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RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat az új élelmiszerekről szóló 258/97/EK rendeletet módosítja azzal a céllal, 
hogy az új élelmiszerekre vonatkozó engedélyezési eljárást és forgalomba hozatalukat 
egyszerűsítse és központosítsa.

A Bizottság pontosítani kívánja a rendelet alkalmazási körét, kizárva azokat az 
élelmiszertípusokat, amelyekre már van külön szabályozás. A rendelet hatályán ily módon 
kívül esnek a géntechnológiával módosított szervezetek, az élelmiszer-adalékanyagok, az 
aromaanyagok, az extrakciós oldószerek, az enzimek, a vitaminok és az ásványi anyagok.

Az engedélykérelmeket a Bizottságnak kell benyújtani, amely a biztonsági értékelés elvégzése 
céljából továbbítja azokat az illetékes szervnek, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak.

Az új termék a fogyasztók egészségének veszélyeztetésére vagy a fogyasztók megtévesztésére 
alkalmas nem lehet, és ha más élelmiszert helyettesít, abból a fogyasztónak nem származhat 
táplálkozási hátránya.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményét követően a komitológiai eljárás 
keretében dönti el a Bizottság, hogy egy terméket felvesz-e az új élelmiszerek jegyzékébe, és 
hogy van-e szükség megkülönböztető címkézésre.

A harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerek tekintetében a Bizottság úgy 
kívánja egyszerűsíteni az engedélyezési eljárást, hogy figyelembe veszi, ha a szóban forgó 
élelmiszert már régóta biztonságosan használják a származási országban.

Az előadó egyetért azzal, hogy az engedélyezési eljárást egyszerűsíteni kell, annál is inkább, 
mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság az illetékes szerv az élelmiszerek 
biztonságának tudományos megállapítása tekintetében.

Annak ellenére, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos garanciák alapján 
garantálja az élelmiszer-biztonságot, pozitív fejlemény, hogy az Európai Parlament kezében 
marad a vétójog, ami lehetővé teszi, hogy az érzékenyebb és ellentmondásosabb esetekben a 
demokratikusan választott képviselet éljen ellenőrzési jogával (ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárás).

Bár az előadó egyetért azzal, hogy a géntechnológiával módosított szervezeteket (amelyekről 
az 1829/2003/EK rendelet már rendelkezik) ki kell zárni a rendelet hatályából, azért fontosnak 
tartja a klónozott állatokból és leszármazottaikból készített élelmiszerek kizárását is azért, 
hogy a jövőben a komitológiai eljárás során ne kelljen ilyesfajta etikai döntéseket hozni.  Az 
előadó ezért arra kéri a Bizottságot, hogy e tekintetben nyújtson be javaslatot az együttdöntési 
eljárás alkalmazására azért, hogy az Európai Parlament részt vehessen az ilyen 
ellentmondásos esetekről való döntésekben.

Az előadó arra is felszólít, hogy a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó 
európai csoport véleményét minden olyan esetben kérjék ki, amikor az új technológiák 
alkalmazásával és új élelmiszerek forgalomba hozatalával kapcsolatosan etikai probléma 
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merülhet fel. 

A harmadik országból származó hagyományos élelmiszerek tekintetében pontosan meg kell 
határozni, hogy mekkora az az időtartam, ami a termék biztonságos fogyasztását garantálja, és 
ezért az előadó azt javasolja, hogy ezt az időtartamot 50 évben határozzák meg a túl általános 
értelmű „egy generáció” kifejezés helyett. 

Végezetül az előadó úgy véli, hogy az új élelmiszerek engedélyezési eljárásának minden 
szakaszában abszolút prioritást kell kapnia a biztonságnak és az emberi egészségnek a 
kereskedelmi érdekekkel és a szellemi tulajdonjogok – különösen a termék biztonságát jelző 
tudományos adatok – védelmével szemben. 

Az elővigyázatosság elvének maradéktalan tiszteletben tartása mellett az Európai Uniónak 
minden tekintetben biztosítania kell polgárai számára az élelmiszerek biztonságosságát, jó 
minőségét és nyomon követhetőségét.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közösségi politikák végrehajtása 
során biztosítani kell az emberi egészség 
magas szintű védelmét.

(2) A közösségi politikák végrehajtása 
során biztosítani kell az emberi egészség 
magas szintű védelmét, és annak 
elsőbbséget kell biztosítani a belső piac 
működésével szemben.

Or. en

Indokolás

Az új élelmiszerek engedélyezésekor az emberi egészség védelmét elsőrendű szempontként kell 
figyelembe venni.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az uniós szabályozásban 
meghatározott előírásokat a közösségi 
piacon forgalomba hozott összes 
élelmiszerre alkalmazni kell, ide értve a 
harmadik országokból importált 
élelmiszereket is. 

Or. en

Indokolás

Ki kell emelni, hogy a közösségi előírások az importált élelmiszerre is vonatkoznak. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A klónozott állatokból és 
leszármazottaikból készített élelmiszereket 
azonban ki kell zárni e rendelet 
hatásköréből. Az ilyen élelmiszereket 
együttdöntési – és nem közös – eljárás 
keretében hozott külön rendeletben kell 
szabályozni. A Bizottság erre irányuló 
jogalkotási javaslatot nyújt be még e 
rendelet hatályba lépése előtt. 

Or. en
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Indokolás

A klónozott állatokból és leszármazottaikból készült élelmiszerek engedélyezésének kérdése az 
összes élelmiszerbiztonsági előírás és etikai feltétel, valamint az esetleges állatjóléti 
megfontolások alapos tanulmányozását igényli. Ezért tehát erről nem komitológiai eljárással, 
hanem együttdöntési eljárással kell dönteni. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az új élelmiszereket csak akkor 
szabad a Közösségben forgalomba 
hozni, ha biztonságosak, és nem 
alkalmasak a fogyasztók 
megtévesztésére. Ezenkívül azoktól az 
élelmiszerektől, amelyek 
helyettesítésére szolgálnak, nem szabad 
olyan mértékben eltérniük, hogy a 
fogyasztónak abból táplálkozási 
hátránya fakadjon. 

(14) Az új élelmiszereket csak akkor 
szabad a Közösségben forgalomba hozni, 
ha biztonságosak, és nem alkalmasak a 
fogyasztók megtévesztésére. Biztonsági 
értékelésüket az élelmiszerjog általános 
elveiről és követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. 
cikkében meghatározott elővigyázatossági 
elv alapján kell végezni. Ezenkívül azoktól 
az élelmiszerektől, amelyek 
helyettesítésére szolgálnak, nem szabad 
olyan mértékben eltérniük, hogy a 
fogyasztónak abból táplálkozási hátránya 
fakadjon.
_______________________

HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

Or. en



PA\721107HU.doc 7/11 PE405.878v01-00

HU

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
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.

Or. en

Indokolás

Az EP és a Tanács között a közös eljárás keretében folyó második olvasati tárgyalások során 
az adatvédelmi szabályok kapcsán kérdések merültek fel. Az adatvédelem nem lehet az 
engedélyezési eljárás során a biztonsági értékeléshez használt információkhoz való
hozzáférés akadálya.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
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) Tanácsot kell kérni az 1997. december 
16-i bizottsági határozattal megalapított, a 
tudomány és az új technológiák etikájával 
foglalkozó európai csoporttól az új 
élelmiszerek forgalomba hozatala, és az 
előállítás során alkalmazott új 
technológiák által felvetett etikai kérdések 
kapcsán. 

Or. en

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) klónozott állatokból vagy 
leszármazottaikból előállított élelmiszer. A 
Bizottság erre irányuló jogalkotási 
javaslatot nyújt be még e rendelet a 20. 
cikkben meghatározott hatályba lépése 
előtt. 

Or. en

Indokolás

A klónozott állatokból és leszármazottaikból készített élelmiszerek forgalomba hozataláról 
szóló döntést nem a komitológiai eljárás keretében kell meghozni, arról együttdöntési eljárás 
keretében hozott európai parlamenti és tanácsi rendeletben kell rendelkezni. 
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
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; valamint

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

Or. en

Indokolás

A klónozott állatokból készített élelmiszerek forgalomba hozataláról szóló döntést nem a 
komitológiai eljárás keretében kell meghozni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
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 50 éve az 
ország népességének széles körében a 
szokásos étrend részét képezi, és továbbra 
is részét fogja képezni;

Or. en

Indokolás

A harmadik országból származó hagyományos élelmiszer meghatározását pontosítani kell. 
Bár a harmadik országok kötelezettségeinek csökkentése érdekében könnyíteni kell az ilyen 
termékek engedélyezését, a „hagyományos használatot” a lehető legprecízebb módon meg 
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kell határozni. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) „hosszú időn át tartó biztonságos 
használat”: a szóban forgó élelmiszer 
biztonságosságát az összetételére 
vonatkozó adatok és a használatával 
kapcsolatos tapasztalat támasztják alá, 
valamint az is, hogy az adott élelmiszer az 
ország népességének széles körében 
továbbra is a szokásos étrend részét képezi.

(c) „hosszú időn át tartó biztonságos 
használat”: a szóban forgó élelmiszer 
biztonságosságát az összetételére 
vonatkozó adatok és a használatával 
kapcsolatos, legalább 50 évre visszanyúló
tapasztalat támasztják alá, valamint az is, 
hogy az adott élelmiszer az ország 
népességének széles körében továbbra is a 
szokásos étrend részét képezi.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a rendelkezésre álló tudományos adatok 
alapján a szokásos fogyasztási feltételek 
mellett nem veszélyeztetik a fogyasztók 
egészségét;

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok 
és a 178/2002/EK rendelet 7. cikkében 
említett elővigyázatossági elv alapján a 
szokásos fogyasztási feltételek mellett nem 
veszélyeztetik a fogyasztók egészségét;

Or. en



PA\721107HU.doc 11/11 PE405.878v01-00

HU

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
A tudomány és az új technológiák 

etikájával foglalkozó európai csoport 
véleménye

Amennyiben ezt szükségesnek ítéli, az új 
élelmiszernek a közösségi listára történő 
felvételét megelőzően az 1997. december 
16-i bizottsági határozattal alapított, a 
tudomány és az új technológiák etikájával 
foglalkozó európai csoport az új 
élelmiszerek forgalomba hozatala, és az 
előállítás során alkalmazott új 
technológiák által felvetett etikai kérdések 
kapcsán véleményt nyilvánít. 

Or. en

Indokolás

A tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport véleményt nyilvánít 
minden olyan esetben, amikor az új élelmiszer engedélyezése kapcsán etikai kérdés merül fel. 
Kétség esetén a csoportnak kell eldöntenie, hogy szükséges-e véleményt nyilvánítania, vagy 
sem. 
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