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RÖVID INDOKOLÁS

Amikor az elhízás jelentős probléma az európai kontinensen, illetve tartósak az 
aggodalmak egyes termékek minőségét illetően, alapvető fontosságú, hogy a fogyasztók 
minden lényeges információhoz hozzájussanak, amelyek egészségük megőrzéséhez 
szükségesek. A Bizottság javaslata hozzájárulhat e cél megvalósításához.

A javaslat két fő tengely köré épül: egyrészt az élelmiszerek címkézésére vonatkozó általános 
kötelezettségekre, másrészt pedig a tápértékjelölésre.

1. Élelmiszerek általános címkézése

A Bizottság által javasolt szöveg lényegi vonása a különböző szövegek egyetlen átfogó 
rendeletben történő egyesítése. Csupán egy mentességet tartalmaz sajátos jellegük miatt az 
alkoholokra vonatkozóan. Ha ez az ideiglenes mentesség indokolt is, mindazonáltal – 5 év 
helyett – két évre kell csökkenteni a Bizottság által az alkoholok címkézéséről szóló 
jelentés előterjesztésére javasolt határidőt, és a koherencia érdekében e mentességet ki kell 
terjeszteni az almaborra is.

A javaslat pozitívumai között kell említeni, hogy kiterjed a nem előre csomagolt 
termékekre is, amelyekre ezentúl bizonyos kötelezettségek vonatkoznak, különösen az 
allergén anyagokról való tájékoztatás tekintetében. 

Ezenkívül egyértelműen meghatározták az ellátási lánc különböző szereplőinek 
kötelezettségeit és feladatait a végfelhasználóig bezárólag, noha a szállítók és a 
forgalmazók közötti új egyensúly kialakítása kívánatos, vagy akár szükséges is lehet.

Továbbá elengedhetetlen szigorúbb szabályok bevezetése a termékek származási 
országának feltüntetésére vonatkozóan, mivel a fogyasztók egyre inkább tájékozódni 
szeretnének a termékek eredetéről és származási helyéről.

Ugyanakkor a túlzott mennyiségű információ szerepeltetésének elkerülése végett a különböző 
eredetű, többféle hozzávalóból készült termékek esetében az előállított termék jellemző 
összetevőire és lényegi alkotóelemeire kellene korlátozni a származási ország feltüntetésének 
kötelező jellegét.

Az egyértelmű tájékoztatás biztosítása érdekében, illetve az iparág által megállapított 
önkéntes iránymutatások csupán mérsékelt sikere miatt a Bizottság meghatározta, hogy a 
kötelező adatok minimális betűmérete 3 mm. Ez a méret túlzottnak tűnik és a csomagolások 
méretének növekedéséhez vezethet, ami sérti az uniós politikákban kifejezésre juttatott 
környezetvédelmi prioritásokat. Megfelelőbb volna az 50 cm²-nél kisebb felületű kisméretű 
csomagolásokra vonatkozó betűméretekkel arányos rendszert kidolgozni.

Végezetül elfogadhatatlannak tűnik, hogy az olyan lényegi elemek, mint például a 
kötelező adatok listája, egyszerű komitológiai eljárás keretében módosíthatók.

2. Tápértékjelölés
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A táplálkozással kapcsolatos egészségügyi problémákkal foglalkozó 2007. májusi fehér 
könyv következtetéseinek megfelelően a Bizottság úgy véli, hogy egyértelmű és koherens 
információkat kell jól látható módon a fogyasztók rendelkezésére bocsátani. Ezért a javaslat 
szerint a tápértékre vonatkozó főbb információkat a csomagolás elülső felületén kell 
elhelyezni, a többi kiegészítő információt pedig táblázatos formában a csomagolás hátsó 
oldalán. Az elv helyes, néhány helyen azonban pontosítani kell:

- a kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében, illetve azért, hogy a fogyasztóknak szánt 
információk jól olvashatók és érthetőek legyenek az EU minden országában, a Bizottságnak 
mielőbb javaslatot kellene tennie a tápértékre vonatkozó információk egységesített 
feltüntetésének módozatairól szóló jelentésre;

- e főbb információkat grafikus formában kell megjeleníteni a csomagolás elülső oldalán, 
feltüntetve minden egyes tápanyag mellett a napi bevitel százalékos értékben kifejezett 
arányát;

- a transzzsírsavak (hidrogénezett zsírok) mennyiségét a csomagolás elülső oldalán is fel 
kellene tüntetni, valamint szerepelnie kell külön az összetevők között is;

- az átmeneti időszak végéig komitológiai eljárás keretében kell meghatározni az adagonkénti 
tápérték kifejezéséhez szükséges fogalmakat minden olyan terméktípusra vonatkozóan, 
amelyek esetében nem alkalmazható a tápérték 100 grammonkénti kifejezése.

Az elérendő cél a fogyasztók jobb ellátása hiánytalan, jól olvasható és európai szinten 
egységesített információkkal. 

A jól tájékozott, több ismerettel rendelkező fogyasztó az egészségéért felelősséget vállaló 
polgárrá válik.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közösségi szabályok kizárólag 
olyan vállalkozásokra alkalmazandók, 
melyek esetében megnyilvánul a 
tevékenységek bizonyos folyamatossága és 
bizonyos fokú szervezettség. Az olyan 
tevékenységek, mint élelmiszer időszakos
kezelése, felszolgálása és értékesítése 
például jótékonysági eseményeken vagy 
helyi közösségi vásárokon és találkozókon 
nem tartozik a rendelet hatálya alá.

(15) A közösségi szabályokat kizárólag 
olyan vállalkozásokra kellene alkalmazni, 
melyek esetében megnyilvánul a 
tevékenységek bizonyos folyamatossága és 
bizonyos fokú szervezettség. Az 
allergénekkel kapcsolatos információk 
kivételével a közlekedési vállalatok által 
biztosított közétkeztetési szolgáltatásokra 
csak a Közösség területének két pontja 
közötti összeköttetésekre vonatkozóan kell 
kiterjeszteni a jelen rendelet hatályát. Az 
olyan tevékenységeknek, mint élelmiszerek
alkalmi jellegű kezelése, felszolgálása és 
értékesítése például jótékonysági 
eseményeken vagy helyi közösségi 
vásárokon és találkozókon nem kellene a 
rendelet hatálya alá tartozniuk.

Or. fr

Indokolás

Az EU-n kívüli országokból induló vagy oda érkező járatok esetében a közlekedési vállalatok 
nem feltétlenül találnak a tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tevő beszállítókat. A rendelet 
hatályának a közlekedési társaságok ezen járataira történő kiterjesztése versenyhátrányt 
okozhat az uniós fuvarozók számára, mivel ők lennének az egyedüliek, akiknek be kellene 
tartaniuk e rendeletet. A Közösségen belüli járatok esetében származási országtól függetlenül 
minden fuvarozónak alkalmazkodnia kell e rendelethez.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség tekintetében.

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
nem módosítják az élelmiszereket kísérő 
információkat, amennyiben ez a módosítás 
megtévesztené a végső fogyasztót, vagy 
más módon csökkentené a 
fogyasztóvédelem szintjét, különösen az 
egészség, illetve a tájékozott választásra 
való képesség tekintetében.

Or. fr

Indokolás

Ez a felelősség nem korlátozódhat pusztán az egészségvédelemre.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az élelmiszerekre vonatkozó 
információkat nem érintő kiskereskedelmi 
vagy forgalmazási tevékenységekért felelős 
élelmiszer-ipari vállalkozók kellő 
gondossággal járnak el annak érdekében, 
hogy az általuk végzett tevékenységek 
korlátain belül biztosítsák az 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
információkra alkalmazandó 
követelmények teljesülését, különösen 
azáltal, hogy nem szállítanak olyan 
élelmiszereket, amelyekről az általuk
szakmai tevékenységük következtében 
birtokolt információk alapján tudják vagy 
feltételezik, hogy nem felelnek meg az 
előírásoknak.

(4) Az általuk végzett tevékenységek 
korlátain belül az élelmiszerekre 
vonatkozó információkat nem érintő 
kiskereskedelmi vagy forgalmazási 
tevékenységekért felelős élelmiszer-ipari 
vállalkozók nem szállítanak olyan 
élelmiszereket, amelyekről az általuk 
szakmai tevékenységük következtében 
birtokolt, vagy beszállítóik által számukra 
átadott információk alapján tudják, hogy 
nem felelnek meg a jelen rendelet 
rendelkezéseinek.
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Or. fr

Indokolás

A forgalmazókat nem lehet eleve teljes mértékben felelőssé tenni a nem az ő márkanveüket 
viselő termékeken szereplő információkért.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 91. 
cikk (1) bekezdésének a)–c) és f) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

(5) Az élelmiszer-ipari vállalkozók az 
ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban 
gondoskodnak arról, hogy a nem előre 
csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
információkat az élelmiszert átvevő 
gazdasági szereplőnek megküldjék, hogy 
megfelelő esetben lehetővé váljon a 9. cikk
(1) bekezdésének a)–d), f) és i) pontjában 
előírt, élelmiszerekre vonatkozó kötelező 
információ ismertetése a végső 
fogyasztóval.

Or. fr

Indokolás

Az összetevők mennyiségére és a származási országra vonatkozó információkhoz való jognak 
érvényesülnie kell a nem előre csomagolt termékek esetében is.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel és számmal kell jelezni, kivéve ha 
a fogyasztókat egy vagy több adat 
tekintetében a Bizottság által elfogadott 
végrehajtási intézkedésekben 

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat 
betűvel és számmal kell jelezni, kivéve, ha 
a fogyasztókat egy vagy több adat 
tekintetében más kifejezési formában 
tájékoztatják.
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meghatározott más kifejezési formában 
tüntetik fel. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. fr

Indokolás

Mivel e rendelet egyik legfontosabb eleme a kötelező adatok listája, logikátlannak tűnik, hogy 
ez ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással módosítható.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság módosíthatja a kötelező 
adatok (1) bekezdésben megállapított 
felsorolását. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. fr

Indokolás

Mivel e rendelet egyik legfontosabb eleme a kötelező adatok listája, logikátlannak tűnik, hogy 
ez ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással módosítható.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 3 mm-es betűméretű 
karakterekkel, és azokat oly módon kell 
feltüntetni, hogy biztosított legyen a 
nyomtatott szöveg és a háttér jelentős 
eltérése.

(1) Az egyes élelmiszerekre alkalmazandó 
specifikus közösségi jogszabályok sérelme 
nélkül a 9. cikk (1) bekezdésének a)–k) 
pontjában említett követelmények 
tekintetében, ha az adatokat feltüntetik a 
csomagoláson vagy az ahhoz rögzített 
címkén, a 9. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt kötelező adatokat a külső 
csomagolásra vagy a címkére kell 
nyomtatni, legalább 2,5 mm-es betűméretű 
karakterekkel és jól olvasható betűtípussal, 
és azokat oly módon kell feltüntetni, hogy 
biztosított legyen a nyomtatott szöveg és a 
háttér jelentős eltérése.

Or. fr

Indokolás

A 3mm-es minimális betűméret a csomagolások méretének megnövekedéséhez vezetne, ami 
ellentétes a környezetvédelmi célkitűzésekkel. Egy valamivel kisebb betűméret elegendő a 
fogyasztók legnagyobb része számára, amennyiben szigorú olvashatósági kritériumokat 
alkalmaznak.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 9. cikk (1) bekezdésének a), e), és k) 
pontjában felsorolt adatokat ugyanabban a 
látómezőben kell megjeleníteni.

(2) Az egyrészt a 9. cikk (1) bekezdésének 
a), e), és k) pontjában, másrészt a 9. cikk 
(1) bekezdésének c), f), g) és j) pontjában 
felsorolt adatokat ugyanabban a 
látómezőben kell megjeleníteni.

Or. fr
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Indokolás

Minden egészségügyi vagy egészséggel kapcsolatos adatnak ugyanabban a vizuális mezőben 
kell megjelennie (allergének, fogyaszthatósági határidő, tárolási feltételek és felhasználási 
javaslat).

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméret nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kevesebb mint 10 cm2.

(4) Az (1) bekezdésben említett legkisebb 
betűméret nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a csomagolás vagy tárolóedény 
legnagyobb felülete kevesebb, mint 25
cm2. Minimum 1,5 mm-es betűméret 
alkalmazandó abban az esetben, ha a 
csomagolás vagy tárolóedény legnagyobb 
felülete kisebb, mint 50 cm2. Külön 
nemzeti rendelkezéseket lehet bevezetni a 
csomagolások és tárolóedények ezen 
kategóriáira, ha az adott tagállam több 
hivatalos nyelvvel rendelkezik.

Or. fr

Indokolás

Figyelembe kellene venni az 50 cm2-esnél kisebb csomagolásokat. Ezenkívül e csomagolási 
kategóriák esetében figyelembe kellene venni bizonyos nemzeti piacokon, ha több nyelv 
használata kötelező.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Olyan csomagolás vagy tartó esetében, 
amelyek legnagyobb felülete 10 cm2-nél 
kisebb, kizárólag a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), c), e) és f) pontjában 
felsorolt adatok megadása kötelező a 

(2) A 14. cikk (4) bekezdésében szereplő 
rendelkezések sérelme nélkül, olyan 
csomagolás vagy tartó esetében, amelyek 
legnagyobb felülete 25 cm2-nél kisebb, 
kizárólag a 9. cikk (1) bekezdésének a), b),
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csomagoláson vagy a címkén. A 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel kell megadni
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

c), e) és f) pontjában felsorolt adatok 
megadása kötelező a csomagoláson vagy a 
címkén. Az esetleges olvashatósági 
problémák orvoslása érdekében a 9. cikk
(1) bekezdésének b) pontjában említett 
adatokat más eszközökkel is meg kell adni
vagy a fogyasztó kérésére elérhetővé kell 
tenni.

Or. fr

Indokolás

Az összetevők listáját mindig fel kell tüntetni, bármekkora legyen is a csomagolás mérete. A 
14. cikk (4) bekezdésének alkalmazása ugyanakkor nem garantálja az optimális 
olvashatóságot valamennyi felhasználó számára, ezért lehetővé kell tenni ezen információk 
más módon való elérését.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sör és a szeszes 
italok. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít a 
19. cikk alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos
intézkedéseket, melyek meghatározzák az 
összetevők címkézésének szabályait. Az e 
rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 

e) a bor minden típusa az 1493/1999/EK 
tanácsi rendelet meghatározása szerint, a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2008. január 15-i 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének
(1) bekezdése szerint meghatározott sör, 
alma- és körtebor és szeszes italok. A 
Bizottság e rendelet hatálybalépését
követően két évvel jelentést készít a 19. 
cikk alkalmazásával kapcsolatban, melyhez 
csatolhatja azokat a jogi intézkedéseket, 
melyek meghatározzák az összetevők 
címkézésének szabályait. Az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
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bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

Amennyiben a szeszes italok egyedi jellemzőinek figyelembevétele érdekében indokolt 
ideiglenesen mentességet alkalmazni, az öt éves időtartam túl soknak tűnik, ezért a 
Bizottságnak két éven belül kellene jelentést benyújtania. A koherencia érdekében az alma- és 
körteborra is alkalmazni kell a mentességet.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a zsír- és telítettzsírsav-tartalom, 
valamint szénhidrát, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

b) a zsír-, telítettzsírsav-, transzzsírsav-,
valamint szénhidráttartalom, külön 
hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

Or. fr

Indokolás

A transzzsírsavtartalmat is kötelezően fel kellene tüntetni. Hasznos lenne a fogyasztók 
számára, ha a zsíroktól elkülönítve jeleznék a koleszterint az azt tartalmazó zsíroknál. 

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) rost- és fehérjetartalom.

Or. fr

Indokolás

A savakat, rostokat és fehérjéket is kötelezően fel kellene tüntetni. 
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
[…]-i […/…/EK] európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 
szerinti meghatározott sörre és a szeszes 
italokra. A Bizottság [e rendelet hatályba 
lépését követően öt évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet 
meghatározása szerinti borra, valamint a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2008. január 15-i 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének
(1) bekezdése szerint meghatározott sörre, 
alma- és körteborra és szeszes italokra. A 
Bizottság [e rendelet hatálybalépését
követően két évvel] jelentést készít e 
bekezdés alkalmazásával kapcsolatban, 
melyhez csatolhatja azokat a tudományos 
intézkedéseket, melyek meghatározzák e 
termékek kötelező tápértékjelölésének 
szabályait. Az e rendelet kiegészítéssel 
történő, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 49. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. fr

Indokolás

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) transzzsírsavak; törölve
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Or. fr

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – f és g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) rost; törölve
g) fehérje;

Or. fr

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) koleszterin;

Or. fr

Indokolás

Hasznos lenne a fogyasztók számára, ha a zsíroktól elkülönítve jeleznék a koleszterint az azt 
tartalmazó zsíroknál.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) egyéb anyagok a XIII. melléklet A. 
részében jelzett módon.
Ez a tájékoztatás a fenti kategóriák 
alkotóelemeit is feltüntetheti, amennyiben 
az összetett tápanyag maga is feltüntetésre 
kerül.
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Or. fr

Indokolás

Az „egyéb anyagok” hozzáadása a XIII. melléklettel való koherencia miatt szükséges. A fő 
kategóriák alkotóelemei pontosításának lehetősége hasznosnak bizonyulhat (az omega-3 
zsírsavak például a többszörösen telítetlen zsírsavak alkotóelemei).

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást megfelelő esetben a 
XI. melléklet B. részében meghatározott 
beviteli referenciaérték százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva.
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaérték százalékában kell megadni.

(3) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatást a XI. melléklet B. 
részében meghatározott beviteli 
referenciaértékek százalékában kell 
kifejezni, 100 grammra vagy 100 
milliliterre vagy egy adagra vonatkoztatva.
A tájékoztatásban fel kell tüntetni a 
„javasolt maximális napi bevitel” értékét. 
Amennyiben feltüntetik, a vitaminokra és 
az ásványi anyagokra vonatkozó 
információkat is a XI. melléklet A. 
részének 1. pontjában megadott beviteli 
referenciaértékek százalékában kell 
megadni.

Or. fr

Indokolás

A beviteli referenciaérték százalékában való feltüntetésnek kötelezőnek kellene lennie. 
Mindenképpen egyértelműen jelezni kell azonban, hogy a javasolt beviteli érték nem elérendő 
célkitűzés, hanem a maximális érték egy ember számára.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra 
vonatkozóan a 29. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett kötelező jelölés 
kivételével – a zsírsavak típusára 
vonatkozó információkat a XIII. melléklet 
B. részével összhangban kell feltüntetni.

(4) A poliolokra és/vagy keményítőre, 
valamint – a telített zsírsavakra és 
transzzsírsavakra vonatkozóan a 29. cikk
(1) bekezdésének b) pontjában említett 
kötelező jelölés kivételével – a zsírsavak 
típusára vonatkozó információkat a XIII. 
melléklet B. részével összhangban kell 
feltüntetni.

Or. fr

Indokolás

E bekezdésnek a módosított 29. cikkhez történő hozzáigazítása.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 és 3 bekezdése

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva.

(2) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatást akkor lehet kizárólag egy 
adagra vonatkoztatva feltüntetni, ha az 
élelmiszer külön adagként van előre 
csomagolva, és valamennyi adag 
szigorúan egyforma.

(3) Azon élelmiszerek esetében, amelyek 
kiszerelése az élelmiszer több adagját 
tartalmazó, nem külön adagonként előre 
csomagolt csomagokból áll, az értékek egy 
adagra vonatkoztatott feltüntetését a 
Bizottság állapítja meg. Az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 

(3) A (2) bekezdésben nem említett
élelmiszerek esetében a Bizottság
kizárólag az adag alapján határoz a 29.
cikk (1) bekezdése a) és b) pontjában 
említett információk fő látómezőben 
történő feltüntetéséről. Mostantól az
átmeneti időszak végéig az e rendelet 
kiegészítéssel történő, nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket a 49. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
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összhangban kell elfogadni. történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

A termékek többségén az adagonkénti energiaérték feltüntetése sokkal hasznosabb a fogyasztó 
számára, mint a viszonylag elvont, 100 g-onkénti érték jelzése. A referenciaadag méretének 
meghatározását mindenképpen úgy kell harmonizálni, hogy az ugyanolyan típusú, de 
különböző márkájú termékek közötti összehasonlítás egyszerű legyen.

Módosítás 22

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 szénhidrátokk, külön 
hivatkozva a cukor- és sótartalomra.

(1) A tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
kötelező tájékoztatásnak a 29. cikk (1) 
bekezdésének ba) pontjában említett 
elemek kivételével a 31. cikk (2) és (3)
bekezdésében említett formában kell 
szerepelnie a fő látómezőben. Amennyiben
ezeket az adatokat együtt tüntetik fel,
azoknak érthető formában, az alábbi 
sorrendben kell szerepelniük: energia-, 
zsír-, telítettzsírsav-, transzzsírsav- és 
szénhidráttartalom, külön hivatkozva a 
cukor- és sótartalomra.

A beviteli referenciaértékek százalékában 
kifejezett tápanyag-összetételt vizuálisan 
olvasható grafikus formátumban, azonnal 
érthető módon kell feltüntetni, például 
hisztogramok vagy kördiagramok 
segítségével.

Or. fr

Indokolás

A fehérjéket és a rostokat is kötelezően fel kellene tüntetni, de nem a fő látómezőben. A 
láthatóság és az értelmezés megkönnyítése érdekében a beviteli referenciaértékek 
százalékában történő feltüntetést grafikus formában kellene kivitelezni.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 29. cikk (2) bekezdésében említett
anyagokkal kapcsolatos, tápanyag-
összetételre vonatkozó kötelező
tájékoztatást együtt, egy helyen, és adott
esetben a 29. cikk (2) bekezdésében 
említett anyagokra vonatkozóan a XIII. 
melléklet C. részében előírt feltüntetési 
sorrendben kell megadni.

Or. fr

Indokolás

A csomagolás hátulján valamennyi összetevőre vonatkozóan fel kell tüntetni a teljes 
tápanyag-összetételt.

Módosítás 24

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-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás – amennyiben fel 
van tüntetve – közvetlen közelében egy 
nyilatkozatot lehet szerepeltetni, mint 
például: „Elhanyagolható mennyiségben 
…-t tartalmaz.”.

(4) Amennyiben a termék energia- vagy 
tápanyagtartalma elhanyagolható, az 
említett alkotóelemekre vonatkozó, 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos
tájékoztatás helyett a tápanyag-összetétellel 
kapcsolatos tájékoztatás – amennyiben fel 
van tüntetve – közvetlen közelében egy 
nyilatkozatot lehet szerepeltetni, mint 
például: „Elhanyagolható mennyiségben 
…-t tartalmaz.”. Amennyiben a termék 
energia- vagy valamely tápanyagtartalma 
nullával egyenlő, az említett 
alkotóelemekre vonatkozó, tápanyag-
összetétellel kapcsolatos tájékoztatás 
helyett a tápanyag-összetétellel 
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kapcsolatos tájékoztatás – amennyiben 
ilyen szerepel a terméken – közvetlen 
közelében „Nem tartalmaz …-t.” 
megjegyzést lehet feltüntetni.

Or. fr

Indokolás

Jobb egy tápanyag teljes hiányát jelezni, mint „elhanyagolható mennyiséget” jelezni.

Módosítás 25

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 34. cikk (1) bekezdésében szereplő 
rendelkezések sérelme nélkül, 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:

Or. fr

Indokolás

Az esetleges nemzeti rendelkezések nem akadályozhatják a beviteli referenciaértékek 
százalékában kifejezett adatok grafikus megjelenítését.

Módosítás 26

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 

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

bekezdésben említett aspektusok 
vonatkozásában a Bizottság legkésőbb az 
átmeneti időszak végén jelentést nyújt be a 
közösségi szintű azonos megjelenítés 
bevezetésének módozatairól, különös 
tekintettel a 31. cikk (3) bekezdéséhez 
kapcsolódó (1) bekezdés rendelkezéseire. 
Az e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 49. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. fr

Indokolás

A tápanyag-összetétel megjelenítését harmonizálni kell a belső piacon, de ez csak alapos 
vizsgálat után történhet, amely lehetővé teszi az európai fogyasztók összessége számára 
legmegfelelőbb megjelenítés azonosítását.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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
jellegzetes összetevője vagy összetevői 
származási országával vagy eredetének 
helyével, az érintett összetevő(k) 
származási országát vagy eredetének helyét 
szintén meg kell adni.

Or. fr

Indokolás

A 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott „jellegzetes” kifejezés használatának célja egy 
olyan összetevő származási helye feltüntetésének elkerülése, amelynek ismerete nem 
elengedhetetlen a fogyasztó számára és csak haszontalan információtöbbletet eredményezne.
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Módosítás 28

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 említettek 
kivételével –, amennyiben a 9. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és f) pontjában 
említett információk a végső fogyasztó
kérésére rendelkezésére bocsáthatók.

Or. fr

Indokolás

Ha a nem előrecsomagolt termékek esetében az eladás helyszínén csak az allergén anyagok 
jelenlétét kell egyértelműen feltüntetni, kérésre egyéb fontos információknak, például az 
összetevők listájának vagy a származási országnak is elérhetőnek kellene lennie a fogyasztó 
számára.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3 Élelmiszerek, amelyek a 
89/107/EGK irányelv alapján 
engedélyezett aszpartamot tartalmaznak

2.3 Élelmiszerek, amelyek a 
89/107/EGK irányelv alapján 
engedélyezett aszpartamot tartalmaznak

„fenilalanin-forrást tartalmaz” „aszpartamot tartalmaz”

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja a fogyasztói megértés javítása azáltal, hogy szakszó helyett hétköznapi, 
bevett kifejezést használunk.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) A transzzsírsavakat tartalmazó 
élelmiszereken kötelezően feltüntetendők 
az alábbiak:
„transzzsírsavakat tartalmaz”, vagy 
„hidrogénezett zsírokat tartalmaz”, vagy 
„részben hidrogénezett zsírokat 
tartalmaz”.
Ezt az információt különösen látható 
módon, az egyéb összetevőkre vonatkozó 
tájékoztatástól elkülönítve kell feltüntetni 
a fő látómezőben.

Or. fr

Indokolás

A transzzsírsavakról ismert, hogy az emberi egészségre ártalmasak, és több országban be is 
vannak tiltva. Jelenlétüket ezért kötelezően és különösen jól látható módon kellene jelezni.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – B rész – 1 és 2 pont - „Megnevezés” oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „Olaj” az alábbiakkal együtt: 1. „Olaj” az alábbiakkal együtt:

vagy a „növényi”, vagy az „állati” 
megjelöléssel a körülményektől függően, 
vagy

– vagy a „növényi”, vagy az „állati” 
megjelöléssel a körülményektől függően, 
vagy

növényi vagy állati eredet feltüntetése – növényi vagy állati eredet feltüntetése

A „hidrogénezett” jelzőt kötelező a 
hidrogénezett olajak megnevezéséhez 
csatolni, kivéve ha a telített zsírsavak és 
transzzsírsavak mennyisége szerepel a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 

A „hidrogénezett” jelzőt kötelező a 
hidrogénezett olajak megnevezéséhez 
csatolni.
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tájékoztatásban.
2. „Zsír” az alábbiakkal együtt: 2. „Zsír” az alábbiakkal együtt:

vagy a „növényi”, vagy az „állati” 
megjelöléssel a körülményektől függően, 
vagy

– vagy a „növényi”, vagy az „állati” 
megjelöléssel a körülményektől függően, 
vagy

növényi vagy állati eredet feltüntetése – növényi vagy állati eredet feltüntetése

A „hidrogénezett” jelzőt kötelező a 
hidrogénezett zsírok megnevezéséhez 
csatolni, kivéve ha a telített zsírsavak és 
transzzsírsavak mennyisége szerepel a 
tápanyag-összetétellel kapcsolatos 
tájékoztatásban.

A „hidrogénezett” jelzőt kötelező a 
hidrogénezett zsírok megnevezéséhez 
csatolni.

Or. fr

Indokolás

A transzzsírsavakról ismert, hogy az emberi egészségre ártalmasak, és több országban be is 
vannak tiltva. Jelenlétüket ezért kötelezően és különösen jól látható módon kellene jelezni. A 
tény, hogy ezek szerepelnek a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatásban, nem 
szabad, hogy megakadályozza feltüntetésüket az összetevők között.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha szükséges, ezeket az adatokat a tárolási 
feltételek leírása követi, amelyeket be kell 
tartani, ha a terméket a megadott időszakon 
keresztül meg kívánják őrizni.

Ha szükséges, ezeket az adatokat a tárolási 
feltételek leírása követi, amelyeket be kell 
tartani, ha a terméket a megadott időszakon 
keresztül meg kívánják őrizni. Fel kell 
továbbá tüntetni a felbontást követő 
eltarthatóság időtartamát és a felbontást 
követően betartandó tárolási feltételeket. 
Ez utóbbi nem alkalmazandó azon 
élelmiszerekre, melyek eltarthatóságának 
időtartamát nem befolyásolja a felbontás.

Or. fr



PE414.258v01-00 24/24 PA\747405HU.doc

HU

Indokolás

Csak néhány gyorsan romló terméken tüntetik fel a felbontás utáni eltarthatóság időtartamát. 
Ezt az előírást valamennyi olyan termékre ki kell terjeszteni, amelynél a felbontás módosítja 
az eltarthatóság időtartamát.
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