
4.4.3 Portugália nehéz helyzetének ismeretében, amelyet már
a portugál mezőgazdaság helyzetéről szóló európai bizottsági
jelentés (COM (2003) 359 final, 2003.6.19.) is részletezett, az
EGSZB elfogadja a Tanács megállapodását, amely értelmében
Portugália mentesül a 320 millió eurós összegű tárfinanszírozási

kötelezettség alól. A vidékfejlesztés támogatására elkülönített
eszközök társfinanszírozásának elve helyes, azonban nem alkal-
mazandó dogmaként. Az EGSZB az egyes esetekben a jövőben
is kritikusan foglalkozik majd a társfinanszírozás és az ez alóli
kivételek mértékével, illetve módozatával.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
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Dimitris DIMITRIADIS

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény – Tárgy: „Európai parlamenti és tanácsi rende-
letre tett javaslat az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állí-

tásokról szóló …/…/EK rendelet módosításáról”

COM(2006) 607 final – 2006/0195 COD

(2006/C 325/09)

2006. november 10-én a Tanács úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 95. cikke
alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a fenti tárgyban.

Az EGSZB elnöksége 2006. október 25-én megbízta a „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem”

szekciót a bizottsági munka előkészítésével.

A munka sürgősségére való tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2006. december
13–14-én tartott 431. plenáris ülésén (a december 13-i ülésnapon) főelőadót jelölt ki Panagiotis Gkofas
személyében, továbbá 110 szavazattal 3 ellenében, 16 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

1. Következtetések és ajánlások

1.1 Az EGSZB üdvözli az Európai Bizottságnak az élelmisze-
rekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonat-
kozó állításokról szóló rendelet 25. cikkének módosítására tett
javaslatát, amely a rendelet végrehajtásához szükséges intézke-
dések elfogadása során a bizottsági eljárás követését irányozza
elő.

1.2 Az EGSZB egyetért a (3) és (4) pontnak a 25. cikkbe
történő beillesztésével, mivel ezek egy új, ellenőrzéssel történő
szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását irányozzák elő az
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre
vonatkozó állításokról szóló rendelet nem alapvető fontosságú
elemeinek módosítására irányuló általános hatályú intézkedések
tekintetében. Ez a módosítás szükséges az előirányzott eljárás
tökéletesítése érdekében.

1.3 Az EGSZB támogatja az ellenőrzéssel történő szabályo-
zási bizottsági eljárás alkalmazását az élelmiszerekkel kapcsola-
tos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról
szóló rendelet megfelelő cikkeinek esetében, mivel az új eljárás
világosabb és hatékonyabb, mint a korábbiakban alkalmazott.

1.4 Az EGSZB úgy véli, hogy haladéktalanul végre kell
hajtani az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és
egészségre vonatkozó állításokról szóló rendeletet, amely az

élelmiszerek feliratozásában, megjelenítésében és reklámozá-
sában használt, azok tápértékére és egészségességére utaló állítá-
sokra terjed ki. Ebben az összefüggésben az EGSZB hangsú-
lyozza, hogy mennyire fontos annak biztosítása, hogy a rendelet
bizonyos cikkeire alkalmazott új szabályozási eljárás ne vezessen
túl hosszadalmas eljárásokhoz, melyek akadályoznák a rendelet
hatékony és kellő időben történő végrehajtását.

1.5 Az EGSZB megállapítja és úgy véli, hogy az Európai
Bizottságnak a jövőben foglalkoznia kellene a szabályozási keret
egyszerűsítésének kérdésével az élelmiszerbiztonság és a fogyasz-
tóvédelem tekintetében. Az EGSZB üdvözli az Európai Bizott-
ságnak az élelmiszerek címkézésére vonatkozó közösségi jog
felülvizsgálatára és frissítésére irányuló szándékát (1), hangsú-
lyozva egyúttal a címkézésre vonatkozó jelenlegi rendelkezések
egyszerűsítésének és pontosításának jelentőségét a jobb szabá-
lyozás kontextusában.

1.6 Az EGSZB üdvözli egy olyan közösségi szabályozási
keret bevezetését, amely mind a fogyasztóvédelem érdekeit szol-
gálja, mind pedig ösztönzi a belső piac harmonizációját és haté-
kony működését.
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(1) Lásd a horizontális jog keretében megállapított, az élelmiszerek címké-
zésére vonatkozó általános követelményeket (2000/13/EK irányelv és a
hozzá kapcsolódó szövegek), amely rendelkezések legnagyobb része
1978-ra nyúlik vissza. A vertikális jog egyéb specifikus rendelkezéseket
foglal magában.



2. Bevezetés

2.1 A Tanács felkérte az EGSZB-t, hogy dolgozzon ki véle-
ményt az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és
egészségre vonatkozó állításokról szóló …/…/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet (2) módosítására tett javaslatról, e
rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök
gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló
1999/468/EK határozat (komitológiáról szóló határozat) módo-
sításáról szóló új, 2006/512/EK tanácsi határozattal való össze-
hangolása érdekében. A 2006/512/EK tanácsi határozat új
bizottsági eljárást vezetett be (ez az ún. ellenőrzéssel történő szabá-
lyozási bizottsági eljárás) az 1999/468/EK határozat módosítása-
ként, mivel ez utóbbi az említett hatáskörök gyakorlására csak
korlátozott számú eljárásról rendelkezett.

2.2 Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és
egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet, amely az élel-
miszerek feliratozásában, megjelenítésében és reklámozásában
használt, azok tápértékére és egészségességére utaló állításokra
terjed ki, minden olyan esetben, amikor az Európai Bizottságra
végrehajtási hatásköröket ruháznak, a szabályozási bizottsági
eljárásra hivatkozik, ezért azt szükség szerint hozzá kell igazí-
tani az 1999/468/EK tanácsi határozat keretében létrehozott új,
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz.

3. Általános megjegyzések

3.1 Az EGSZB lényegében üdvözli az Európai Bizottság
javaslatát, mely szerint az ellenőrzéssel történő szabályozási bizott-
sági eljárás kerül alkalmazásra az élelmiszerekkel kapcsolatos,
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló
rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására
irányuló általános hatályú intézkedések elfogadásakor.

3.2 Az EGSZB úgy véli, hogy a rendelet elfogadása egy olyan
időszakban történik, amikor a táplálkozási és egészségügyi prob-
lémákra irányuló figyelem szükségessé teszi a fogyasztók pontos
és lényegi tájékoztatását. Az EGSZB hangsúlyozza, hogy a rende-
let sikere a fogyasztóvédelem magas színvonalának megőrzésén
és egyidejűleg a fogyasztó választási lehetőségeinek javításán
múlik, biztosítva a hazai vagy importált termékek biztonságát,
valamint pontos és egyértelmű feliratozását.

3.3 Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és
egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet kiegészíti a
2000/13/EK irányelv általános rendelkezéseit, amely megtiltja
minden olyan információ használatát, amely a fogyasztókat
félrevezetheti, illetve a termékeknek gyógyhatást tulajdoníthat, és
specifikus rendelkezéseket állapít meg a tápanyag-összetételre és
az egészségre vonatkozó állítások használatára vonatkozóan. Az
EGSZB úgy véli, hogy ez a rendelet jelenleg rendkívül fontos, és
haladéktalanul végre kell hajtani, tekintettel az egészséges
életmód és a táplálkozás közötti kapcsolatra irányuló egyre
fokozódó általános figyelemre, valamint az olyan információk
meglétének szükségességére, melyek abban segítik a fogyasz-
tókat, hogy „egészségesen válasszanak”.

3.4 Az EGSZB úgy véli, hogy a szabályozási kereten túlme-
nően az Európai Bizottságnak információs kampányokat kellene
folytatnia az egészségről és a táplálkozásról közegészségügyi
programjának keretében.

4. Részletes megjegyzések

4.1 Az EGSZB úgy véli, hogy a rendelet 25. cikkének az
együttdöntési eljárás alapján elfogadott alapvető jogi aktus nem
alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló általános
hatályú intézkedések elfogadásakor követendő bizottsági eljárást
rögzítő módosításai kulcsfontosságúak.

4.2 Úgy véli továbbá, hogy a 25. cikk új pontjai lényegibb és
részletesebb hivatkozásként szolgálnak az 1999/468/EK tanácsi
határozat megfelelő cikkeihez, és hatékonnyá teszik az eljárást,
erősítve a szabályozó bizottság végrehajtó hatásköreit. Konk-
rétan az új pontok egyértelműbben meghatározzák az Európai
Bizottságra ruházott hatásköröket, valamint kiemelik az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak az intézkedések elfogadásuk előtti
ellenőrzésében betöltött szerepét.

4.3 Az EGSZB egyetért a (3) és (4) pontnak a 25. cikkbe
történő beillesztésével, melyek az eljárások új kategóriáját
vezetik be az Európai Bizottságra ruházott végrehajtási hatás-
körök gyakorlására vonatkozóan. Ez lehetővé teszi a Parlament
és a Tanács számára, hogy fellépjenek az olyan intézkedésterve-
zetek elfogadása ellen, melyek meghaladják az Európai Bizottság
végrehajtó hatásköreit, illetve nem veszik kellően figyelembe a
szubszidiaritás és arányosság elvét.

4.4 Az EGSZB – indokolt, illetve különleges esetekben –

egyetért az eljárásra megállapított rendes határidők lerövidíté-
sének, illetve meghosszabbításának lehetőségével (ahogy azt a
2006/512/EK határozat által módosított 1999/468/EK határozat
5(a) cikke rögzíti).

4.5 Az EGSZB támogatja a rendelet annak érdekében történő
módosítását, hogy az új, ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárást alkalmazzák a rendelet olyan cikkeinek tekin-
tetében, melyek a komitológiáról szóló határozat (1999/468/EK
tanácsi határozat) 5. cikkének (szabályozási eljárás) hatálya alá
eső intézkedéseket tesznek szükségessé.

4.5.1 Az EGSZB kedvezőnek és hatékonynak ítéli meg a java-
solt változtatást, mivel az az új, ellenőrzéssel történő bizottsági
eljárást alkalmazza a tápanyag-összetételre és egészségre vonat-
kozó állítások általános használati feltételeinek meghatározá-
sakor.

4.5.2 Az EGSZB úgy véli, hogy az említett változtatás hozzá-
járul majd annak biztosításához, hogy a fogyasztóvédelem
magas színvonalát megőrizzék a rendelet végrehajtása során,
különösképp az olyan specifikus tápanyag-összetételre vonat-
kozó profilok létrehozásakor, melyeknek az élelmiszerek, illetve
az élelmiszerek bizonyos kategóriái meg kell, hogy feleljenek a
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások feltüntet-
hetőségének érdekében.
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(2) Az eredeti jogalkotási dokumentummal kapcsolatban (COM(2003)424
final) a Tanács jelenleg hozza meg végső döntését.



4.5.3 Az EGSZB hangsúlyozza a fogyasztói csoportokkal és
élelmiszeripari vállalkozókkal, illetve ezek képviselőivel folyatott
konzultáció jelentőségét a tápanyag-összetételre és egészségre
vonatkozó állítások használati feltételeinek kidolgozásakor és
frissítésekor, valamint az engedélyezett állítások jegyzékét tartal-
mazó melléklet módosítása során.

4.6 Az EGSZB javasolja, hogy az Európai Bizottság a jövőben
mérlegelje a tápanyag-összetételre vonatkozó, egészségügyi
kérdésekkel kapcsolatos állítások tudományos alapjának elfoga-
dására, illetve jóváhagyására irányuló eljárás egyszerűsítését (3).

Ezenkívül az EGSZB úgy véli, hogy a szabályozási keret egysze-
rűsítésére az élelmiszerbiztonság és a fogyasztóvédelem terén is
szükség van.

4.7 Hangsúlyozza, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápa-
nyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló
rendeletnek pragmatikusnak kell lennie, és aggodalmát fejezi ki
amiatt, hogy az állítások dokumentációjára vonatkozó egyes
rendelkezések talán szükségtelenül bonyolultak. Az EGSZB úgy
gondolja, hogy fontos megteremteni az egyensúlyt a fogyasztók
több, tudományosan megalapozott és egyértelmű információ
iránti igénye és az élelmiszeriparnak az olyan élelmiszerek
fejlesztésére és forgalmazására irányuló lehetőségei között,
melyek a fogyasztó számára hasznos és fontos tulajdonságokkal
bírnak.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

elnöke
Dimitris DIMITRIADIS
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(3) Lásd: HL C 110., 2004.4.30., 18–21. o.


