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RÖVID INDOKOLÁS 

Háttér 

 

A javasolt uniós rendelet a Bizottság második kísérlete az új élelmiszerekre vonatkozó 1997-

es uniós szabályozás reformjára. A jelenlegi szabályozási keretet érő kritikák szerint a 

szabályozás nehézkes, az új élelmiszerek forgalomba hozatalára feljogosító engedély 

megszerzése pedig hosszú és költséges folyamat. Ez nagyobb gondot jelent azoknak 

a vállalkozásoknak, amelyek fő piaca Európa, összehasonlítva a más harmadik országokban, 

például az Egyesült Államokban és Kanadában honos gyorsabb forgalomba hozatal előtti 

engedélyezési eljárással. Ennek következményeképpen az uniós élelmiszer-ipari vállalkozók 

nagy része, és különösen a kkv-k tartózkodnak az olyan újabb élelmiszerek vagy élelmiszer-

összetevők kifejlesztésétől és forgalmazásától, amelyek új élelmiszernek minősülnek. 

 

Nemzetközi szinten az EU-t sok kritika éri a WTO-n belül harmadik országok részéről, akik 

szerint az új élelmiszerekre vonatkozó uniós szabályozás akadályozza a kereskedelmet, és 

meggátolja az olyan élelmiszerek piacra jutását, amelyeket származási országukban hosszú 

ideje biztonságosan fogyasztanak. 

 

Megfontolások 

 

Eltekintve az élelmiszer-biztonság garantálásának átfogó céljától, az új rendelet törekszik az 

engedélyezési eljárás ésszerűsítésére és egyszerűsítésére is azáltal, hogy létrehozza az 

engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékét. Felettébb üdvözlendőek az arra vonatkozó 

javaslatok, hogy csökkenteni kell az adminisztratív terheket mind a tagállamok, mind a 

vállalkozások számára, hogy csökkenteni kell az engedélyezési eljárás időtartamát és 

költségeit, valamint hogy − többek között az innováció ösztönzése révén − növelni kell az 

európai élelmiszeripar, és különösen a kkv-k versenyképességét. 

 

A javaslat továbbá gyorsabb és arányosabb biztonsági értékelést vezet be a harmadik 

országokból származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozóan. A piacra jutás elősegítése 

révén ezek a rendelkezések − amelyek azon élelmiszerekre vonatkoznak, amelyeket ugyan 

nem forgalmaznak még az EU-ban, de hosszú ideje biztonságosan használnak nem uniós 

országokban − azt célozzák, hogy kiegyensúlyozottabb rendszert, valamint a kereskedelem 

számára kedvezőbb környezetet teremtsenek, és ezzel választ adjanak a WTO által 

megfogalmazott azon aggályokra, hogy az uniós piachoz való hozzáférést önkényes és 

indokolatlan korlátozások akadályozzák. 

 

Emellett a javaslat deklarált célja, hogy tisztázza az új élelmiszer fogalmának a rendelet 

szerinti értelmezését, és ezáltal fokozza a jogbiztonságot. Aggályok merültek fel azonban 

azzal kapcsolatban, hogy egyes kategóriák megszüntetése és a meghatározások kiterjesztése 

ellenkező eredményre, azaz az élelmiszerek biztonságosságára kiható joghézagok 

kialakulásához vezethet. 

 

Az új meghatározás és a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekre 

vonatkozó bejelentési kötelezettség részletei különösen fontosak az előadó számára. A 

„biztonságos felhasználás hagyománya” fogalmát meglehetősen tág értelemben határozza 
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meg a javaslat, ezért azt egyértelmű iránymutatásoknak kell kísérniük arra vonatkozóan is, 

hogy a kérelmező által benyújtandó adatokat és bizonyítékokat milyen normák szerint kell 

összegyűjteni. Ez előfeltétele annak, hogy az új, központosított rendszer hatékonyan 

működjön, vagyis hogy elkerülhető legyen annak a kockázata, hogy a tagállamok gyakorta és 

indokolatlanul biztonsági kifogást emeljenek. Ezenfelül ezeknek a követelményeknek 

összhangban kell lenniük az EU nemzetközi kötelezettségvállalásaival is annak érdekében, 

hogy elkerülhetők legyenek az indokolatlan korlátozások a harmadik országok gazdasági 

szereplőivel szemben. 

 

Az előadó tudatában van annak, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelenleg 

dolgozik az új élelmiszerek és az új élelmiszer-összetevők forgalomba hozatalára irányuló 

kérelmek alátámasztásához szükséges tudományos részletekre és információkra, valamint a 

258/97/EK rendeletben előírt előzetes értékelési jelentések elkészítésére vonatkozó, 1997. évi 

− jelenleg érvényes − iránymutatások frissítésén. Összességében az új központosított rendszer 

növelni fogja az EFSA munkaterhét, ezért magától értetődik, hogy ehhez mérten megfelelő 

forrásokat kell a rendelkezésére bocsátani.  

 

Az említett iránymutatások kapcsán az előadó alapvetően fontosnak tartja, hogy megfelelő és 

kellő időben történő technikai segítségnyújtás álljon azon harmadik országbeli gazdasági 

szereplők rendelkezésére, akik hagyományos élelmiszereket kívánnak forgalomba hozni az 

uniós piacon. 

 

Végül, de nem utolsósorban, az előadó fontosnak tartja az új szabályok végrehajtásának és 

hatásának nyomon követését, különös tekintettel a harmadik országokból származó 

hagyományos élelmiszerekre vonatkozó új, egyszerűsített eljárásra. E nyomon követés 

eredményeiről az új rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül tájékoztatni kell a 

Parlamentet. 

 

Ezek a megfontolások szolgálnak alapjául tehát ennek, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 

előadója által előterjeszteni kívánt javaslatnak. Konkrétan a módosításokat illetően a 

javaslatok középpontjában a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerek, és 

az e tekintetben szükséges felhatalmazások állnak. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az uniós élelmiszeripari 

szakpolitikának biztosítania kell a 

fogyasztók egészségének és érdekeinek 

magas szintű védelmét és a belső piac 

hatékony működését, ezzel párhuzamosan 

pedig az átláthatóságot. 

(2) Az uniós élelmiszeripari 

szakpolitikának biztosítania kell a 

fogyasztók egészségének és érdekeinek, 

valamint a környezetnek a magas szintű 

védelmét és a belső piac hatékony 

működését, ezzel párhuzamosan biztosítva 

az átláthatóságot és serkentve az 

innovációt és kreativitást az agrár-

élelmiszeri kkv-k esetében. A 178/2002/EK 

rendeletben meghatározott 

elővigyázatossági elvet alkalmazni kell. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A harmadik országokból származó 

hagyományos élelmiszerek Unión belüli 

forgalomba hozatalát elő kell segíteni, 

amennyiben azok biztonságos 

felhasználásának hagyománya a harmadik 

országban bizonyított. Az ilyen 

élelmiszereknek a harmadik ország 

népességének széles körében legalább 25 

éve a szokásos étrend részét kell 

képezniük. A nem élelmiszerként történő 

vagy a szokásos étrendhez nem kapcsolódó 

felhasználások nem képezik a biztonságos 

felhasználás hagyományának részét. 

(11) Különbséget kell tenni a harmadik 

országokból származó hagyományos 

élelmiszerek és az új élelmiszerek között. 

A harmadik országokból származó 

hagyományos élelmiszerek Unión belüli 

forgalomba hozatalát elő kell segíteni, 

amennyiben azok biztonságos 

felhasználásának hagyománya a harmadik 

országban az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

által kiadott tudományos és technikai 

iránymutatások értelmében bizonyított. 

Az ilyen élelmiszereknek a harmadik 

ország népességének jelentős részében 

legalább 25 éve a szokásos étrend részét 

kell képezniük. A nem élelmiszerként 

történő vagy a szokásos étrendhez nem 

kapcsolódó felhasználások nem képezik a 

biztonságos felhasználás hagyományának 

részét. 
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Módosítás  3 

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 véleményében21 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 az 

EFSA 2011. április 6-i „Iránymutatás a 

nanotudomány és a nanotechnológia 

élelmiszer- és takarmányláncban történő 

alkalmazásának kockázatértékeléséről” 

szóló véleményében21 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 az elővigyázatosság elve 

szellemének maradéktalan megőrzésével a 

Bizottság olyan vizsgálati módszereket 

fejleszt ki, amelyek figyelembe veszik a 

mesterséges nanoanyagok sajátos 

jellemzőit. 

__________________ __________________ 

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

 

21EFSA hírújság 2011; 9(5):2140. 

 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az új élelmiszerekre a fogyasztók 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

megállapított általános címkézési 

előírások, valamint az uniós élelmiszerjog 

(24) Az új élelmiszerekre a fogyasztók 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

megállapított általános címkézési 

előírások, valamint az uniós élelmiszerjog 
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más vonatkozó címkézési előírásai 

alkalmazandók. Bizonyos esetekben 

szükséges lehet további címkézési 

információt megkövetelni, különös 

tekintettel az élelmiszer leírására, eredetére 

vagy használati feltételeire annak 

biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 

megfelelő tájékoztatást kapjanak az új 

élelmiszer jellegéről. 

más vonatkozó címkézési előírásai 

alkalmazandók. A címkének további 

információt kell tartalmaznia, különös 

tekintettel az élelmiszer leírására, 

eredetére, összetételére és használati 

feltételeire annak biztosítása érdekében, 

hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást 

kapjanak az új élelmiszer, köztük a 

harmadik országokból származó 

élelmiszer jellegéről. Következésképpen ha 

egy új élelmiszer az uniós jegyzékben vagy 

a harmadik országokból származó 

hagyományos élelmiszerek jegyzékében 

szerepel, bizonyos használati feltételek 

vagy konkrét címkézési kötelezettségek 

írhatók elő, amelyek többek között 

valamely sajátos jellemzőhöz vagy 

élelmiszer-tulajdonsághoz – például az 

élelmiszer összetételéhez, tápértékéhez 

vagy tápláló hatásához vagy tervezett 

felhasználásához –, illetve etikai 

megfontolásokhoz vagy a népesség 

bizonyos csoportjainak egészségére 

gyakorolt hatásokhoz is kapcsolódhatnak. 

Helyénvaló e rendeletben külön címkézési 

kötelezettségeket megállapítani a 

mesterséges nanoanyagok formájában 

jelen lévő olyan élelmiszer-összetevők 

tekintetében, amelyek e rendelet hatálya 

alá tartoznak. 

 

 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A tagállamok megállapítják az e 

rendelet megsértése esetén alkalmazandó 

szankciókra vonatkozó szabályokat, és 

megtesznek minden szükséges intézkedést, 

hogy biztosítsák a rendelet 

rendelkezéseinek végrehajtását. 

E szankcióknak hatékonyaknak, 

(26) A tagállamok megállapítják az e 

rendelet megsértése esetén alkalmazandó 

szankciókra vonatkozó szabályokat, és 

megtesznek minden szükséges intézkedést, 

hogy biztosítsák a rendelet 

rendelkezéseinek végrehajtását. E 

szankcióknak hatékonyaknak, 
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arányosaknak és visszatartó erejűeknek 

kell lenniük. 

arányosaknak és visszatartó erejűeknek 

kell lenniük és hozzá kell járulniuk az 

egyenlő versenyfeltételek biztosításához. 

 

 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszer”: az a) pont i–iii. 

alpontjában említettektől eltérő olyan új 

élelmiszer, amely elsődleges termelésből 

származik, és egy adott harmadik 

országban hagyománya van biztonságos 

felhasználásának;  

b) „harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszer”: az a) pont i–iii. 

alpontjában említettektől eltérő olyan új 

élelmiszer, amely elsődleges termelésből és 

a 178/2002/EK rendeletben meghatározott 

feldolgozott származékokból származik, és 

egy adott harmadik országban hagyománya 

van biztonságos felhasználásának;  

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „harmadik országban való biztonságos 

felhasználás hagyománya”: a szóban forgó 

élelmiszer biztonságosságát az 

összetételére vonatkozó adatok és a 

használatával kapcsolatos tapasztalat 

támasztja alá, vagyis az adott élelmiszer a 

harmadik ország népességének széles 

körében legalább 25 éve a szokásos étrend 

részét képezi; 

c) „harmadik országban való biztonságos 

felhasználás hagyománya”: a szóban forgó 

élelmiszer biztonságosságát az 

összetételére vonatkozó adatok és a 

használatával kapcsolatos tapasztalat 

támasztja alá, vagyis az adott élelmiszer a 

harmadik ország népességének jelentős 

része számára legalább 25 éve a szokásos 

étrend részét képezi; 

 



 

AD\1040514HU.doc 9/18 PE537.403v02-00 

 HU 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

a 27a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a „harmadik ország 

népességének jelentős része” fogalmának 

meghatározásával kapcsolatban. 

 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „kérelmező”: az a tagállam, harmadik 

ország vagy akár több érdekelt felet is 

képviselő érdekelt fél, aki a 9. vagy a 15. 

cikkel összhangban kérelmet, illetve a 13. 

cikkel összhangban értesítést nyújtott be a 

Bizottsághoz; 

d) „kérelmező”: az a tagállam, harmadik 

ország vagy akár több érdekelt felet is 

képviselő érdekelt fél, vagy egy kkv, amely 

a 9. vagy a 15. cikkel összhangban 

kérelmet, illetve a 13. cikkel összhangban 

értesítést nyújtott be a Bizottsághoz; 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az új élelmiszernek a 2. cikk (2) 

bekezdésének a) pontjában szereplő 

meghatározásával kapcsolatos 

végrehajtási jogkör 

Felhatalmazás 
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Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet egységes végrehajtásának 

biztosítása érdekében a Bizottság 

végrehajtási jogi aktusok útján határozhat 

arról, hogy egy adott élelmiszer új 

élelmiszernek minősül-e a 2. cikk (2) 

bekezdésének a) pontjában szereplő 

meghatározásnak megfelelően. 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

a 27a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a harmadik országból 

származó hagyományos élelmiszerek 

engedélyezését, valamint a 17. cikkben 

említett uniós jegyzék aktualizálását 

illetően, továbbá annak meghatározására, 
hogy egy adott élelmiszer új élelmiszernek 

minősül-e a 2. cikk (2) bekezdésének a) 

pontjában szereplő meghatározásnak 

megfelelően. 

Indokolás 

Az előadó helyénvalónak tartja, hogy e kérdésekben a rendeletet felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok révén lehessen kiegészíteni vagy módosítani. A módosítás elfogadása esetén be kell 

vezetni egy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról rendelkező preambulumbekezdést.  

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E végrehajtási jogi aktusokat a 27. cikk 

(3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

törölve 

 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 
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5 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság a 6., 7. és 8. cikkel 

összhangban létrehozza és naprakészen 

tartja az Unióban forgalomba hozható új 

élelmiszerek jegyzékét (a továbbiakban: 

„az uniós jegyzék”). 

 

(1) A Bizottság a 6., 7. és 8. cikkel 

összhangban létrehozza, naprakészen tartja 

és közzéteszi az Unióban forgalomba 

hozható új élelmiszereknek az e rendelet 

mellékletében található jegyzékét (a 

továbbiakban: „az uniós jegyzék”). A 

jegyzék tartalmazni fog harmadik 

országokból származó hagyományos 

élelmiszereket is. 

 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 1 a c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) amennyiben nem lehetséges 

megállapítani az ezen élelmiszer 

előállításához használt anyagok 

nyomonkövethetőségét. 

 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) további különleges címkézési 

követelmények a végfelhasználónak az 

élelmiszer sajátos jellemzőivel és 

tulajdonságaival kapcsolatos tájékoztatása 

érdekében, ez vonatkozhat többek között 

az összetétel, a tápérték vagy a táplálkozási 

hatás, valamint a szándékolt felhasználás 

ismertetésére, ha az új élelmiszer nem 

feleltethető meg egy másik élelmiszernek, 

vagy fogyasztása valamely lakossági 

c) további különleges címkézési 

követelmények a végfelhasználónak az 

élelmiszer sajátos jellemzőivel és 

tulajdonságaival kapcsolatos tájékoztatása 

és a nyomonkövethetőség szavatolása 
érdekében, ez vonatkozhat többek között 

az összetétel, származás, a tápérték vagy a 

táplálkozási hatás, valamint a szándékolt 

felhasználás ismertetésére, ha az új 

élelmiszer nem feleltethető meg egy másik 
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csoport számára egészségügyi 

következményekkel járhat; 

élelmiszernek, vagy fogyasztása valamely 

lakossági csoport számára egészségügyi 

következményekkel járhat; 

Indokolás 

Az új élelmiszerek címkézésének lehetővé kell tennie a végfogyasztók számára, hogy 

tájékozódhassanak a termék eredetéről. 

 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a hagyományos élelmiszer származási 

országa; 

c) a hagyományos élelmiszer és az 

összetételében használt anyagok 
származási országa; 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az élelmiszer valamely harmadik 

országban való biztonságos 

felhasználásának hagyományát igazoló 

dokumentált adatok; 

d) az élelmiszer valamely harmadik 

országban való biztonságos 

felhasználásának hagyományát igazoló, az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

(EFSA) felügyelete mellett kidolgozott 

uniós iránymutatásban előírt dokumentált 

adatok; 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – e pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) szükség esetén a javasolt felhasználási 

feltételek és különleges címkézési 

követelmények, amelyek nem vezetik félre 

a fogyasztót. 

e) a javasolt felhasználási feltételek és 

különleges címkézési követelmények, 

amelyek nem vezetik félre a fogyasztót. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság az EFSA 

szakvéleményének közzétételét követő 

három hónapon belül a 27. cikk (1) 

bekezdésében említett bizottság elé 

terjeszti a harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszer uniós forgalomba 

hozatalának engedélyezését és az uniós 

jegyzék naprakésszé tételét szolgáló 

végrehajtási jogi aktus tervezetét, 

figyelembe véve a következőket: 

(1) A Bizottság az EFSA 

szakvéleményének közzétételét követő 

három hónapon belül felhatalmazáson 

alapuló jogi aktust fogad el a harmadik 

országból származó hagyományos 

élelmiszer uniós forgalomba hozatalának 

engedélyezésére, és az uniós jegyzék 

naprakésszé tételére vonatkozóan, 

figyelembe véve a következőket: 

Indokolás 

Az előadó helyénvalónak tartja, hogy e kérdésekben a rendeletet felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok révén lehessen kiegészíteni. A módosítás elfogadása esetén be kell vezetni egy a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról rendelkező preambulumbekezdést. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A végrehajtási jogi aktus elfogadása a 27. 

cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

történik. 

törölve 
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Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a 13. cikkben előírt értesítés és a 14. 

cikk (5) bekezdésében előírt kérelem 

összeállítása és megjelenése;  

a) az EFSA-iránymutatás alapján a 13. 

cikkben előírt értesítés és a 14. cikk (5) 

bekezdésében előírt kérelem tartalma, 

alakisága és formája;  

Indokolás 

A meglévő tudományos iránymutatások aktualizálásán túlmenően az EFSA-nak technikai 

segítséget és eszközöket kellene nyújtania a harmadik országbeli élelmiszer-ipari 

vállalkozóknak a kérelmek vagy értesítések benyújtásához. 

 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az új élelmiszer megnevezése és leírása, b) az új élelmiszer megnevezése, leírása és 

összetétele, 

 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak 

azonnal tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 

következőkről: 

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak és a 

tagállamok egészségügyi hatóságainak 
azonnal tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 

következőkről: 
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Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megállapítják az e rendelet 

rendelkezéseinek megszegése esetén 

alkalmazandó szankciókra vonatkozó 

szabályokat, és minden szükséges 

intézkedést megtesznek azok érvényesítése 

érdekében. Az előírt szankcióknak 

hatékonyaknak, arányosaknak és 

visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 

tagállamok legkésőbb ...26-ig értesítik a 

Bizottságot ezekről a rendelkezésekről, 

valamint haladéktalanul értesítik bármely 

későbbi, ezeket érintő módosításról. 

A tagállamok megállapítják az e rendelet 

rendelkezéseinek megszegése esetén 

alkalmazandó szankciókra vonatkozó 

szabályokat, és minden szükséges 

intézkedést megtesznek azok érvényesítése 

érdekében. Az előírt szankcióknak 

hatékonyaknak, arányosaknak és 

visszatartó erejűeknek kell lenniük és 

egyenlő versenyfeltételeket kell 

teremteniük. A tagállamok legkésőbb 

...26-ig értesítik a Bizottságot ezekről a 

rendelkezésekről, valamint haladéktalanul 

értesítik bármely későbbi, ezeket érintő 

módosításról. 

__________________ __________________ 

26Kiadóhivatal: Kérem, illessze be a 

dátumot: 24 hónappal e rendelet 

hatálybalépése után. 

26 Kiadóhivatal: Kérem, illessze be a 

dátumot: 24 hónappal e rendelet 

hatálybalépése után. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 a cikk új 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A felhatalmazás gyakorlása 

 1. A Bizottság az e cikkben meghatározott 

feltételek mellett felhatalmazást kap 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására. 

 2. A Bizottságnak a 3. cikkben és a 17. 

cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadására adott 

felhatalmazás a ...-tól/-től* kezdődő ötéves 
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időtartamra szól.. A Bizottság legkésőbb 

kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte 

előtt jelentést készít a felhatalmazásról. 

Amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal az egyes 

időtartamok vége előtt, akkor a 

felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra. 

 3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 3. cikkben és a 

17. cikkben említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban megjelölt 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban lévő 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

 4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról. 

 5. A 3. cikk és a 17. cikk alapján 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus csak akkor lép hatályba, ha az 

értesítést követő két hónapos időtartam 

leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 

Tanács nem emelt kifogást a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 

vagy ha az Európai Parlament és a 

Tanács az időtartam leteltét megelőzően 

egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 

hogy nem emel kifogást. Az Európai 

Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik. 

 _____________ 

 *HL: kérjük, illessze be e rendelet 

hatálybalépésének időpontját. 
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Indokolás 

Az előadó helyénvalónak tartja a Bizottság felhatalmazásának időbeli korlátozását. Egy ilyen 

korlátozás nagyobb parlamenti ellenőrzést biztosít, és arra kötelezi a Bizottságot, hogy 

legkésőbb kilenc hónappal a meghatározott időtartam vége előtt jelentést készítsen a 

felhatalmazásról. Másfelől a felhatalmazás azonos időtartamra történő hallgatólagos 

meghosszabbítása elejét veszi a jogalkotó túlterhelésének, és megkönnyíti a rendelet 

végrehajtását. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 a cikk új 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Jelentéstétel 

 Az alkalmazás dátumát követő öt évvel a 

Bizottság jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 

végrehajtásáról, különös tekintettel az új, 

egyszerűsített eljárásnak az új 

élelmiszerekre és a harmadik országokból 

származó hagyományos élelmiszerekre 

gyakorolt hatására. A jelentést a 

nyilvánosság számára közzé kell tenni. 
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