátozása 
vagy tilalma összhangban a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással és a 
tudományos bizonyíték fényében.

Indoklás

A tápanyagprofiloknak a keretszabály részeként való létrehozása nem támogatható, mivel ez 
túlmutat a „szükséges” korlátozásokon és az arányosság elve ellen hat.

A fogyasztóvédelmi politika mögött meghúzódó fő elvnek annak kell lennie, hogy a 
fogyasztóknak hozzá kell férniük a pontos, releváns és érthető bizonyítékhoz. Az olyan 
javaslat, amelyik korlátozza azt az információt, amely az élelmiszer csomagolásán 
megjelenhet, kivéve, ha ez a pontosságot szolgálja, azzal fenyeget, hogy aláássa az Unió által 
az ezen a területen végzett munka nagy részét.

Vissza kell utasítanunk azt a hamis ellentétpárt, amely az élelmiszert „jó” és „rossz” 
élelmiszerre próbálja osztani. Az élelmiszerek táplálkozási összetétele kevésbé fontos, mint az 
elfogyasztott élelmiszer mennyisége és összetétele. A politikai döntéshozóknak bátorítania kell 
a kiegyensúlyozott és változatos étrendet, amely lényegbevágó a jó egészséghez. Ezt azonban 
inkább oktatással, semmit jogszabályokkal kell megvalósítani.

12. módosítás
5. cikk, 1. bekezdés, (a) pont

(a) azon anyag jelenlétéről, hiányáról vagy 
csökkentett tartalmáról, amelyről a 
kijelentést tették, általánosan elfogadott 
tudományos adatok alapján alá lett 
támasztva, hogy jótékony táplálkozási vagy 
fiziológiai hatása van; 

(a) azon tápanyag vagy más anyag 
jelenlétéről, hiányáról vagy csökkentett 
tartalmáról, amelyről a kijelentést tették, 
általánosan elfogadott tudományos 
ismeretek, vagy a 14-17. cikkben leírt 
engedélyezési eljárás szerinti megadott 
engedély alapján alá lett támasztva, hogy 
jótékony táplálkozási, vagy egészségügyi
hatása van; ahol az egészségügyi állítást 
olyan élelmiszer vagy élelmiszerkategória 
tekintetében tették, ahol az élelmiszerről 
vagy élelmiszerkategóriáról, amelyre az 
állítás irányul, általánosan elfogadott 
tudományos ismeretek alapján alá lett 
támasztva, hogy jótékony táplálkozási 
vagy egészségügyi hatása van;
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Indoklás

A táplálkozási és egészségügyi állítások használatának általános elveit és feltételeit pozitív 
módon határvonalként kell szemlélni, amelyhez mérten a végrehajtó hatóságok ellenőrizhetik 
a tagállamban tett állításokat. Világossá kell tenni, hogy a kifejezetten az élelmiszerre vagy 
élelmiszerkategóriára vonatkozó állítások szintén megengedettek. Ezt a megközelítést 
támogatja a javaslat 2. cikkében az „egészségügyi állításra” előírt meghatározás, valamint az 
Európa Tanács „Iránymutatás a funkcionális élelmiszerekre vonatkozó egészségügyi 
vonatkozású állítások tudományos bizonyításáról” és a Codex Alimentarius „Iránymutatás-
tervezet az egészségügyi és táplálkozási állítások használatáról”. 

13. módosítás
5. cikk, 1. bekezdés, (b) pont

(b) az anyag, amelyről az állítást tették: (b) a tápanyag vagy egyéb anyag, amelyről 
az állítást tették:

(i) jelentős mennyiségben van jelen a 
végtermékben, ahogy azt a közösségi 
jogszabályok meghatározzák, vagy ahol 
ilyen szabályok nem léteznek, olyan 
mennyiségben, amely kiváltja az állított 
táplálkozási vagy fiziológiai hatást, ahogy 
azt az általánosan elfogadott tudományos 
adatok alátámasztják, vagy 

(i) jelentős mennyiségben van jelen a 
végtermékben, ahogy azt a közösségi 
jogszabályok meghatározzák, vagy ahol 
ilyen szabályok nem léteznek, olyan 
mennyiségben, amely kiváltja az állított 
táplálkozási vagy egészségügyi hatást, 
ahogy azt az általánosan elfogadott 
tudományos ismeretek alátámasztják, vagy

(ii) nincs jelen, vagy csak csökkentett 
mennyiségben van jelen, amely kiváltja az 
állított táplálkozási vagy fiziológiai hatást, 
ahogy azt az általánosan elfogadott 
tudományos adatok alátámasztják; 

(ii) nincs jelen, vagy csak csökkentett 
mennyiségben van jelen, ahogy azt a 
közösségi jogszabályok meghatározzák, 
vagy ahol ilyen szabályok nem léteznek, 
olyan mennyiségben, amely kiváltja az 
állított táplálkozási vagy egészségügyi 
hatást, ahogy azt az általánosan elfogadott 
tudományos ismeretek alátámasztják; 

Indoklás

A szöveg tisztázása.

14. módosítás
5. cikk, 1. bekezdés, (c) pont

(c) ahol alkalmazható, az anyag amelyről 
az állítást tették olyan formában van, hogy 
az kész arra, hogy az emberi szervezet által 
felhasználásra kerüljön; 

(c) ahol alkalmazható, a tápanyag vagy 
egyéb anyag amelyről az állítást tették 
olyan formában van, hogy az kész arra, 
hogy az emberi szervezet által 
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felhasználásra kerüljön; 

Indoklás

A szöveg tisztázása.

15. módosítás
5. cikk, 1. bekezdés, (d) pont

(d) a terméknek az a mennyisége, amely 
ésszerű keretek között feltételezhetően 
elfogyasztásra kerül, a közösségi 
jogszabályokban meghatározott jelentős 
mennyiséget tartalmaz abból az anyagból, 
amelyhez az állítás kapcsolódik, vagy ahol 
ilyen szabályok nem léteznek, jelentős 
mennyiséget ahhoz, hogy kiváltsa a 
tanúsított táplálkozási vagy fiziológiai
hatást, ahogy azt az általánosan elfogadott 
tudományos adatok alátámasztják; 

(d) a terméknek az a mennyisége, amely 
ésszerű keretek között feltételezhetően 
elfogyasztásra kerül, a közösségi 
jogszabályokban meghatározott jelentős 
mennyiséget tartalmaz abból a 
tápanyagból vagy egyéb anyagból, 
amelyhez az állítás kapcsolódik, vagy ahol 
ilyen szabályok nem léteznek, jelentős 
mennyiséget ahhoz, hogy kiváltsa a 
tanúsított táplálkozási vagy egészségügyi
hatást, ahogy azt az általánosan elfogadott 
tudományos ismeretek alátámasztják; 

Indoklás

A szöveg tisztázása.

16. módosítás
6. cikk

1. A táplálkozási és egészségügyi állítások 
alapját és bizonyítékát általánosan 
elfogadott tudományos adatok kell, hogy 
adják.

1. A táplálkozási és egészségügyi állítások 
alapját és bizonyítékát általánosan 
elfogadott tudományos ismeretek kell, 
hogy adják, és a bizonyíték szintjének 
arányban kell állnia az állítással.

2. A táplálkozási vagy egészségügyi állítást 
tevő élelmiszeripari vállalkozónak 
igazolnia kell az állítás használatát.

2. A táplálkozási vagy egészségügyi állítást 
tevő élelmiszeripari vállalkozónak 
igazolnia kell az állítás használatát.

3. A tagállamok illetékes hatóságai 
felkérhetik az élelmiszeripari vállalkozót 
vagy a személyt aki terméket helyez el a 
piacon, hogy végezze el a tudományos 
munkát és tegyen szert azokra az adatokra,
amelyek biztosítják az összhangot ezzel a 

3. A tagállamok illetékes hatóságai 
felkérhetik az élelmiszeripari vállalkozót 
vagy a személyt aki terméket helyez el a 
piacon, hogy végezze el a tudományos 
munkát és tegyen szert azokra az 
ismeretekre, amelyek biztosítják az 
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rendelettel. összhangot ezzel a rendelettel.

Indoklás

A vállalkozásokra nehezedő teher, hogy bizonyítsák az állításaikat, arányban kell hogy álljon 
azzal az előnnyel, amelyet állítanak.

17. módosítás
7. cikk

Táplálkozási vagy egészségügyi állítás 
megtétele esetén, az általános hirdetések 
kivételével, a táplálkozási tájékoztatást a 
90/496/EGK irányelvvel összhangban kell 
nyújtani.

Táplálkozási vagy egészségügyi állítás 
megtétele esetén, a hirdetések kivételével, 
a táplálkozási tájékoztatást a 90/496/EGK 
irányelvvel összhangban kell nyújtani.

Egészségügyi állítás esetén a nyújtandó 
információnak a 90/496/EGK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
2. csoportból kell állnia.

Egészségügyi állítás esetén a nyújtandó 
információnak a 90/496/EGK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
2. csoportból kell állnia.

Emellett és az esettől függően azon 
anyag(ok) mennyiségét, amelyekre egy 
táplálkozási vagy egészségügyi állítás 
vonatkozik és amelyek nincsenek 
feltüntetve a tápértékjelölésen, a tápértékre 
vonatkozó tájékoztatás közelében szintén 
meg kell említeni.

Emellett és az esettől függően azon 
tápanyag(ok) vagy anyag(ok) mennyiségét,  
melyekre egy táplálkozási vagy 
egészségügyi állítás vonatkozik és amelyek 
nincsenek feltüntetve a tápértékjelölésen, a 
tápértékre vonatkozó tájékoztatás 
közelében szintén meg kell említeni, kivéve 
ha a létező közösségi jogszabályok 
előírásaihoz híven a címkén máshol már 
meg van említve.

Indoklás

A Bizottság korábban elfogadta, hogy a táplálkozási tájékoztatásra vonatkozó tápértékjelölési 
követelmények nem terjedhetnek ki a reklámozásra. Így tehát az „általános” szó törlendő. 
Más változtatások igyekeznek fenntartani a következetességet a javaslat egyéb szakaszaival és 
megakadályozni annak szükségességét, hogy ugyanazon táplálkozási tájékoztatást egynél 
többször is szerepeltetni kelljen a címkén.

18. módosítás
9. cikk, 1. bekezdés

1. A 84/450/EGK irányelv sérelme nélkül 
olyan táplálkozási állítás, amely az 

1. A 84/450/EGK irányelv sérelme nélkül 
olyan táplálkozási állítás, amely az 
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élelmiszer tápanyag és/vagy 
energiamennyiségét hasonlítja össze 
ugyanazon élelmiszerkategória más 
élelmiszereivel csak akkor tehető, ha az 
összehasonlított élelmiszerek egy átlagos 
fogyasztó számára könnyen 
beazonosíthatóak, vagy ha világosan 
jelezve vannak. A tápanyagbeli és/vagy 
energiai értékek különbségét meg kell 
állapítani, és az összehasonlításnak 
ugyanakkora mennyiségű élelmiszerre kell 
vonatkoznia.

élelmiszer tápanyag és/vagy 
energiamennyiségét hasonlítja össze más 
élelmiszerrel csak akkor tehető, ha az 
összehasonlított élelmiszereket egy átlagos 
fogyasztó könnyen be tudja azonosítani, 
vagy ha világosan jelezve vannak. A 
kérdéses tápanyagbeli és/vagy energiai 
értékek különbségét meg kell állapítani és 
az összehasonlításnak ugyanakkora 
mennyiségű élelmiszerre kell utalnia.

Indoklás

Az összehasonlító állításokra megállapított feltételek csoportja üdvözlendő. Ezt a cikket 
mindazonáltal világosabbá kell tenni, annak biztosítására, hogy a fogyasztó számára az 
összehasonlított élelmiszerek, amelyekhez az állítás kötődik, világosan azonosítottak legyenek. 
A módosítás szintén javasolja, hogy lehetőség legyen különböző élelmiszerek 
összehasonlítására, például a kalciumtartalom összehasonlítása egy pohár tejben és egy 
pohár narancslében, vagy a gabonapelyhekben található élelmi rostok mennyiségének 
összehasonlítása más népszerű élelmirost-forrásokkal, mint amilyen például a teljes kiőrlésű 
kenyér.

19. módosítás
10. cikk, 2. bekezdés, (c) pont

(c) ahol megfelelő, egy nyilatkozat azon 
személyek számára, akiknek kerülnie kell 
az élelmiszer használatát; 

(c) ahol megfelelő, egy figyelmeztetés 
azon személyek számára, akiknek kerülnie 
kell az élelmiszer fogyasztását; és

20. módosítás
11. cikk

11. cikk
Implikált egészségügyi állítások

1. A következő implikált egészségügyi 
állítások nem megengedettek:

törölve

(a) állítások, amelyek a tápanyagnak vagy 
élelmiszernek az általános jó egészégre 
vagy közérzetre gyakorolt általános, nem 
meghatározott jótékony hatására utalnak; 
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(b) állítások, amelyek pszichológiai vagy 
viselkedésbeli funkciókra utalnak; 
(c) a 96/8/EK rendelet sérelme nélkül 
állítások, amelyek a fogyásra vagy 
súlykontrollra utalnak, vagy a súlyvesztés 
arányára illetve mértékére, amely a 
használatukból fakadhat, vagy az 
éhségérzet csökkentésére illetve a 
jóllakottságérzet növelésére, vagy az 
étrendből származó energia 
csökkentésére; 
(d) állítások, amelyek orvosok, más 
egészségügyi alkalmazottak, szakmai 
szervezeteik vagy jótékonysági 
intézmények tanácsára utalnak, vagy azt 
sugallják, hogy az élelmiszer el nem 
fogyasztása befolyásolhatja az egészséget.
2. ahol az megfelelő, a Bizottság, a 
Hatósággal való konzultáció után 
részletes iránymutatásokat tehet közzé 
ennek a cikknek a végrehajtásához.

Indoklás

A táplálkozási állításoknak elismert és bizonyított kutatáson vagy általánosan elfogadott 
tudományos ismereteken kell alapulniuk. Az előállítóknak meg kell, hogy legyen a lehetőségük 
arra, hogy bármilyen olyan állítást megfogalmazzanak, amelyet bizonyítani tudnak, 
mindaddig, amíg az világosan érthető a fogyasztók számára. A fogyasztókat félrevezető 
állításokat már le kell fedniük a félrevezető reklámozásra vonatkozó létező jogszabályoknak.

Az általános tiltása az olyan állítások használatának, amelyek az általános jó közérzetre, a 
pszichológiai hatásokra vagy a súlyvesztésre utalnak, tulajdonképpen ellene hatna a WHO és 
az EU szélesebb egészségügyi célkitűzéseinek azáltal, hogy korlátozná a fogyasztók 
képességét arra, hogy tájékozottan válasszanak, és gátolná a fogyasztókat, hogy 
hozzájussanak olyan élelmiszer termékekhez, amelyeknek jótékony egészségügyi hatásai 
vannak. 

Végezetül az implikált egészségügyi állítás fogalma annyira tág, hogy az jogilag bizonytalan. 
A Bizottság javaslata kevés mozgásteret ad a fogyasztóknak, hogy a józan észre hagyatkozva 
eldöntsék, melyik állításokat kell szó szerint értelmezni és melyek azok, amelyek csak „fel 
vannak fújva” egy reklámban. Az édességek csomagjain a mosolygó gyerekeket mutató 
képeket úgy kellene értelmezni, hogy az édességek a gyerekeket boldoggá teszik?

21. módosítás
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12. cikk

1. A 10. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül, egészségügyi állítások, amelyek a 
tápanyag vagy egy másik anyag szerepét 
írják le a növekedésben, a fejlődésben és a 
test normális működésében, amelyek 
általánosan elfogadott, és az átlagos 
fogyasztó számára közérthető tudományos 
adatokon alapulnak, megfogalmazhatók, 
ha szerepelnek abban a listában, amelyről
a (2) bekezdés rendelkezik.

1. A 10. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül, egészségügyi állítások, amelyek a 
tápanyag vagy más anyag szerepét írják le 
a növekedésben, a fejlődésben és a test 
normális működésében, amelyek 
általánosan elfogadott, és az átlagos 
fogyasztó számára közérthető tudományos 
ismereteken alapulnak, 
megfogalmazhatók, ha olyan állításokon 
alapulnak, amelyeket tartalmaz az a lista, 
amelyről a (2) bekezdés rendelkezik.

2. A tagállamoknak a Bizottság 
rendelkezésére kell bocsátaniuk az 1. 
bekezdésben említett állítások listáit 
legkésőbb …-ig [ezen rendelet elfogadása
hónapjának utolsó napja + egy év].

2. A tagállamokat és az érdekelt feleket, 
beleértve a fogyasztói csoportokat és az 
ipar képviselőit fel kell kérni, hogy a 
Bizottság rendelkezésére bocsássák
azoknak az állításoknak a listáit, 
amelyekről azt szeretnék, hogy 
szerepeljenek az engedélyezett 
egészségügyi állítások közösségi listájában
legkésőbb …-ig [ezen rendelet elfogadása 
hónapjának utolsó napja + egy év].

A Hatósággal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság a 23. cikkben említett 
eljárással összhangban elfogad egy 
közösségi listát az (1) bekezdésben említett 
engedélyezett, a tápanyagnak vagy más 
anyagnak a növekedésben, a fejlődésben és 
a test normális működésében játszott 
szerepét leíró állításokról, legkésőbb … -ig 
[ezen rendelet elfogadása hónapjának 
utolsó napja + 3 év].

A Hatósággal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság a 23. cikkben említett 
eljárással összhangban elfogad egy 
közösségi listát az (1) bekezdésben említett 
engedélyezett, a tápanyagnak vagy más 
anyagnak a növekedésben, a fejlődésben és 
a test normális működésében játszott 
szerepét leíró állításokról, legkésőbb … -ig 
[ezen rendelet elfogadása hónapjának 
utolsó napja + 3 év].

A lista változtatásait a 23. cikkben említett 
eljárással összhangban lehet elfogadni, a 
Bizottság saját kezdeményezésére vagy 
egy tagállam kérelmét követően.

A listát a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban lehet 
módosítani, a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy egy tagállam 
kérelmét követően.

3. Ennek a rendeletnek a hatályba lépését
követően a (2) bekezdés második 
bekezdésében említett lista elfogadásáig az 
első bekezdésben említett egészségügyi 
állításokat az élelmiszeripari vállalkozó 
felelősségére lehet megtenni, feltéve, hogy 
összhangban vannak ezzel a rendelettel és 

3. Ennek a rendeletnek a hatályba lépését 
követően a (2) bekezdés második 
albekezdésében említett lista elfogadását 
követő 12 hónapig az első bekezdésben 
említett egészségügyi állításokat az 
élelmiszeripari vállalkozó felelősségére 
lehet megtenni, feltéve, hogy összhangban 
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a rájuk vonatkozó nemzeti 
rendelkezésekkel, és hogy a 22. cikkben 
említett védintézkedések elfogadása nem 
sérül.

vannak ezzel a rendelettel és a rájuk 
vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel.

Indoklás

A hatóságnak tekintetbe kell vennie a nem kormányzati szervezetektől, többek között a 
fogyasztói csoportoktól és az ipar képviselőitől származó kérelmeket. A lista összeállítása 
után szükség van egy átmeneti időszakra, mielőtt a rendelet teljes körűen hatályba lép, hogy a 
gyártóknak meg legyen a lehetősége arra, hogy úgy tervezzék újra a csomagolást, hogy az 
megfeleljen az új szabályoknak, és a nagykereskedőknek és a kiskereskedőknek, hogy 
kiárusítsák a még raktáron levő készletet. Ez különösen fontos a kicsi és közepes 
vállalkozások esetében.

22. módosítás
13. cikk, 2. bekezdés

2. Az ebben a rendeletben megállapított 
általános és az (1)  bekezdésben  
megállapított meghatározott
követelmények mellett a betegség 
kockázatának csökkentésére vonatkozó 
állításoknál a címkének szintén 
tartalmaznia kell egy kijelentést, amely 
jelzi, hogy a betegségeknek több 
rizikófaktora van, és hogy ezen 
rizikófaktorok egyikének megváltoztatása 
lehet, hogy jótékony hatással bír, de lehet, 
hogy hatástalan.

2. Az ebben a rendeletben megállapított 
követelmények mellett a betegség 
kockázatának csökkentésére vonatkozó 
állítások esetében a címkének szintén 
tartalmaznia kell egy kijelentést, amely 
jelzi, hogy a betegségnek több 
rizikófaktora van, és hogy ezen 
rizikófaktorok egyikének megváltoztatása 
lehet, hogy jótékony hatással bír, de lehet, 
hogy hatástalan.

23. módosítás
14. cikk, 1. bekezdés, 1. albekezdés

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

1. A 10. cikk (1) bekezdésében és a 13. 
cikk (1) bekezdésében említett engedély 
megkapásához a Hatósághoz egy kérelmet 
kell benyújtani.

Indoklás

Az engedélyre vonatkozó kérelem a két cikk alapján készül el.
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24. módosítás
14. cikk, 1. bekezdés, (c) pont

(c) a (3) bekezdés f) pontjában említett 
dosszié összefoglalóját elérhetővé kell 
tennie a nagyközönség számára.

(c) a (2) bekezdés f) említett dosszié 
összefoglalóját elérhetővé kell tennie a 
nagyközönség számára.

Indoklás

A c) pontban a hivatkozásnak a (2) bekezdés f) pontjának kell lennie a (3) bekezdés f) ponjta 
helyett.

25. módosítás
14. cikk, 2. bekezdés, (b) pont

(b) az élelmiszer vagy az élelmiszer 
kategória, amely vonatkozásában az 
egészségügyi állítás megtételre kerül, és 
egyedi jellemzői

(b) az élelmiszer vagy az élelmiszer 
kategória vagy egyik alkotóeleme, amely 
vonatkozásában az egészségügyi állítás 
megtételre kerül, és egyedi jellemzői

Indoklás

Az egészségügyi állítás 2. cikkbeli meghatározásából következik.

26. módosítás
14. módosítás, 2. bekezdés, (e) pont

(e) egy javaslatot az egészségügyi állítás 
megszövegezésére, minden közösségi 
nyelven, amelyre az engedélyt kérik, 
beleértve, adott esetben, a felhasználás 
egyedi feltételeit; 

(e) az egészségügyi állítás 
megszövegezésének szemléltető példáját 
azon a nyelven, amelyen a dossziét 
benyújtják a Hatóságnak, és adott esetben 
a felhasználás egyedi feltételeit; 

Indoklás

Nem követelhető meg a jelentkezőtől, hogy az állítás pontos megszövegezését (végső 
megfogalmazását) nyújtsa be, és a Hatóság határozatában sem szerepelhet a pontos 
megszövegezés. A gyártóknak és a reklámcégeknek szabadságukban kell állnia, hogy bizonyos 
kreativitással árulják a termékeiket mindaddig, amíg az állítások megőrzik az engedélyezett 
állítás jelentését és szellemiségét. Annak megengedése céljából, hogy nem kormányzati 
szervezetek is hozzászóljanak a listához, a Hatóságnak a kérelmeket a Közösség bármelyik 
nyelvén el kell fogadnia, bár a Hatóság határozatának minden nyelven elérhetőnek kell 
lennie.
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27. módosítás
15. cikk, 3. bekezdés

3. Véleményének elkészítése céljából a 
Hatóságnak igazolnia kell:

3. Véleményének elkészítése céljából a 
Hatóságnak igazolnia kell, hogy az 
egészségügyi állítás szemléltető példája:

(a) hogy az állítás javasolt 
megszövegezését tudományos adatok 
támasztják alá; 

(a) tudományos ismeretek által 
alátámasztott; 

(b) hogy az egészségügyi állítás 
megszövegezése megfelel az ebben a 
rendeletben megállapított kritériumoknak; 

(b) megfelel az ebben a rendeletben 
megállapított kritériumoknak; 

(c) hogy az egészségügyi állítás javasolt 
megszövegezése a fogyasztó számára 
érthető és jelentésteli.

(c) a fogyasztó számára érthető és 
jelentésteli.

Indoklás

Az előző módosításokból következik.

28. módosítás
15. cikk, 4. bekezdés, (b) pont

(b) annak az élelmiszernek vagy 
élelmiszerkategóriának a meghatározása, 
amely vonatkozásában az állítást használni 
fogják és egyedi jellemzői;

(b) annak az élelmiszernek vagy 
élelmiszerkategóriának vagy összetevői 
egyikének a meghatározása, amely 
vonatkozásában az állítást használni fogják 
és egyedi jellemzői; 

Indoklás

Az egészségügyi állítás 2. cikkbeli meghatározásából következik.

29. módosítás
15. cikk, 4. bekezdés, (c) pont

(c) a javasolt egészségügyi állítás ajánlott 
megszövegezését, minden közösségi 
nyelven;

(c) a javasolt egészségügyi állítás jelentését 
és megszövegezésének szemléltető példáját
minden közösségi nyelven; 

Indoklás

A 14. cikk (2) bekezdésének e) pontjának és a 15. cikk (3) bekezdésének módosításából 
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következik.

30. módosítás
19. cikk, 1. bekezdés, bevezető rész

1. A 14. cikk (2) bekezdése alapján 
igényelt kérelmezési dossziéban található 
tudományos adat és egyéb információ az 
engedély megadásától számított hét év 
időtartamában nem használható fel egy 
további kérelmező javára, kivéve, ha a 
további kérelmező megegyezett az előzetes 
kérelmezővel hogy az ilyen adat és 
információ felhasználható, ahol:

1. A szabadalmaztatott adatok alapján 
engedélyezett egészségügyi állítások 
esetében, a 14. cikk (2) bekezdése alapján 
igényelt kérelmezési dossziéban található 
tudományos adat és egyéb információ az 
engedély megadásától számított hét év 
időtartamában nem használható fel egy 
további kérelmező javára, kivéve, ha a 
további kérelmező megegyezett az előzetes 
kérelmezővel hogy az ilyen adat és 
információ felhasználható, ahol:

Indoklás

Tisztázás.  

31. módosítás
19. cikk, 2. a. bekezdés (új)

. 2a. Az (1) és (2) bekezdések nem zárják ki, 
hogy egy további kérelmező megkapja az 
engedélyt abban az esetben, ha az ilyen 
kérelmező által alkalmazott egészségügyi 
állítást engedélyeznék a kérelemben 
nyújtott szabadalmaztatott adatok vagy 
bármilyen más nem szabadalminak 
minősített tudományos adat és információ 
alapján, ha az ilyen adat vagy információ 
elégséges az egészségügyi állítás 
engedélyezéséhez.

Indoklás

Az a rendelkezés, amely hét éves kizárólagos adat- és piacvédelmet enged meg a 
szabadalmaztatott adatokon alapuló egészségügyi állítások esetében, üdvözlendő. A Bizottság 
szándéka azonban nem teljesen világos. A javaslat például nem határozza meg, hogy vajon két 
gyártó, aki ugyanarról a bizonyítékról nyújt be dossziét mindkettő élvezheti-e a 
kizárólagosságot, vagy vajon más kérelmezők ki lennének-e zárva az ilyen engedély 
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megadásából. A (2a) bekezdés tehát igyekszik tisztázni ezt a kérdést.

32. módosítás
19. cikk, 2. b. bekezdés (új)

2b. Az (1) és a (2) bekezdés vonatkozik 
minden szabadalmaztatott adaton alapuló 
kérelemre tekintet nélkül a prioritási 
sorrendre, amelyben az ilyen kérelmet 
benyújtották. 

Indoklás

Az a rendelkezés, amely hét éves kizárólagos adat- és piacvédelmet enged meg a 
szabadalmaztatott adatokon alapuló egészségügyi állítások esetében, üdvözlendő. A Bizottság 
szándéka azonban nem teljesen világos. A javaslat például nem határozza meg, hogy vajon két 
gyártó, aki ugyanarról a bizonyítékról nyújt be dossziét mindkettő élvezheti-e a 
kizárólagosságot, vagy vajon más kérelmezők ki lennének-e zárva az ilyen engedély 
megadásából. A (2b) bekezdés tehát igyekszik tisztázni ezt a kérdést.

33. módosítás
19. a. cikk (új) 

. 19a cikk
Bizalmasság

1. A kérelmező jelezheti, hogy az általa 
leadott információból melyiket kívánja 
úgy, hogy bizalmasan kezeljék azon az 
alapon, hogy annak felfedése jelentősen 
sérthetné a versenypozícióját. Igazolható 
okokat kell megadni.
2. A Bizottság a kérelmezővel való 
konzultáció után meghatározza, hogy a 
(3) bekezdésben meghatározotton túl 
melyik információt kell bizalmasan 
kezelni, és döntéséről értesíti a kérelmezőt. 
3. A következő adat és információ nem 
tekinthető bizalmasnak:
(a) az élelmiszer neve és a lényeges, az 
egészséghez fűződő tulajdonságait 
eredményező jellemzői; 
(b) az in vitro modelleken, állatokon és 
embereken végzett tanulmányok 
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eredményei, amelyek lényegesek az 
élelmiszer és összetevőinek az emberi 
táplálkozásra és egészségre gyakorolt 
hatásainak értékeléséhez; 
(c) az élelmiszer illetve összetevői fő 
jellemzőinek kimutatásához vagy 
számszerűsítéséhez szükséges olyan 
módszerek, amelyek szükségesek lehetnek 
a hivatalos ellenőrzéshez.
4. A második bekezdés ellenére a 
hatóságnak kérésre a Bizottság és a
tagállamok rendelkezésére kell bocsátania 
minden általa birtokolt információt, 
beleértve a (2) bekezdés alapján 
bizalmasként azonosítottakat is.
5. A hatóságnak alkalmaznia kell az 
Európai Parlament és a Tanács 2001. 
május 30-ai, az Európai Parlament és a 
Tanács dokumentumaihoz való 
hozzáférésről szóló 1049/2001/EK 
rendelete1 alapelveit, amikor a hatóság 
által birtokolt dokumentumokhoz való 
hozzáférésre irányuló kérelmeket kezeli.
6. A tagállamoknak a Bizottságnak és a 
Hatóságnak bizalmasan kell kezelnie 
minden, a (2) bekezdés alapján 
bizalmasként azonosított információt, 
kivéve, amikor az ilyen információ 
nyilvánosságra hozatala helyénvaló az 
emberi egészség megóvása céljából. A 
tagállamoknak a jelen rendelet alapján 
megkapott dokumentumokhoz való 
hozzáférésre irányuló kérelmeket a 
1049/2001/EK rendelet 5. cikkével 
összhangban kell kezelnie.
7. Ha egy kérelmező visszalép vagy egy 
kérelmet visszavon, a tagállamoknak, a 
Bizottságnak és a Hatóságnak tiszteletben 
kell tartania a kereskedelmi és ipari 
információ bizalmasságát, beleértve a 
kutatási és fejlesztési információt éppúgy, 
mint azt az információt, amelynek 
bizalmassága tekintetében a kérelmező és 
a Bizottság nem ért egyet.
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1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

34. módosítás
19. b. cikk (új)

. 19b cikk 
Bizalmas adatok védelme

1. A 10. cikk alapján igényelt és a 19. cikk 
alapján védett kérelmezési dossziéban 
benyújtott tudományos adat és egyéb 
információ az engedély megadásától 
számított hét év időtartamában nem 
használható fel egy további kérelmező 
javára, kivéve, ha az első kérelmező 
beleegyezik, hogy az ilyen adat és 
információ felhasználható.
2. A hét éves időszak leteltével a Hatóság 
a kérelmezési dossziéban tartalmazott 
tudományos adatok alapján végzett 
értékelések összességét vagy ennek egy 
részét más kérelmező javára 
felhasználhatja.

Indoklás

A kutatásba való beruházás bátorítása, az innováció támogatása és az igazságos verseny 
szempontjából a megfelelő adatvédelem elengedhetetlen. A gyakorlatban a szabadalmaztatott 
adatok kizárólagos felhasználásának joga nem mindig lesz elégséges, mivel a klinikai 
vizsgálatokat általában harmadik fél, például egyetemek bevonásával hajtják végre. Az esetek 
többségében a gyártók meg fogják adni az egyetemeknek a jogot, hogy az adatokat képzésre, 
publikációkra és további kutatásra felhasználják. 

35. módosítás
21. cikk, 1. bekezdés

1. Ha hivatkozás történik erre a cikkre, a 
(2), (3) és (4) bekezdésben megállapított 
eljárás alkalmazandó.

törölve

Indoklás

Felesleges.
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36. módosítás
21. cikk, 3. bekezdés

3. A Bizottság konzultál a 178/2002/EK 
rendelet 58. cikkének (1) bekezdése 
alapján létrehozott Állandó Élelmiszerlánc 
és Állategészségügyi Bizottsággal (a 
továbbiakban „bizottság”), ha úgy ítéli 
meg, hogy ez a konzultáció hasznos, vagy 
ha egy tagállam ezt igényli, és véleményezi 
az előirányzott intézkedéseket.

3. A Bizottság konzultál a 178/2002/EK 
rendelet 58. cikkének (1) bekezdése 
alapján létrehozott Állandó Élelmiszerlánc 
és Állategészségügyi Bizottsággal, ha úgy 
ítéli meg, hogy ez a konzultáció hasznos, 
vagy ha egy tagállam ezt igényli, és 
véleményezi az előirányzott 
intézkedéseket.

Indoklás

A meghatározásra nincs szükség, nem hasznos.

37. módosítás
22. cikk

22. cikk
Védintézkedések

1. Ha egy tagállamnak komoly alapja van 
azt feltételezni, hogy egy állítás nem tesz 
eleget ennek a rendeletnek, vagy hogy a 7. 
cikkben előírt tudományos bizonyítás 
elégtelen, akkor az a tagállam a területén 
ideiglenesen felfüggesztetheti annak az 
állításnak a használatát.

törölve

A többi tagállamot és a Bizottságot 
tájékoztatnia kell, és meg kell indokolnia 
a felfüggesztést.
2. Összhangban a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
határozatot kell hozni, ahol az megfelelő, 
a Hatóság véleményének megkapása után.
A Bizottság saját kezdeményezésre 
kezdeményezheti ezt az eljárást.
3. Az 1. bekezdésben említett tagállam 
fenntarthatja a felfüggesztést, amíg a 2. 
bekezdésben említett határozatról 
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értesítik.

Indoklás

A javaslat lehetővé teszi az egyéni tagállamoknak, hogy az állítások engedélyezésére 
esetlegesen hosszú eljárásokhoz folyamodjanak, és megadja nekik azt a lehetőséget, hogy 
ideiglenesen felfüggesszék az állítások használatát. Ez aránytalannak tűnik a rendelet 
céljaival és erőteljesen növelhetné a vállalkozások költségeit, miközben akadályozná az áruk 
határokon átnyúló terjesztését.

38. módosítás
23. cikk, 1. bekezdés

1. A Bizottságot segíti 178/2002/EK 
rendelet 58. cikkének (1) bekezdése 
alapján létrehozott Állandó Élelmiszerlánc 
és Állategészségügyi Bizottság, a 
továbbiakban a „bizottság”.

1. A Bizottságot segíti 178/2002/EK 
rendelet 58. cikkének (1) bekezdése 
alapján létrehozott Állandó Élelmiszerlánc 
és Állategészségügyi Bizottság.

39. módosítás
23. cikk, 2. bekezdés, 2. albekezdés

A 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében megállapított időszaknak
három hónaposnak kell lennie.

A 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében megállapított időszak nem 
haladhatja meg a két hónapot. 

Indoklás

A hosszú eljárások csökkentése végett az időtartamot 2 hónapra kell korlátozni. Ez a 
módosítás szintén visszaadná az 1999/468/EK megszövegezését és szellemiségét, amely nem 
jelenti ki, hogy az időszaknak „három hónaposnak kell lennie” ahogy az a javasolt 
rendeletben szerepel, hanem úgy rendelkezdik, hogy a vonatkozó időtartamot meg kell 
„állapítani minden alapeszközben” és „semmilyen esetben sem haladhatja meg a Tanácshoz 
való beterjesztést követő három hónapot”.

40. módosítás
25. a. cikk (új)

. 25a cikk
Átmeneti időszak

A 12. cikk (1) bekezdésében említettektől 
eltérő egészségügyi állítások, amelyeket 
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élelmiszerek, élelmiszerkategóriák vagy 
élelmiszer alkotóelemek esetében 
használnak abban az időben, amikor ez a 
rendelet a létező rendelkezésekkel 
megfelelően hatályba lép, továbbra is 
megtehetők feltéve, hogy a 14. cikk szerint 
egy kérvényt nyújtanak be ennek a 
rendeletnek a hatályba lépésétől számított 
tizenkét hónapon belül, és hat hónapig azt 
követően, hogy a 16. cikk szerint 
határozat született. Az ilyen kérvények 
esetében a 15. cikk (1) és (2) bekezdésében 
és a 16. cikk (1) bekezdésében 
megállapított időhatárok nem 
alkalmazandók.

Indoklás

Lényegbevágó fontossággal bír egy átmeneti időszak biztosítása, amely lehetővé teszi a 
meglévő, tudományos alappal bíró, jogosan tett állítások számára, hogy használatban 
maradjanak, amíg megfelelően be nem vonják őket a javasolt rendelet alá.

41. módosítás
Melléklet, az Alacsony energiatartam előtt (új)

. A mellékletben felsorolt táplálkozási 
állítások sérelme nélkül az olyan 
kijelentések, amelyek tudományosan 
bizonyíthatók és amelyek megfelelnek a 3. 
cikkben megállapított általános elveknek, 
mint amilyen a kalóriaérték vagy más 
táplálkozási jellemzők, engedélyezhetők.

Indoklás

A javaslat jelenleg tiltaná az olyan ténymegállapításokat, hogy „kevesebb mint 300 kalóriát 
tartalmaz” vagy „két gramm sót tartalmaz”. Az ilyen leírásokat meg kell engedni, mivel 
lényegében tudományos tényekre vonatkozó kijelentések, és nem sértik a javaslat 3. cikkében 
előírt általános elveket. Ez okból kifolyólag egy ilyen értelmű kikötést be kell foglalni a 
melléklet elején.

42. módosítás
Melléklet, Alacsony zsírtartalom
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Olyan állítás, hogy az élelmiszer alacsony 
zsírtartalmú és bármilyen olyan állítás, 
amely a fogyasztó számára 
valószínűsíthetően ugyanezt jelenti, csak 
akkor tehető, ha a termék 100 g-ja nem 
tartalmaz több mint 3 g, vagy 100 ml-je 
több mint 1,5 g zsírt (félsovány tej 
esetében 100 ml-je 1,8 g zsírt).

Olyan állítás, hogy az élelmiszer alacsony 
zsírtartalmú és bármilyen olyan állítás, 
amely a fogyasztó számára 
valószínűsíthetően ugyanezt jelenti, csak 
akkor tehető, ha a termék 100g-ja nem 
tartalmaz több mint 3 g, vagy 100 ml-je 
több mint 1,5 g zsírt (félsovány tej 
esetében 100 ml-je 1,8 g zsírt). Ez az 
állítás a 2991/94/EK rendelet az „alacsony 
zsírtartalmú” terminust előíró 5. cikkének 
sérelme nélkül alkalmazandó. Az 
„alacsony zsírtartalmú” állítás sajtokra is 
alkalmazható, ha a zsírtartalom legalább 
10%-a és legfeljebb 25%-a a sajt 
szárazanyag-tartalmának.

A természetesen zsírszegény 
élelmiszereknél az állítás elején a 
„természetesen” kitétel használható.

A természetesen zsírszegény 
élelmiszereknél az állítás elején a 
„természetesen” kitétel használható.

Indoklás

Az állítások nem vonatkozhatnak kenhető zsírokra, amelyekre a 2991/94/EK rendeletnek 
elkülönült szabályai vannak. A 2991/94/EK rendelet értelmében a „enyhébb” hivatkozás 
csatolható a termékhez, ha a zsírtartalma 41-62%, és az „alacsony zsírtartalom”, „enyhe” 
hivatkozás csatolható a termékhez, ha a termék zsírtartalma nem több mint 41%. A 
Bizottságnak az egyezményhez fűzött magyarázatának 23. pontja szerint a 2991/94/EK 
rendeletet ki kell igazítani. Ez csak a kenhető zsírokra vonatkozik. Ez nehezen volna 
kiigazítható egy minden élelmiszer-termékre vonatkozó általános rendeletté. Világosan ki kell 
tehát jelenteni, hogy ennek sérelme nélkül a zsír mennyiségére vonatkozó állítások nem 
alkalmazandók a kenhető étkezési zsírokra.

43. módosítás
Melléklet, Zsírmentes

Olyan állítás, hogy egy élelmiszer 
zsírmentes vagy bármilyen olyan állítás, 
amely a fogyasztó számára ugyanezt 
jelentheti, csak akkor tehető, ha a termék 
100 g-ja vagy 100 ml-je nem tartalmaz 
többet 0,5 g zsírnál. Tiltani kell azonban az 
olyan állításokat, amelyek úgy vannak 
kifejezve, hogy „X%-ban zsírmentes”.

Olyan állítás, hogy az élelmiszer 
zsírmentes vagy bármilyen olyan állítás, 
amely a fogyasztó számára ugyanezt 
jelentheti, csak akkor tehető, ha a termék 
100 g-ja vagy 100 ml-je nem tartalmaz 
többet 0,5 g zsírnál. Tiltani kell azonban az 
olyan állításokat, amelyek úgy vannak 
kifejezve, hogy „X%-ban zsírmentes”. A 
„zsírmentes” állítás szintén alkalmazható 
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sajtokra, ha a sajt szárazanyag-
tartalmában a zsírtartalom kevesebb mint 
10%.

A természetesen zsírmentes 
élelmiszereknél az állítás elején a 
„természetesen” kitétel használható.

A természetesen zsírmentes 
élelmiszereknél az állítás elején a 
„természetesen” kitétel használható.

Indoklás

Az állítás vonatkozhat meghatározott zsírtartalmú sajtokra. A sajtokra alkalmazandó 
Nemzetközi Tejipari Szövetség és a Codex szabványai, és például a vonatkozó finn 
jogszabályok értelmében a sajtok zsírmentesnek tekinthetők, ha a szárazanyag-tartalmuk 
zsírtartalma kevesebb mint 10%.

44. módosítás
Melléklet, a Telített zsírsavmentes után (új)

. MAGAS TELÍTETLEN ZSÍRSAV 
és/vagy  MAGAS LÁGY 
ZSÍRTARTALOM
Olyan állítás, hogy az élelmiszernek 
magas a telítetlen zsírsavtartalma, és 
bármilyen egyéb állítás, amely a fogyasztó
számára valószínűsíthetően ugyanezt 
jelenti, csak akkor tehető, ha a termékben 
jelenlévő zsírsavak legalább 70%-a 
telítetlen zsírsavból származik.
A természetesen magas telítetlen 
zsírsavtartalmú élelmiszerek esetében az 
állítás elején a „természetesen” kitétel 
használható.

Indoklás

Meg kell lennie annak a lehetőségének, hogy a zsír mennyiségére nézve is megfogalmazzanak 
állításokat, ne csak telített zsírsavtartalmára. Meg kell például lennie annak lehetőségének, 
hogy azt lehessen állítani, hogy a terméknek „magas a többszörösen telítetlen 
zsírsavtartalma”, és magas az „omega-3 zsírsavtartalma”. Bizonyos feltételeket kell tehát 
megállapítani a „magas telítetlen zsírsavtartalom és/vagy magas lágy zsírsavtartalom” 
állítás használata esetében. Vannak konkrét különbségek a különböző zsírok minőségében és 
tápértékében. A nagy mennyiségű telítetlen zsírsavakat tartalmazó zsírokról felismerték, hogy 
jótékony hatásuk van az emberi táplálkozásra, különösen, ha telített vagy keményített zsírokat 
helyettesít az étrendben.

45. módosítás
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Melléklet, az új Magas telítetlen zsírsav és/vagy magas lágy zsírtartalom után (új)

. MAGAS TÖBBSZÖRÖSEN 
TELÍTETLEN ZSÍRSAVTARTALOM
Olyan állítás, hogy az élelmiszernek 
magas a többszörösen telítetlen 
zsírsavtartalma, és bármilyen egyéb 
állítás, amely a fogyasztó számára 
valószínűsíthetően ugyanezt jelenti, csak 
akkor tehető, ha a termékben jelenlévő 
zsírsavak legalább 45%-a többszörösen 
telítetlen zsírsavból származik (TTZS).
A természetesen magas többszörösen 
telítetlen zsírsavtartalmú élelmiszerek 
esetében az állítás elején a 
„természetesen” kitétel használható.

Indoklás

A javasolt szintet (legalább 45%) számos országban már évek óta sikeresen belefoglalták a 
jogszabályokba vagy a gyakorlati szabályzatokba, hogy javítsák a népesség TTZS-bevitelét.

46. módosítás
Melléklet, az új Magas többszörösen telítetlen zsírsav után (új)

. MAGAS EGYSZERESEN TELÍTETLEN 
ZSÍRSAVTARTALOM
Olyan állítás, hogy az élelmiszernek 
magas az egyszeresen telítetlen 
zsírsavtartalma, és bármilyen egyéb 
állítás, amely a fogyasztó számára 
valószínűsíthetően ugyanezt jelenti, csak 
akkor tehető, ha a termékben jelenlévő 
zsírsavak legalább 45%-a egyszeresen 
telítetlen zsírsavból származik (ETZS).
A természetesen magas telítetlen 
zsírsavtartalmú élelmiszerek esetében az 
állítás elején a „természetesen” kitétel 
használható.

Indoklás

Az újabb WHO jelentés elismeri, hogy amikor az ETZS-t behelyettesítik telített zsírsavra, mind 
a teljes, mind az LDL-koleszterinszint csökken. Az ETZS-ben, gyümölcsökben, zöldségekben 
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és halban gazdag mediterrán étrendre vonatkozó további tanulmányok azt mutatják, hogy az 
ebben a régióban élő személyeknél kisebb a szívinfarktus kockázata. A WHO elismeri, hogy az 
ETZS-k fontos zsírforrások az étrendben, és utal arra, hogy ezek okozhatják a különbséget a 
telített, a transz- és a többszörösen telítetlen zsírsavak között, amely a zsírsavak energiájának 
megközelítőleg 33-46%-át vagy 10-14%-át teszi ki. A „magas ETZS tartalomnak” hasonlónak 
kell lennie ehhez a mennyiséghez.

47. módosítás
Melléklet, az új Magas telítetlen zsírsavtartalom után (új)

. MAGAS OMEGA-3 TARTALOM
Olyan állítás, hogy egy élelmiszernek 
magas az omega-3 tartalma, és bármilyen 
egyéb állítás, amely a fogyasztó számára 
valószínűsíthetően ugyanezt jelenti, csak 
akkor tehető, ha a következő feltételek 
legalább egyike ki van elégítve:
- a termék 100 g-jának minimális alfa-
linolénsav tartalma 0,3 g,
- a termék 100 g-jának minimális hosszú 
láncú omega-3 tartalma 300 mg.
A természetesen magas omega-3 tartalmú 
élelmiszerek esetében az állítás elején a 
„természetesen” kitétel használható.

Indoklás

A WHO ajánlja az alfa-linolénsav bevitel növelését az energia 1-2%-ára, amely körülbelül 
napi 2-4 grammal egyenértékű. Az alfa-linolénsav fő forrásai a margarin, az étkezési zsírok, a 
sütemények, a kekszek, a sült ételek. A javasolt szint azt jelenti, hogy napi pl. 20 g margarin 
vagy étkezési zsír ésszerű bevitele 0,6 g alfa-linolénsavat szolgáltatna.

48. módosítás
Melléklet,  az új Magas omega-3 tartalom után (új)

. KOLESZTERIN MENTES 
Olyan állítás, hogy az élelmiszer nem 
tartalmaz koleszterint, és bármilyen egyéb 
állítás, amely a fogyasztó számára 
ugyanezt jelentheti, csak akkor tehető, ha 
amit a termék tartalmaz, az: 
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a) nem több, mint 0,005/100 g (szilárd) 
vagy mint 0,005/100 ml (folyékony), és 
b) kevesebb, mint 1,5 g telített zsírsav 100 
g-ban (szilárd) vagy mint 0,75 g telített 
zsírsav 100 ml-ben (folyékony) és 
c) a telített zsírsavak nem több, mint 10%-
ának energiája vagy az összes zsírsav 
70%-a telítetlen.
A természetesen koleszterin mentes 
élelmiszerek esetében az állítás elején a 
„természetesen” kitétel használható. 

Indoklás

Ezt az állítást jóváhagyta a Codex. A koleszterin átlagos bevitele az általános népességben 
körülbelül 200-300 mg/nap. A növényi olajok/zsírok koleszterinszintje kevesebb mint 5 mg 
koleszterin/100 g, miközben az állati zsírok koleszterintartalma körülbelül 300 mg/100 g. 20 g 
állati zsír felcserélése 20 g növényi zsírra 50-60 mg/nappal csökkenti a koleszterin-bevitelt, 
vagyis 20-25%-al, amely szintén jelentősen csökkenti a plazma teljes-, és alacsony sűrűségű 
lipoprotein koleszterinszintjét.

49. módosítás
Melléklet, a Hozzáadott cukor nélkül után (új)

. ALACSONY TEJCUKORTARTALOM
Olyan állítás, hogy egy élelmiszernek 
alacsony a tejcukortartalma és bármilyen 
egyéb állítás, amely a fogyasztó számára 
ugyanezt jelentheti, csak akkor tehető, ha 
a fogyasztásra kész élelmiszertermék 100 
g-ja vagy 100 ml-je nem tartalmaz többet 
1 g tejcukornál.
A természetesen alacsony 
tejcukortartalmú élelmiszerek esetében az 
állítás elején a „természetesen” kitétel 
használható.

Indoklás

A tejcukor-érzékenység egy olyan probléma, amelynek eredményeképpen a hagyományos 
tejterméket a népesség egy jelentős hányada nem használhatja fel. A tejtermékek a 
hagyományos étrendek alapját alkotják. Gazdagok kalciumban, valamint D-, B2-, B12- és 
jódforrások, ezáltal a teljes népesség táplálkozásának fontos alkotóelemét képezik. Az iparág 
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által kifejlesztett alacsony tejcukortartalmú és tejcukormentes termékek széles skálájának 
köszönhetően a tejcukor-érzékenységben szenvedő fogyasztók megszokták, hogy 
információhoz jutnak a termékek természetéről. 

A különböző EU-országokban nincs közös határa a tejcukor mennyiségével kapcsolatos 
állításoknak. Az „alacsony tejcukortartalmú” tejtermék a fogasztásra kész termék 100 g-
jában illetve 100 ml-jében kevesebb, mint 1 g tejcukrot kell, hogy tartalmazzon. 

50. módosítás
Melléklet, az új Alacsony tejcukortartalom után (új)

. TEJCUKORMENTES
Olyan állítás, hogy az élelmiszer 
tejcukormentes és bármilyen egyéb állítás, 
amely a fogyasztó számára ugyanezt 
jelentheti csak akkor tehető, ha a termék 
elemzés során csak nem kimutatható 
mennyiségű tejcukrot tartalmaz (vagyis a 
fogyasztásra kész élelmiszerben kevesebb 
mint 10 mg /100 g vagy 100 ml).
A természetesen tejcukormentes 
élelmiszerek esetében az állítás elején a 
„természetesen” kitétel használható.

Indoklás

A tejcukor-érzékenység egy olyan probléma, amelynek eredményeképpen a hagyományos 
tejterméket a népesség egy jelentős hányada nem használhatja fel. A tejtermékek a 
hagyományos étrendek alapját alkotják. Gazdagok kalciumban, valamint D-, B2-, B12- és 
jódforrások, ezáltal a teljes népesség táplálkozásának fontos alkotóelemét képezik. Az iparág 
által kifejlesztett alacsony tejcukortartalmú és tejcukormentes termékek széles skálájának 
köszönhetően a tejcukor-érzékenységben szenvedő fogyasztók (pl. Finnország lakosságának 
17%-a) megszokták, hogy információhoz jutnak a termékek természetéről. 

51. módosítás
Melléklet, az új Tejcukormentes után (új)

. GLUTINMENTES 
Olyan állítás, hogy az élelmiszer 
glutinmentes és bármilyen olyan állítás, 
amely a fogyasztó számára ugyanezt 
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jelentheti, csak akkor tehető, ha a termék 
kevesebb mint 200 ppm (200 
mikrogramm/100 g) glutint tartalmaz.

Indoklás

A glutin-allergiától szenvedő népesség növekvő száma miatt meg kell határozni a 
„glutinmentes” fogalmát. Mivel nem esik minden glutinmentes élelmiszer a meghatározott 
táplálkozási felhasználásokat érintő rendelkezések alá, fontos az ilyen állításokat belefoglalni 
az engedélyezett táplálkozási állítások listájába. A módosítás azt javasolja, hogy a glutin 
szintjének határait közösségi szinten kelljen megállapítani, ahogy az a Codex 
ajánlástervezében is történik [Javasolt módosítás-tervezet a táplálkozási állítások 
használatának iránymutatásaihoz, ALNORM 97/26 app V].

52. módosítás
Melléklet, az új Glutinmentes után (új)

. TERMÉSZETESEN GLUTINMENTES
Olyan állítás, hogy egy élelmiszer 
természetesen glutinmentes, és bármilyen 
olyan állítás, amely a fogyasztó számára 
ugyanezt jelentheti, csak akkor tehető, ha 
a termék csak nem kimutatható 
mennyiségben tartalmaz glutint, vagyis 
kevesebb mint 20 ppm-ot (20 mikrogramm 
/ 100 g).

Indoklás

Lásd az 59. módosítás indoklását.

53. módosítás
Melléklet, Alacsony nátrium/sótartalom

ALACSONY NÁTRIUM-
/SÓTARTALOM

ALACSONY NÁTRIUMTARTALOM

Olyan állítás, hogy egy élelmiszernek 
alacsony a nátriumtartalma, és bármilyen 
olyan állítás, amely a fogyasztó számára 
ugyanezt jelentheti, csak akkor tehető, ha a 
termék 100 g-ja vagy 100 ml-je nem 
tartalmaz többet 0,12 g nátriumnál, vagy 
ezzel egyenértékű sómennyiségnél.

Olyan állítás, hogy egy élelmiszernek 
alacsony a nátriumtartalma, és bármilyen 
olyan állítás, amely a fogyasztó számára 
ugyanezt jelentheti, csak akkor tehető, ha a 
termék 100 g-ja vagy 100 ml-je nem 
tartalmaz többet 0,12 g nátriumnál.
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A természetesen alacsony nátriumtartalmú 
élelmiszerek esetében az állítás elején a 
„természetesen” kitétel használható.

A természetesen alacsony nátriumtartalmú 
élelmiszerek esetében az állítás elején a 
„természetesen” kitétel használható.

Indoklás

A só lehetőségét a nátrium-/sótartalomra vonatkozó állítások esetében törölni kell. A 
nátriumtartalomnak a sótartalomhoz való hozzákapcsolása tekintetében fenntartások vannak, 
ahogy az a Mellékletben szerepel. A só csak a nátrium egyik forrása az élelmiszerekben, tehát 
külön kell őket választani. Másrészről a só teljes bevitele a népességben a tagállamokban az 
eltérő élelmiszerekből álló étrend típusától függ. 

A sóra vonatkozó állításoknak az egyéni élelmiszercsoportokra, például sajtokra, húsételekre, 
halételekre, kenyérre, gabonapelyhekre vagy készételekre vonatkozó értékeken kell 
alapulniuk. Azt javasolnám, hogy meg kellene hagyni, hogy a sótartalomra (magas, alacsony, 
mentes) vonatkozó tájékoztatást/állításokat nemzeti szinten határozzák meg illetve 
szabályozzák.

54. módosítás
Melléklet, Nagyon alacsony nátrium / sótartalom

NAGYON ALACSONY NÁTRIUM / 
SÓTARTALOM 

NAGYON ALACSONY 
NÁTRIUMTARTALOM 

Olyan állítás, hogy egy élelmiszernek 
nagyon alacsony a nátriumtartalma, és 
bármilyen olyan állítás, amely a fogyasztó 
számára ugyanezt jelentheti, csak akkor 
tehető, ha a termék 100 g-ja vagy 100 ml-je 
nem tartalmaz többet 0,04 g nátriumnál, 
vagy ezzel egyenértékű sómennyiségnél.

Olyan állítás, hogy egy élelmiszernek 
nagyon alacsony a nátriumtartalma, és 
bármilyen olyan állítás, amely a fogyasztó 
számára ugyanezt jelentheti, csak akkor 
tehető, ha a termék 100 g-ja vagy 100 ml-je 
nem tartalmaz többet 0,04 g nátriumnál.

A természetesen nagyon alacsony 
nátriumtartalmú élelmiszerek esetében az 
állítás elején a „természetesen” kitétel 
használható.

A természetesen nagyon alacsony 
nátriumtartalmú élelmiszerek esetében az 
állítás elején a „természetesen” kitétel 
használható.

Indoklás

Lásd a 61. módosítás indoklását.

55. módosítás
Melléklet, Nátrium- vagy sómentes

NÁTRIUM- vagy SÓMENTES NÁTRIUMMENTES
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Olyan állítás, hogy egy élelmiszer 
nátriummentes, és bármilyen olyan állítás, 
amely a fogyasztó számára ugyanezt 
jelentheti, csak akkor tehető, ha a termék 
100 g-ja nem tartalmaz többet 0,005 g 
nátriumnál, vagy ezzel egyenértékű 
sómennyiségnél.

Olyan állítás, hogy egy élelmiszer 
nátriummentes, és bármilyen olyan állítás, 
amely a fogyasztó számára ugyanezt 
jelentheti, csak akkor tehető, ha a termék 
100 g-ja nem tartalmaz többet 0,005 g 
nátriumnál.

A természetesen nátriummentes 
élelmiszerek esetében az állítás elején a 
„természetesen” kitétel használható.

A természetesen nátriummentes 
élelmiszerek esetében az állítás elején a 
„természetesen” kitétel használható.

Indoklás

Lásd a 61. módosítás indoklását.

56. módosítás
Melléklet, a Magas fehérjetartalom után (új)

. ALACSÖNY FEHÉRJETARTALOM 
Olyan állítás, hogy egy élelmiszernek 
alacsony a fehérjetartalma, és bármilyen 
olyan állítás, amely a fogyasztó számára 
ugyanezt jelentheti, csak akkor tehető, ha 
az élelmiszer energiaértékének nem több 
mint 30%-a származik fehérjéből.
A természetesen alacsony fehérjetartalmú 
élelmiszerek esetében az állítás elején a 
„természetesen” kitétel használható.

Indoklás

Az egészségügyi állítások listájában szintén szerepelnie kell az alacsony fehérjetartalomra 
vonatkozó állításoknak, amelyek egészen általános speciális étrendekhez kötődnek. 

57. módosítás
Melléklet, Magas vitamin- és/vagy ásványi anyag tartalom

Olyan állítás, hogy egy élelmiszernek 
magas a vitamin- és/vagy ásványi anyag 
tartalma, és bármilyen olyan állítás, amely 
a fogyasztó számára ugyanezt jelentheti, 
csak akkor tehető, ha a termék legalább 
kétszer annyit tartalmaz ebből vagy 
ezekből, mint a „vitamin- és ásványi anyag
forrás”.

Olyan állítás, hogy egy élelmiszernek 
magas a vitamin- és/vagy ásványi anyag 
tartalma, és bármilyen olyan állítás, amely 
a fogyasztó számára ugyanezt jelentheti, 
csak akkor tehető, ha a termék legalább 
kétszer annyit tartalmaz ebből vagy 
ezekből, mint a „természetes vitamin- és 
ásványi anyag forrás”.
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A természetesen magas vitamin- és/vagy 
ásványi anyag tartalmú élelmiszerek 
esetében az állítás elején a „természetes” 
kitétel használható.

A természetesen magas vitamin- és/vagy 
ásványi anyag tartalmú élelmiszerek 
esetében az állítás elején a „természetes” 
kitétel használható.

Indoklás

A javasolt állítás a „természetes vitamin- és ásványi anyag forrás” értékéhez kapcsolódik.

58. módosítás
Melléklet, Tartalmaz (a tápanyag vagy más anyag neve)

Olyan állítás, hogy egy élelmiszer egy 
tápanyagot vagy egyéb anyagot tartalmaz, 
és bármilyen olyan állítás, amely a 
fogyasztó számára ugyanezt jelentheti, 
csak akkor tehető, ha a termék megfelel 
ezen rendelet minden alkalmazandó 
rendelkezésének.

Olyan állítás, hogy egy élelmiszer egy 
tápanyagot vagy más anyagot tartalmaz, és 
bármilyen olyan állítás, amely a fogyasztó 
számára ugyanezt jelentheti, csak akkor 
tehető, ha az adott élelmiszertermék 100 g-
ja / 100 ml-je, vagy egy adagja legalább a 
kérdéses tápanyag vagy más anyag napi 
szükségletének 15%-át tartalmazza. 

A nevezett tápanyagot vagy más anyagot 
természetesen tartalmazó élelmiszerek 
esetében az állítás elején a „természetesen” 
kitétel használható.

A nevezett tápanyagot vagy más anyagot 
természetesen tartalmazó élelmiszerek 
esetében az állítás elején a „természetesen” 
kitétel használható.

Indoklás

Általános szabályként ennek a kifejezésnek a használatát jóvá kell hagyni, feltéve, hogy a 
tápanyag vagy más anyag napi szükségletének megfelelő hányada az adott élelmiszer-termék 
100 g-jában, 100 ml-jében vagy egy adagjában garantálva van. 

59. módosítás
Melléklet, Csökkentett (a tápanyag neve)

Olyan állítás, hogy egy vagy több tápanyag 
mennyisége csökkentve lett, és bármilyen 
olyan állítás, amely a fogyasztó számára 
ugyanezt jelentheti, csak akkor tehető, ha a 
mennyiségcsökkentés legalább 30%-os a 
hasonló termékekhez viszonyítva, kivéve a 
mikrotápanyagok esetében, ahol a 
referenciaértékben a 10%-os különbség, 
ahogy azt a 90/496/EGK irányelv 

Olyan állítás, hogy egy vagy több tápanyag 
mennyisége csökkentve lett, és bármilyen 
olyan állítás, amely a fogyasztó számára 
ugyanezt jelentheti, csak akkor tehető, ha a 
mennyiségcsökkentés legalább 30%-os a 
hasonló termékekhez viszonyítva, kivéve a 
mikrotápanyagok esetében, ahol a 
referenciaértékben a 10%-os különbség, 
ahogy azt a 90/496/EGK irányelv 
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megállapítja, már elfogadható. megállapítja, már elfogadható.

Olyan állítás, hogy egy vagy több 
tápanyag mennyisége csökkentve lett, és 
bármilyen olyan állítás, amely a fogyasztó 
számára ugyanezt jelentheti, akkor is 
megtehető, ha egy vagy több tápanyag 
mennyisége hasonló termékekhez 
viszonítva kevesebb mint 30%-os, feltéve, 
hogy az állítás közli a csökkentés 
százalékát és a tápanyag nevét („x %-ban 
csökkentett y”).

Indoklás

A tápanyag mennyiségének csökkentésére vonatkozó állításra vonatkozó fő szabály 
elfogadható. Lehetővé kell azonban tenni az olyan állításokat is, amelyek bizonyos 
tápanyagok tartalmának voltaképpeni csökkentését adják meg, feltéve, hogy ennek a 
csökkentésnek a mértékét világosan jelzik a fogyasztó számára.
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