Útmutató
az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló
36/2014 (XII. 17.) FM rendelethez
2. A nem előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozó kötelező tájékoztatás
3. § (1) Nem előrecsomagolt élelmiszer végső fogyasztónak történő értékesítése
eseten az eladás helyen, jól látható módon – a fogyasztok tájékoztatása céljából
– az élelmiszer nevét, az 1169/2011/EU rendelet III. melléklet 2.1. es 2.2.
pontjában, valamint az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i
1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében előírt
kiegészítő információkat fel kell tüntetni.
Az 1169/2011/EU rendelet III. melléklet 2.1. es 2.2. pontjai:
2. Édesítőszereket tartalmazó
élelmiszerek
2.1. Élelmiszerek, amelyek az
1333/2008/EK rendelet alapján
engedélyezett édesítőszert vagy
édesítőszereket tartalmaznak.

„Édesítőszerrel (édesítőszerekkel)” –
ezt a kifejezést az élelmiszer nevéhez
kapcsolódóan kell feltüntetni.

2.2. Élelmiszerek, amelyek az
1333/2008/EK rendelet alapján
engedélyezett hozzáadott cukrot vagy
cukrokat és édesítőszert vagy
édesítőszereket egyaránt
tartalmaznak.

„Cukorral (cukrokkal) és
édesítőszerrel (édesítőszerekkel)” –
ezt a kifejezést az élelmiszer nevéhez
kapcsolódóan kell feltüntetni.

A 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében előírt
kiegészítő információk:
Az alábbi élelmiszer-színezékek közül
egyet vagy többet tartalmazó
élelmiszerek:

Információk

Narancssárga S (E 110) (*)
Kinolinsárga (E 104) (*)

„a színezék(ek) megnevezése vagy Eszáma: a gyermekek tevékenységére
és figyelmére káros hatást
gyakorolhat”.

Azorubin (E 122) (*)
Alluravörös (E 129) (*)
Tartrazin (E 102) (*)
Kosnilvörös A (E 124) (*)
(*) Az alábbiak kivételével: a) azok az élelmiszerek, amelyek esetében a
színezék(ek)et húskészítményeken egészségügyi vagy egyéb jelölési célból,
illetve tojáshéj bélyegzésére vagy díszítő színezésére használták fel, illetve b)
azok az italok, amelyek 1,2 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmaznak.
Az élelmiszer-adalékanyagok megnevezése a 1333/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében (B. rész) meghatározottak
szerint.
(2) Az 1169/2011/EU rendelet 8. cikk (6) bekezdése szerinti információtovábbítás során a nem előrecsomagolt élelmiszert forgalomba hozó élelmiszervállalkozónak át kell adnia az élelmiszert átvevő gazdasági szereplőnek a nem
előrecsomagolt élelmiszer azon adatait, amelyeket az előrecsomagolt
élelmiszerek esetében az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai es
az Éltv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alapján kötelező feltűntetni.
Az 1169/2011/EU rendelet 8. cikk (6) bekezdése:
„(6) Az élelmiszer-vállalkozóknak az ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban
biztosítaniuk kell, hogy a végső fogyasztónak vagy vendéglátásnak, illetve
közétkeztetésnek szánt, nem előrecsomagolt élelmiszerekkel kapcsolatos
információkat az élelmiszert átvevő gazdasági szereplőnek továbbítsák, hogy
szükség esetén lehetővé váljon az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező
tájékoztatás ismertetése a végső fogyasztóval.”

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokról a végső fogyasztót kérésére tájékoztatni
kell.

