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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015 A8-0046/96 

Módosítás  96 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A klónozott állatokból előállított 

élelmiszereket a 258/97/EK rendelet 

szabályozza. Alapvető jelentőségű, hogy a 

258/97/EK rendelet alkalmazhatóságának 

lejárta utáni átmeneti időszakban a 

klónozott állatokból és/vagy azok 

utódaiból előállított élelmiszerek 

forgalomba hozatala tekintetében ne 

legyen jogi bizonytalanság. Ezért a 

klónozott állatokból előállított 

élelmiszerekről szóló egyedi jogszabály 

hatálybalépéséig a klónozott állatokból 

előállított élelmiszereknek – nem 

hagyományos tenyésztési gyakorlatokkal 

nyert állatokból és leszármazottaikból 

előállított élelmiszerekként – e rendelet 

hatálya alá kell tartozniuk. Ezeket az 

élelmiszereket a hatályos uniós 

jogszabályokkal összhangban a 

végfogyasztó számára megfelelő 

címkézéssel kell ellátni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0046/97 

Módosítás  97 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Helyénvaló az új élelmiszereket az e 

rendeletben megállapított kritériumok és 

eljárások szerint az uniós jegyzék frissítése 

által engedélyezni. Egy hatékony, időben 

korlátozott és átlátható eljárást kell 

létrehozni. Helyénvaló gyorsabb és 

egyszerűsített eljárást bevezetni azoknak a 

harmadik országokból származó 

hagyományos élelmiszereknek az uniós 

jegyzékbe történő felvételére vonatkozóan, 

amelyek korábbi biztonságos felhasználása 

igazolható. Az uniós jegyzék frissítéséhez 

az e rendeletben meghatározott 

kritériumok alkalmazására lesz szükség, 

ezért e tekintetben végrehajtási 

hatásköröket kell ruházni a Bizottságra. 

(19) Helyénvaló az új élelmiszereket az e 

rendeletben megállapított kritériumok és 

eljárások szerint az uniós jegyzék frissítése 

által engedélyezni. Hatékony, időben 

korlátozott és átlátható eljárást kell 

létrehozni. A kérelmezők számára lehetővé 

kell tenni a gyorsabb és egyszerűsített 

eljárást a harmadik országokból származó 

azon hagyományos élelmiszerek uniós 

jegyzékbe történő felvételére vonatkozóan, 

amelyek korábbi biztonságos felhasználása 

megfelelően igazolható. A Bizottságot 

ezért fel kell hatalmazni arra, hogy a 

jegyzék frissítése érdekében az EMUSZ 

290. cikkével összhangban jogi aktusokat 

fogadjon el. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/98 

Módosítás  98 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Az élelmiszerként történő 

felhasználásra szánt nanoanyagok 

lehetséges felhasználására vonatkozóan az 

EFSA 2011. április 6-i „Iránymutatás a 

nanotudomány és a nanotechnológia 

élelmiszer- és takarmányláncban történő 

alkalmazásának kockázatértékeléséről” 

szóló véleményében
21

 úgy vélte, hogy a 

mesterséges nanoanyagokkal kapcsolatban 

korlátozott nanotoxikokinetikai és 

toxikológiai információk állnak 

rendelkezésre, és a meglévő toxicitási 

vizsgálati módszereken módszertani 

módosításokat kell végrehajtani. Az 

élelmiszerben felhasználható nanoanyagok 

biztonságosságának jobb felmérése 

érdekében a Bizottság olyan vizsgálati 

módszereket fejleszt ki, amelyek 

figyelembe veszik a mesterséges 

nanoanyagok sajátos jellemzőit. 

(21) Az élelmiszerként történő 

felhasználásra szánt nanoanyagok 

lehetséges felhasználására vonatkozóan a 

Hatóság 2011. április 6-i „Iránymutatás a 

nanotudomány és a nanotechnológia 

élelmiszer- és takarmányláncban történő 

alkalmazásának kockázatértékeléséről” 

szóló véleményében elismerte, hogy a 

jelenleg rendelkezésre álló vizsgálati 

módszerek nem feltétlenül megfelelőek a 

nanoanyagokkal kapcsolatos kockázatok 

értékelésére, konkrétabban pedig úgy 

vélte, hogy a mesterséges nanoanyagokkal 

kapcsolatban korlátozott 

nanotoxikokinetikai és toxikológiai 

információk állnak rendelkezésre, és a 

meglévő toxicitási vizsgálati módszereken 

módszertani módosításokat kell 

végrehajtani. Az Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

Tanácsának a szintetikus nanoanyagok 

biztonsági ellenőrzéséről és értékeléséről 

szóló 2013. szeptember 19-i ajánlása arra 

a következtetésre jutott, hogy a 
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hagyományos vegyi anyagok vizsgálatára 

és értékelésére vonatkozó megközelítések 

általánosságban alkalmasak a 

nanoanyagok biztonságosságának 

értékelésére, ám szükség lehet arra, hogy 

e megközelítéseket a nanoanyagok 

sajátosságaihoz igazítsák. Az 

élelmiszerekben felhasználható 

nanoanyagok biztonságosságának jobb 

felmérése, valamint a toxikológiai 

ismeretek és a mérési módszertanok 

hiányosságainak áthidalása érdekében 

szükség van olyan, többek között nem 

állatokon végzett vizsgálati módszerekre, 

amelyek figyelembe veszik a mesterséges 

nanoanyagok sajátos jellemzőit. 

21
 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 

21
 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0046/99 

Módosítás  99 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) Az emberi egészség védelme 

érdekében a nanotechnológiák élelmiszer-

előállítás területén való alkalmazását 

mindaddig meg kell tiltani, amíg a 

megfelelő nanospecifikus vizsgálati 

módszerek alkalmazását jóvá nem 

hagyták, és e vizsgálatok alapján 

megfelelő biztonsági értékelések nem 

hajthatók végre. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/100 

Módosítás  100 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) E rendelet egységes feltételek mellett 

történő végrehajtása érdekében 

végrehajtási jogköröket kell ruházni a 

Bizottságra a harmadik országokból 

származó olyan hagyományos 

élelmiszereknek az uniós jegyzékbe való 

felvétele tekintetében, amelyekkel 

kapcsolatban nem emeltek indokolt 

biztonsági kifogást. 

(27) E rendelet egységes feltételek mellett 

történő végrehajtása érdekében 

végrehajtási jogköröket kell ruházni a 

Bizottságra különösen az „új élelmiszer” 

státusz meghatározására irányuló eljárás 

és az arra vonatkozó egységes értelmezés 

tekintetében, hogy egy adott élelmiszer az 

„új élelmiszer” fogalommeghatározás alá 

tartozik-e, valamint az uniós jegyzék 

kidolgozása, a kérelmek és értesítések 

tartalma, szövegezése, benyújtása és 

érvényességük ellenőrzése, valamint a 

titoktartásra vonatkozó szabályok és az 

átmeneti intézkedések tekintetében. Ezeket 

a végrehajtási hatásköröket a 

182/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek megfelelően kell 

gyakorolni. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/101 

Módosítás  101 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „új élelmiszer”: az olyan élelmiszer, 

amelyet 1997. május 15. előtt az Unióban 

nem használtak jelentős mértékben emberi 

fogyasztásra (az egyes tagállamok 

csatlakozásának időpontjától függetlenül), 

beleértve a következőket is: 

a) „új élelmiszer”: bármely olyan 

élelmiszer, amelyet 1997. május 15. előtt 

az Unión belül nem használtak jelentős 

mértékben emberi fogyasztásra (az egyes 

tagállamok csatlakozásának időpontjától 

függetlenül), és amely a következő 

kategóriák közül legalább egybe 

beletartozik: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/102 

Módosítás  102 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az Unióban élelmiszergyártásra 1997. 

május 15. előtt nem használt új gyártási 

eljárással előállított élelmiszer, 

amennyiben az új eljárás az élelmiszer 

összetételében vagy szerkezetében olyan 

számottevő változásokat idéz elő, amelyek 

kihatnak tápértékére, az anyagcserében 

való viselkedésére vagy a benne található 

nem kívánatos anyagok mennyiségére; 

i. az Unióban élelmiszer előállítására 

1997. május 15. előtt nem használt gyártási 

eljárás során létrejött élelmiszer, amely 

eljárás az élelmiszer összetételében vagy 

szerkezetében olyan számottevő 

változásokat idéz elő, amelyek hatással 

vannak tápértékére, az anyagcserére vagy 

a benne található nemkívánatos anyagok 

mennyiségére; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Módosítás  103 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – i a alpont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia. új vagy szándékosan módosított 

molekulaszerkezetű élelmiszerek, 

amennyiben e szerkezetet az Unión belül 

1997. május 15. előtt nem használták 

élelmiszerben vagy élelmiszerként; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Módosítás  104 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – i b alpont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ib. mikroorganizmusokból, gombákból 

vagy algákból álló, azokból izolált vagy 

előállított élelmiszerek; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Módosítás  105 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – i c alpont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ic. ásványi eredetű anyagokból álló, 

azokból izolált vagy előállított 

élelmiszerek; 

Or. en 

 

 


