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Módosítás 13
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az új élelmiszer meglevő 
fogalommeghatározását egyértelművé kell 
tenni és aktualizálni kell, a meglevő 
kategóriák helyett pedig az élelmiszernek 
az élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben használt 
fogalommeghatározására kell hivatkozni.

(5) Az új élelmiszer meglevő 
fogalommeghatározását az újszerűség 
kritériumainak magyarázata révén
egyértelművé kell tenni és aktualizálni kell, 
a meglevő kategóriák helyett pedig az 
élelmiszernek az élelmiszerjog általános 
elveiről és követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben használt 
fogalommeghatározására kell hivatkozni.

Or. en

Indokolás

A jogszabály egyértelművé tétele érdekében az élelmiszerek újszerűségének kritériumait meg 
kell magyarázni magában a szövegben vagy a preambulumbekezdésekben. 

Módosítás 14
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azt is tisztázni kell, hogy az olyan 
élelmiszert is újnak kell tekinteni, amelyet 
azelőtt nem használt technológiával 
készítettek. A rendelet hatályának 
különösképpen a tenyésztés és az 
élelmiszer-előállítás során használt 

(6) E rendelet hatálya alá kell tartoznia az 
összes olyan élelmiszernek, amelyet 
jelentős mértékben még nem használtak 
emberi fogyasztásra a Közösségen belül 
1997. május 15. előtt. Az élelmiszerekkel 
kapcsolatos újszerűség kritériumai közé 
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feltörekvő technológiákra kellene 
kiterjednie, melyek hatással vannak az 
élelmiszerekre, tehát ezáltal az 
élelmiszerek biztonságára is. Az új 
élelmiszer fogalmába tehát bele kellene 
tartoznia azoknak az élelmiszereknek is, 
melyek nem hagyományos módszerrel 
termesztett/tenyésztett növényekből és 
állatokból származnak, csakúgy mint az 
élelmiszerekre ható új technológiákkal − 
mint a nanotudomány és a nanotechnológia 
− előállított élelmiszereknek is.

kel tartoznia az élő szervezetek, például 
növények, állatok, mikroorganizmusok 
gombák vagy algák új fajai 
felhasználásának. A létező élő szervezetek 
és anyagok új molekuláris szerkezettel 
rendelkező új részeinek felhasználását is 
új élelmiszereknek kell tekinteni. Létező 
élelmiszert akkor kell újnak tekinteni, ha 
úgy módosították, hogy a kémiai 
összetétele, molekuláris struktúrája, 
részecskemérete vagy más elemei oly 
módon változtak meg, hogy valószínűleg 
hatást gyakorolnak az 
élelmiszerbiztonságra. Azt is tisztázni kell, 
hogy az olyan élelmiszert is újnak kell 
tekinteni, amelyet azelőtt nem használt 
technológiával készítettek. A rendelet 
hatályának különösképpen a tenyésztés és 
az élelmiszer-előállítás során használt 
feltörekvő technológiákra kellene 
kiterjednie, melyek hatással vannak az 
élelmiszerekre, tehát ezáltal az 
élelmiszerek biztonságára is. Az új 
élelmiszer fogalmába tehát bele kellene 
tartoznia azoknak az élelmiszereknek is, 
melyek nem hagyományos módszerrel 
termesztett/tenyésztett növényekből és 
állatokból származnak, csakúgy mint az 
élelmiszerbiztonságra ható új 
technológiákkal − mint a nanotudomány és 
a nanotechnológia − előállított 
élelmiszereknek is. A hagyományos 
termesztési/tenyésztési módszerekkel 
létrehozott új növényfajtákból vagy új 
állatfajokból származó élelmiszer nem 
tekintendő új élelmiszernek.

Or. en

Indokolás

A jogszabály egyértelművé tétele érdekében az élelmiszerek újszerűségének kritériumait meg 
kell magyarázni lehetőleg magában a szövegben vagy a preambulumbekezdésekben. A 
javasolt szöveg az új élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok jelenlegi működésének leírására 
irányul. A „biztonság” szó hiányzik a második utolsó mondatból.
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Módosítás 15
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (6a) A tudomány és az új technológiák 
etikájával foglalkozó európai csoport 
(EGE) az állatok élelmiszerellátási célú 
klónozásának etikai szempontjairól szóló, 
2008. január 16-i 23. sz. véleményében 
megállapította, hogy „tekintettel a kihordó 
anyaállatok és a klónozott állatok 
szenvedésének és egészségügyi 
problémáinak jelenlegi mértékére, az 
EGE-nek kételyei vannak azzal 
kapcsolatban, hogy az állatok 
élelmiszerellátási célú klónozása etikailag 
indokolt-e”.  Az EGE még hozzáfűzte, 
hogy „nem lát meggyőző érveket a 
klónokból és az utódaikból történő 
élelmiszertermelés indokolására”. Az 
EGE következtetései és a tenyésztés 
céljából tartott állatok védelméről szóló, 
1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi 
irányelv1 rendelkezései fényében a 
klónokból és az utódaikból előállított 
élelmiszereket nem szabad forgalomba 
hozni a Közösségben.

Or. en

Indokolás

Széles körű tudományos kutatások és az etikával foglalkozó európai csoport véleménye 
rámutat, hogy a klónozás súlyos egészségügyi és jóléti problémákat okoz mind a klónozott 
állatoknak, mind kihordó anyaállataiknak. A klónozott méhmagzatok gyakran nagyobbak a 
normálisnál; ez nehéz szülésekhez vezet és sok császármetszéshez. Sok klón meghalt a 
terhesség alatt vagy élete első heteiben immunhiány, szív- és érrendszeri betegségek, 
légzőszervi problémák és veseelégtelenség miatt. Ezenkívül fontos, hogy a klónozott állatok és 
az utódaik bekerüljenek ebbe a rendeletbe a megfelelő ellenőrzés biztosítása érdekében.
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Módosítás 16
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A klónozott állatokból és utódaikból 
készített élelmiszereket azonban ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól. Egy külön 
rendeletben kell szabályozni őket, amelyet 
az együttdöntési eljárás keretében hoznak 
meg, és nem az …/…/EK rendelet 
egységes engedélyezési eljárása  alá 
[közös eljárás] tartoznak. A Bizottság erre 
irányuló jogalkotási javaslatot nyújt be 
még e rendelet hatálybalépése előtt. A 
klónozott állatokról szóló rendelet 
hatálybalépéséig a klónozott állatokból és 
utódaikból készített élelmiszerek 
forgalomba hozatalára moratóriumnak 
kell vonatkoznia.

Or. de

Módosítás 17
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az állatok klónozása 
összeegyeztethetetlen a 98/58/EK tanácsi 
irányelv mellékletének 20. és 21. 
bekezdésével. A 20. bekezdés megtiltja az 
olyan természetes vagy mesterséges 
tenyésztést, amely az érintett állatok 
bármelyikének szenvedését vagy sérülését 
okozza, vagy valószínűleg okozza. a 21. 
bekezdés megtiltja az állatok tenyésztés 
céljából történő tartását, kivéve, ha 
ésszerűen elvárható, hogy a genotípusuk 
vagy fenotípusuk alapján az egészségükre 
vagy jólétükre gyakorolt káros hatás 



AM\730935HU.doc 7/25 PE409.412v01-00

HU

nélkül tarthatók. 

1 HL L 221., 1998.8.8., 23. o.

Or. en

Indokolás

A klónozás okozta állategészségügyi és -jóléti problémák azt jelentik, hogy ez az eljárás 
összeegyeztethetetlen a 98/58/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseivel.  

Módosítás 18
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A nanotechnikai eljárással előállított 
nanorészecskéket tartalmazó élelmiszerek 
egészségügyi hatásai eddig alig ismertek. 
Az elővigyázatosság elve értelmében a 
nanorészecskék élelmiszergyártásban 
történő felhasználását fel kell függeszteni, 
amíg az alkalmazás hatásaira vonatkozó 
tudományos eredmények rendelkezésre 
nem állnak.

Or. de

Módosítás 19
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Szükség esetén végrehajtási 
intézkedéseket kell elfogadni azon 
kritériumok megteremtésére, melyek 
segítségével fel lehet mérni, hogy egy 
bizonyos élelmiszert használtak-e jelentős 

(7) Végrehajtási intézkedéseket kell 
elfogadni azon további kritériumok 
megteremtésére, melyek segítségével fel 
lehet mérni, hogy egy bizonyos élelmiszert 
használtak-e jelentős mértékben emberi 
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mértékben emberi fogyasztásra a 
Közösségben 1997. május 15. előtt. 
Amennyiben az adott élelmiszert 1997. 
május 15. előtt kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként használták a 2002/46/EK 
irányelv értelmében, akkor az e dátum után 
is forgalomba hozható ugyanezzel a 
felhasználási céllal, anélkül hogy új 
élelmiszernek minősülne. Azonban az 
étrend-kiegészítőként vagy étrend-
kiegészítő részeként történő felhasználását 
figyelmen kell hagyni annak megállapítása 
során, hogy használták-e az adott 
élelmiszert jelentős mértékben emberi 
fogyasztásra a Közösségben 1997. május 
15. előtt. Következésképp a szóban forgó 
élelmiszer egyéb, azaz nem étrend-
kiegészítőként történő felhasználását e 
rendelettel összhangban engedélyeztetni 
kell.

fogyasztásra a Közösségben 1997. május 
15. előtt. Amennyiben az adott élelmiszert 
1997. május 15. előtt kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként használták a 2002/46/EK 
irányelv értelmében, akkor az e dátum után 
is forgalomba hozható ugyanezzel a 
felhasználási céllal, anélkül hogy új 
élelmiszernek minősülne. Azonban az 
étrend-kiegészítőként vagy étrend-
kiegészítő részeként történő felhasználását
figyelmen kell hagyni annak megállapítása 
során, hogy használták-e az adott 
élelmiszert jelentős mértékben emberi 
fogyasztásra a Közösségben 1997. május 
15. előtt. Következésképp a szóban forgó 
élelmiszer egyéb, azaz nem étrend-
kiegészítőként történő felhasználását e 
rendelettel összhangban engedélyeztetni 
kell.

Or. en

Indokolás

Végrehajtási intézkedéseket kell elfogadni az újszerűség kritériumainak további leírása 
érdekében. A „további” szót hozzá kell adni a szöveghez, mivel a (6) preambulumbekezdés 
módosításában már adtunk némi magyarázatot.

Módosítás 20
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001/83/EK irányelv1 rendelkezéseit 
abban az esetben kell alkalmazni, ha egy 
termék – figyelembe véve valamennyi 
jellemzőjét – a „gyógyszer” illetve 



AM\730935HU.doc 9/25 PE409.412v01-00

HU

valamely más közösségi jogszabály 
hatálya alá tartozó termék fogalmába 
tartozhat. Ebben az összefüggésben egy 
tagállam – amennyiben a 2001/83/EK 
irányelvnek megfelelően megállapítja, 
hogy egy anyag gyógyszernek minősül – a 
közösségi jognak megfelelően 
korlátozhatja e termék forgalomba 
hozatalát.

1 HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

Or. en

Indokolás

Mivel számos határeset merül fel az új élelmiszerek kapcsán, fontos ezen általános elv 
hangsúlyozása a preambulumbekezdésben. E preambulumbekezdés több egyértelműséget 
biztosít az iparág és a fogyasztók számára a határesetet jelentő termékek 
(gyógyszer/élelmiszer) piacának működésével kapcsolatban.

Módosítás 21
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az olyan állati eredetű 
élelmiszereket, amelyek előállításához az 
állatokat géntechnológiával módosított 
termékekkel etették, eddig nem címkézték. 
Az átláthatóság fogyasztók számára 
történő biztosítása, valamint a 
takarmányok és állati termékek piacán 
jelentkező torzulások elkerülése 
érdekében e termékek címkézését 
szabályozni kell a jelen rendeletben.

Or. de
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Indokolás

Az 1829/2003/EK rendeletet eddig úgy értelmezték, hogy az olyan állati eredetű 
élelmiszereket, amelyek előállításához az állatokat géntechnológiával módosított termékekkel 
etették, kivonták a címkézési rendelkezések hatálya alól. Az európai termelők ezen címkézési 
hiány révén versenytorzulásoknak vannak kitéve, mivel a géntechnológiával módosított 
takarmányok, különösen a harmadik országokból történő behozatal esetén, a végtermékben 
nem ismerhetők fel.

Módosítás 22
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Bizonyos körülmények között – hogy 
élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz 
kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és ezáltal 
az innovációt is – az új élelmiszerek 
közösségi listájára történő felvételére 
irányuló kérelem alátámasztására 
benyújtott, újonnan kidolgozott 
tudományos adatokat és a szellemi 
tulajdont képező adatokat korlátozott ideig 
nem lehet más kérelmező előnyére 
felhasználni az első kérelmező 
beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos 
kérelmező által szolgáltatott tudományos 
adatok védelme nem akadályozhatja a 
többi kérelmezőt abban, hogy saját 
tudományos adataik alapján az adott 
élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi 
listájára történő felvételét 
kezdeményezzék.

(20) Bizonyos körülmények között – hogy 
élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz 
kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és ezáltal 
az innovációt is – az új élelmiszerek 
közösségi listájára történő felvételére 
irányuló kérelem alátámasztására 
benyújtott, újonnan kidolgozott 
tudományos adatokat és a szellemi 
tulajdont képező adatokat korlátozott ideig 
nem lehet más kérelmező előnyére 
felhasználni az első kérelmező 
beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos 
kérelmező által szolgáltatott tudományos 
adatok védelme nem akadályozhatja a 
többi kérelmezőt abban, hogy saját 
tudományos adataik alapján az adott 
élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi 
listájára történő felvételét 
kezdeményezzék. A tudományos adatok 
védelme nem lehet az átláthatóság és az 
információhoz való hozzáférés akadálya 
az új élelmiszerek biztonsági értékelése 
során. A szellemi tulajdonjogokat 
azonban tiszteletben kell tartani.

Or. en
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Indokolás

Összhangban a véleménytervezet 5. módosításával, de arra törekszik, hogy szavatolja a 
termelők szellemi tulajdonjogait.

Módosítás 23
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az új élelmiszereknek meg kell 
felelniük az élelmiszerek címkézésére, 
kiszerelésére és reklámozására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
2000. március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott általános címkézési 
követelményeknek. Bizonyos esetekben 
szükséges lehet további információkat 
feltünteni a címkén, különös tekintettel az 
élelmiszer leírására, eredetére és használati 
feltételeire. Következésképpen az új 
élelmiszerek közösségi listára történő 
felvételét bizonyos használati feltételekhez 
vagy címkézési kötelezettséghez lehet 
kötni.

(21) Az új élelmiszereknek meg kell 
felelniük az élelmiszerek címkézésére, 
kiszerelésére és reklámozására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
2000. március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott általános címkézési 
követelményeknek. Bizonyos esetekben 
szükséges lehet további információkat 
feltünteni a címkén, különös tekintettel az 
élelmiszer leírására, eredetére és használati 
feltételeire, melyek etikai megfontolásokra 
vonatkozó információkat is 
tartalmazhatnak. Következésképpen az új 
élelmiszerek közösségi listára történő 
felvételét bizonyos használati feltételekhez 
vagy címkézési kötelezettséghez lehet 
kötni.

Or. en

Indokolás

A kiegészítő címkézésre vonatkozó kritériumoknak etikai megfontolásokat, mint például a 
klónozást, is kell tartalmaznia. Ezért fenn kell állnia a klónozott állatokból készült 
élelmiszerek címkézésének megkövetelésére irányuló lehetőségnek.
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Módosítás 24
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Egy európai minőségi címke 
bevezetése lehetővé teszi a fogyasztók 
számára az EU szigorú környezetvédelmi, 
állatjóléti és élelmiszerbiztonsági 
előírásaival összhangban előállított 
termékek azonosítását, valamint e rendelet 
mellett további lényeges részét fogja 
képezni az EU azon általános 
politikájának, amely a polgárai – a 
termékek jellemzőiről és az előállításuk 
körülményeiről szóló – tájékoztatására 
irányul.

Or. en

Módosítás 25
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Szükség esetén tanácsot lehet kérni az 
1997. december 16-i bizottsági határozattal 
megalapított, a tudomány és az új 
technológiák etikájával foglalkozó európai 
csoporttól az új élelmiszerek forgalomba 
hozatala által felvetett etikai kérdések 
kapcsán.

(24) Etikai kérdések esetén meg kell 
hallgatni az 1997. december 16-i 
bizottsági határozattal megalapított, a 
tudomány és az új technológiák etikájával 
foglalkozó európai csoportot az új 
technológiák alkalmazása és az új 
élelmiszerek forgalomba hozatala által 
felvetett etikai kérdésekre vonatkozó 
tanácsok beszerzése érdekében.

Or. de

Indokolás

Indokolatlannak tűnik az európai etikai csoport minden egyes, új élelmiszer engedélyezésére 
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irányuló kérelem esetén történő – előadó által javasolt – meghallgatása. Az etikai kérdések 
esetleges érintettsége esetén azonban indokolt. E tekintetben az előadó által javasolt 
módosítás adott esetben túl korlátozó, és ellentétben állna a rendeletnek az engedélyezési 
eljárás alapvető javítására és felgyorsítására irányuló céljával.

Módosítás 26
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés sérelme nélkül e 
rendelet azon élelmiszer-
adalékanyagokra, élelmiszeripari 
enzimekre, vitaminokra, ásványi 
anyagokra, aromaanyagokra és 
élelmiszeraromaanyag-forrásokra 
vonatkozik, amelyeken új, 1997. május 15. 
előtt nem használt gyártási eljárást 
alkalmaztak, amely eljárás az élelmiszerek 
összetételében vagy szerkezetében olyan 
számottevő változásokat idéz elő, amelyek 
kihatnak azok tápértékére, az 
anyagcserére vagy az azokban található 
nem kívánatos anyagok mennyiségére. 

Or. de

Indokolás

Az élelmiszerek azon alkotóelemeire vagy adalékanyagaira, amelyeket addig még nem 
használt gyártási eljárás, például nanotechnológia és nanotudomány révén állítottak elő, az 
új élelmiszerekről szóló rendeletnek kell vonatkoznia. Ezeknek az anyagoknak teljesen új 
tulajdonságaik lehetnek. Ezért a megelőző fogyasztóvédelemből kifolyólag önálló értékelésre 
van szükség, amelyre az anyag eddig megszokott alkalmazásától vagy engedélyezésétől 
függetlenül kerül sor. 
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Módosítás 27
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés b) pontjának sérelme 
nélkül ez a rendelet címkézési előírásokat 
állapít meg azokra az élelmiszerekre, 
amelyeket géntechnológiával módosított 
takarmánnyal etetett állatokból állítottak 
elő. 

Or. de

Indokolás

Az 1829/2003 rendelet (16) preambulumbekezdését úgy értelmezik, hogy a géntechnológiával 
módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított élelmiszerek nem tartoznak a rendelet 
hatálya alá. Mivel a címkézési előírásokat az 1829/2003 rendelet nem állapítja meg, ezen 
rendelet keretében kell megállapítani őket.

Módosítás 28
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Adott esetben a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően lehet megállapítani, hogy egy 
adott típusú élelmiszer ennek a rendeletnek 
a hatálya alá tartozik-e.

(3) Adott esetben a 14. cikk (3)
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően lehet megállapítani, hogy egy 
adott típusú élelmiszer ennek a rendeletnek 
a hatálya alá tartozik-e.

Or. de
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Módosítás 29
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a)„új élelmiszer”: a) „új élelmiszer”: olyan élelmiszer, melyet 
1997. május 15. előtt a Közösségben nem 
használtak jelentős mértékben emberi 
fogyasztásra, beleértve a következőket:

i. olyan élelmiszer, melyet 1997. május 15. 
előtt a Közösségben nem használtak 
jelentős mértékben emberi fogyasztásra; 

i. olyan növényből vagy állatból előállított
élelmiszer, melyen nem hagyományos, 
1997. május 15. előtt nem használt 
termelési/tenyésztési módszert 
alkalmaztak; valamint

Az élelmiszer kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként történő felhasználása nem 
elegendő annak bizonyítására, hogy az 
adott élelmiszert 1997. május 15. előtt a 
Közösségben jelentős mértékben 
használták emberi fogyasztásra. 
Amennyiben viszont az adott élelmiszert e 
dátumot megelőzően kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként használták, akkor az e dátum 
után is forgalomba hozható a 
Közösségben ugyanezzel a felhasználási 
céllal, anélkül hogy új élelmiszernek 
minősülne. További kritériumokat annak 
megállapítására, hogy egy élelmiszert 
jelentős mértékben használtak-e a 
Közösségben emberi fogyasztásra 1997. 
május 15. előtt, melyek e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit többek között 
azok kiegészítése útján hivatottak 
módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban lehet
elfogadni.

ii. olyan élelmiszer, amelyen új, 1997. 
május 15. előtt nem használt gyártási 
eljárást alkalmaztak, amely eljárás az 
élelmiszerek összetételében vagy 
szerkezetében olyan számottevő 
változásokat idéz elő, amelyek kihatnak 
azok tápértékére, az anyagcserére vagy az 
azokban található nem kívánatos anyagok 
mennyiségére.

ii. olyan növényből vagy állatból előállított 
élelmiszer, melyen nem hagyományos, 
1997. május 15. előtt nem használt 
termelési/tenyésztési módszert 
alkalmaztak; valamint

Az élelmiszer kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként történő felhasználása nem 
elegendő annak bizonyítására, hogy az 
adott élelmiszert 1997. május 15. előtt a 
Közösségben jelentős mértékben 



PE409.412v01-00 16/25 AM\730935HU.doc

HU

használták emberi fogyasztásra. 
Amennyiben viszont az adott élelmiszert e 
dátumot megelőzően kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként használták, akkor az e dátum 
után is forgalomba hozható a 
Közösségben ugyanezzel a felhasználási 
céllal, anélkül hogy új élelmiszernek 
minősülne. E rendelet alkalmazása előtt 
további kritériumokat annak 
megállapítására, hogy egy élelmiszert 
jelentős mértékben használtak-e a 
Közösségben emberi fogyasztásra 1997. 
május 15. előtt, melyek e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit többek között 
azok kiegészítése útján hivatottak 
módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadnak el.

iii. olyan élelmiszer, amin új, 1997. május 
15. előtt nem használt gyártási eljárást 
alkalmaztak, amely eljárás az élelmiszerek 
összetételében vagy szerkezetében olyan 
számottevő változásokat idéz elő, amelyek 
kihatnak azok tápértékére, az 
anyagcserére vagy az azokban található 
nem kívánatos anyagok mennyiségére.

Or. en

Indokolás

Az új élelmiszerek átfogó fogalommeghatározása a 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. 
alpontjában szerepel. A következő két kategória (ii. és iii.) ezen átfogó fogalommeghatározás 
alcsoportjait képezi. Másrészt az a) pont i. alpontjában lévő 2. albekezdés a 3. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett összes kategóriára vonatkozik. A végrehajtási 
intézkedéseket a rendelet alkalmazása előtt kell elfogadni.
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Módosítás 30
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. olyan növényből vagy állatból előállított 
élelmiszer, melyen nem hagyományos, 
1997. május 15. előtt nem használt 
termelési/tenyésztési módszert 
alkalmaztak; és

ii. olyan növényből vagy állatból előállított 
élelmiszer, melyen nem hagyományos, 
1997. május 15. előtt kereskedelmileg nem 
használt termelési/tenyésztési módszert –
kivéve a klónozást – alkalmaztak; és

Or. de

Módosítás 31
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer”: olyan 
élelmiszer, melyet az adott harmadik 
országban régóta használnak, azaz a 
szóban forgó élelmiszer legalább egy 
generáció óta az ország népességének 
széles körében a szokásos étrend részét 
képezi, és továbbra is részét fogja képezni;

b) „harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer”: olyan 
élelmiszer, melyet az adott harmadik 
országban régóta használnak, azaz a 
szóban forgó élelmiszer legalább 25 éve az 
ország népességének széles körében a 
szokásos étrend részét képezi, és továbbra 
is részét fogja képezni;

Or. de

Indokolás

A harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozó jóval pontosabb 
előírásokra irányuló törekvés érthető. Az előadó által javasolt 50 éves időszak azonban túl 
hosszúnak tűnik, különös tekintettel arra, hogy az élelmiszerekre vonatkozó más 
jogszabályokban a „hagyományos” fogalmán 25 éves generációt értenek (lásd a 
hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről 
szóló, 2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontját).
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Módosítás 32
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A „géntechnológiával módosított 
takarmánnyal etetett állatokból előállított” 
fogalma azt jelenti, hogy 
géntechnológiával módosított 
szervezeteket tartalmazó takarmányt 
használtak azon állatok etetésére, amelyek 
az érintett élelmiszerek eredetét képezik.

Or. de

Módosítás 33
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) etikailag elfogadható körülmények 
között előállítottnak tekintik.

Or. en

Indokolás

Az új élelmiszerek engedélyezésének vizsgálata során fenn kell állnia az etikai szempontok
figyelembevétele lehetőségének. Az etikai szempontoknak, mint a 6. cikkben szereplő 
kritériumok egyikének megemlítése nélkül nem egyértelmű, hogy az etikai szempontokat lehet-
e törvényesen használni az új élelmiszerek engedélyezésével kapcsolatban. 
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Módosítás 34
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a cikk
Klónozott állatokból készült élelmiszer

(6a) Klónozott állatokból vagy azok 
utódaiból előállított élelmiszereket nem 
hoznak forgalomba a Közösségben.

Or. en

Indokolás

Mivel a klónozás súlyos egészségügyi és jóléti problémákat okoz a klónozott állatoknak és a 
kihordó anyaállataiknak, állatokat nem szabad klónozni sem tenyésztési célból, sem hús- vagy 
tejtermékek előállítása céljából.

Módosítás 35
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk –  2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2. cikk (2a) bekezdésében említett 
esetekben a közös eljárást az anyag, 
amelynek előállításához szokásos gyártási 
eljárást használtak, addigi alkalmazásától 
vagy engedélyezésétől függetlenül kell 
elvégezni.

Or. de

Indokolás

Az élelmiszerek azon alkotóelemeire vagy adalékanyagaira, amelyeket addig még nem 
használt gyártási eljárás, például nanotechnológia és nanotudomány révén állítottak elő, az 
új élelmiszerekről szóló rendeletnek kell vonatkoznia. Ezeknek az anyagoknak teljesen új 
tulajdonságaik lehetnek. Ezért a megelőző fogyasztóvédelemből kifolyólag önálló értékelésre 
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van szükség, amelyre az anyag eddig megszokott alkalmazásától vagy engedélyezésétől 
függetlenül kerül sor.

Módosítás 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 
7. cikke (3) bekezdésétől eltérve az olyan 
új élelmiszer közösségi listába történő 
felvételéről, amely nem meríti ki a 
harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer fogalmát, 
azokban az alábbi esetekben, amikor a 12. 
cikk értelmében az újonnan kidolgozott 
tudományos adatok és a szellemi tulajdont 
képező adatok védelmet élveznek, az ezen 
rendelet 14. cikke (2) bekezdésében 
említett szabályozási eljárással 
összhangban döntenek:

A(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 7. 
cikke (3) bekezdésétől eltérve az olyan új 
élelmiszer közösségi listába történő 
felvételéről, amely nem meríti ki a 
harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer fogalmát, 
azokban az alábbi esetekben, amikor a 12. 
cikk értelmében az újonnan kidolgozott 
tudományos adatok és a szellemi tulajdont 
képező adatok védelmet élveznek, az ezen 
rendelet 14. cikke (3) bekezdése szerinti 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
döntenek:

Or. de

Módosítás 37
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
Harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszer
(1) A harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszert a Közösségben 
forgalomba hozni kívánó élelmiszeripari 
vállalkozó értesíti a Bizottságot e 
szándékáról, megadva az élelmiszer nevét, 
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összetételét és származási országát.
Az értesítéshez csatolják az élelmiszer 
harmadik országban történő, hosszú ideje 
biztonságos használatát alátámasztó 
adatokat tartalmazó dokumentációt.
(2) A Bizottság az értesítést, valamint az 
élelmiszer (1) bekezdésben említett, 
biztonságos használatára vonatkozó 
bizonyítékokat haladéktalanul továbbítja a 
tagállamoknak és a Hatóságnak. 
(3) Miután a Bizottság továbbította a (2) 
bekezdésben előírt értesítést, valamely 
tagállam és a Hatóság az ezt követő négy 
hónapon belül indoklással ellátott, 
tudományos bizonyítékon nyugvó 
ellenvetéseket terjeszthet a Bizottság elé az 
érintett hagyományos élelmiszer 
forgalomba hozatalának 
biztonságosságával kapcsolatban. 
Ebben az esetben az élelmiszert nem 
hozzák forgalomba a Közösségben, és az 
5-7. cikk alkalmazandó. Az (1) 
bekezdésben említett értesítés a(z) 
…/…/EK rendelet [közös eljárás] 3. cikke 
(1) bekezdésében említett kérelemként 
tekintendő.
A Bizottság az (1) bekezdés szerint 
benyújtott értesítés időpontját követő öt 
hónapon belül ennek megfelelően 
tájékoztatja az érintett élelmiszeripari 
vállalkozót.
(4) Amennyiben nem emeltek indoklással 
ellátott, tudományos bizonyítékon alapuló 
biztonsági kifogást, és az élelmiszeripari 
vállalkozó a (3) bekezdéssel összhangban 
semmilyen erről szóló tájékoztatást nem 
kapott, a hagyományos élelmiszert az (1) 
bekezdéssel összhangban az értesítés 
keltezését követő öt hónapon belül 
forgalomba lehet hozni a Közösségben.
(5) A Bizottság nyilvánosságra hozza a (4) 
bekezdéssel összhangban a Közösségben 
forgalomba hozható, harmadik 
országokból származó, hagyományos 
élelmiszerek listáját a Bizottság külön erre 
a célra fenntartott weboldalán. 
(6) E cikk alkalmazásának részletes 
szabályait, amelyek e rendelet nem 
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alapvető fontosságú elemeit többek között 
azok kiegészítése útján hivatottak 
módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban lehet 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A harmadik országokból származó hagyományos élelmiszereket, amelyek új élelmiszernek 
számítanak az EU-ban, ugyanazon engedélyezési eljárásnak kell alávetni, mint a többi új 
élelmiszert, de kiigazított biztonsági értékeléssel.

Módosítás 38
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk alkalmazásának részletes 
szabályait, amelyek e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit többek között 
azok kiegészítése útján hivatottak 
módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban lehet
elfogadni.

(6) E cikk alkalmazásának részletes 
szabályait, amelyek e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit többek között 
azok kiegészítése útján hivatottak 
módosítani, legkésőbb 6 hónappal a 
rendelet közzététele után a 14. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Az átfogó fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszerekre vonatkozó egyszerűsített engedélyezési eljárással kapcsolatos 
végrehajtási előírásokat a rendelet hatálybalépése után a lehető leghamarabb el kell fogadni.
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Módosítás 39
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a cikk
A tudomány és az új technológiák 

etikájával foglalkozó európai csoport 
véleménye

Adott esetben a Bizottság – saját 
kezdeményezésére vagy tagállami kérésre 
– konzultálhat az új technológiák 
etikájával foglalkozó európai csoporttal a 
tudomány és az új technológiák által 
felvetett, nagy jelentőségű etikai 
kérdésekben annak céljából, hogy kikérje 
a csoport etikai kérdésekkel kapcsolatos 
véleményét.
A Bizottság nyilvánosságra hozza ezt a 
véleményt, többek között megjelenteti 
honlapja egy erre kijelölt oldalán.

Or. en

Indokolás

Amikor a körülmények ezt indokolják (például nanotechnológia vagy klónozásos technológia 
használata esetén), érdemes kötelezően előírni a tudomány és az új technológiák etikájával 
foglalkozó európai csoporttal való konzultációt etikai kérdésekben. Maga az Európai 
Bizottság vagy valamely tagállam kezdeményezheti ezt a konzultációs eljárást. Az 
átláthatóság és a tudományos vagy nem tudományos közösség bevonása érdekében a 
véleményt az interneten közzé kell tenni.
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Módosítás 40
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. FEJEZET

KÜLÖNLEGES CÍMKÉZÉSI 
ELŐÍRÁSOK

11a. cikk

A géntechnológiával módosított 
szervezetek segítségével előállított, állati 

eredetű élelmiszerek címkézése

Ha egy terméket olyan állatokból 
állítottak elő, amelyeket 
géntechnológiával módosított 
takarmánnyal etettek, a 
„géntechnológiával módosított 
takarmánnyal etetett állatokból előállított” 
feliratot a csomagoláson és a 2000/13/EK 
irányelv 6. cikkében megállapított 
összetevők listáján lévő összetevő mellett 
tüntetik fel; a nem előrecsomagolt 
termékek esetén ezt a feliratot a termék 
kirakatán vagy kirakatba tételével 
kapcsolatban tüntetik fel.

Or. de

Indokolás

Az 1829/2003 rendelet (16) preambulumbekezdését úgy értelmezik, hogy a géntechnológiával 
módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított élelmiszerek nem tartoznak a rendelet 
hatálya alá. Mivel a címkézési előírásokat az 1829/2003 rendelet nem állapítja meg, ezen 
rendelet keretében kell megállapítani őket.
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Módosítás 41
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 a cikk (új)
98/58/EK irányelv
melléklet –  20 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk

A 98/58/EGK tanácsi irányelv módosítása

A 98/58/EGK tanácsi irányelv 
mellékletében a 20. bekezdés a 
következőképpen módosul:

20. Tilos olyan természetes vagy 
mesterséges tenyésztési eljárásokat 
alkalmazni, amelyek az érintett 
állatok szenvedését vagy sérülését 
okozzák vagy okozhatják.
Ez a rendelkezés nem zárja ki egyes 
olyan eljárások használatát, amelyek 
minimális vagy pillanatnyi szenvedést 
vagy sérülést okozhatnak, vagy amelyek 
olyan beavatkozást tehetnek szükségessé, 
amely nem okozna tartós sérülést, 
amennyiben ezeket az eljárásokat a 
nemzeti rendelkezések lehetővé teszik.
Állatokat sem tenyésztési sem 
élelmiszertermelési célból nem klónoznak.

Or. en

Indokolás

Mivel a klónozás súlyos egészségügyi és jóléti problémákat okoz a klónozott állatoknak és a 
kihordó anyaállataiknak, állatokat nem szabad klónozni sem tenyésztési célból, sem hús- vagy 
tejtermékek előállítása céljából.
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