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Módosítás 20
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE a csecsemők és 
kisgyermekek számára készült, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekről (a Bizottság előterjesztése 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 114. cikke alapján) (EGT-
vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE a csecsemők és 
kisgyermekek számára készült, a speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerekről, 
valamint az egyéb különleges táplálkozási 
célokra szánt élelmiszerekről (a Bizottság 
előterjesztése az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 114. cikke 
alapján) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Indokolás

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Módosítás 21
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE a csecsemők és 
kisgyermekek számára készült, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekről (a Bizottság előterjesztése 
az Európai Unió működéséről szóló 

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE a csecsemők és 
kisgyermekek számára készült, a speciális 
gyógyászati célokra szánt, valamint a 
speciális élelmezési célokra szánt egyéb 
élelmiszerekről (a Bizottság előterjesztése 
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szerződés 114. cikke alapján) (EGT-
vonatkozású szöveg)

az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 114. cikke alapján) (EGT-
vonatkozású szöveg)

Or. fr

Módosítás 22
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE a csecsemők és 
kisgyermekek számára készült, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekről (a Bizottság előterjesztése 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 114. cikke alapján) (EGT-
vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE a csecsemők és 
kisgyermekek számára készült, valamint a 
speciális gyógyászati célokra és a 
testtömegcsökkentésre szolgáló, 
csökkentett energiatartalmú étrendben 
történő felhasználásra szánt 
élelmiszerekről (a Bizottság előterjesztése 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 114. cikke alapján) (EGT-
vonatkozású szöveg)

Or. fr

Módosítás 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE a csecsemők és 
kisgyermekek számára készült, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekről (a Bizottság előterjesztése 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 114. cikke alapján) (EGT-
vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE a csecsemők és 
kisgyermekek számára készült, a speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerekről, 
valamint a lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt élelmiszerekről (a 
Bizottság előterjesztése az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 114. cikke 
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alapján) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Indokolás

A lisztérzékenyek veszélyeztetett fogyasztók. A lisztérzékenység olyan betegség, amely a ma 
ismert egyedüli terápiaként a teljesen gluténmentes étrend egész életen át tartó betartását 
követeli meg. A gluténmentes terméket tehát a népesség egy veszélyeztetett kategóriájának 
szánják, és a Bizottság javaslata a javasolt rendelet hatályának korlátozásával veszélyezteti e 
fogyasztók egészségét és biztonságát.

Módosítás 24
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztonságos és egészséges 
élelmiszerek szabad mozgása a belső piac 
központi eleme, amely jelentős mértékben 
szolgálja a polgárok egészségét és jóllétét, 
valamint társadalmi és gazdasági 
érdekeiket.

(2) A biztonságos és egészséges 
élelmiszertermékek garantálása, 
különösen, ha ezeket olyan veszélyeztetett 
fogyasztói csoportoknak szánják, mint 
például a csecsemők és kisgyermekek,
szabad mozgásuk és a belső piac jó 
működésének központi kritériuma, és
jelentős mértékben szolgálja a polgárok 
egészségét és jóllétét, valamint társadalmi 
és gazdasági érdekeiket.

Or. en

Módosítás 25
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2009/39/EK irányelv értelmében az 
élelmiszerek két egyedi, a különleges 
táplálkozási célú élelmiszerek fogalmának 

A 2009/39/EK irányelv értelmében az 
élelmiszerek két egyedi, a különleges 
táplálkozási célú élelmiszerek fogalmának 



PE478.332v01-00 6/96 AM\885312HU.doc

HU

megfelelő csoportja tekintetében 
különleges rendelkezések fogadhatók el; 
ezek a csoportok a „nagy izomerő 
kifejtését elősegítő, elsősorban 
sportolóknak szánt élelmiszerek” és a 
„szénhidrátanyagcsere-zavarban 
(diabétesz) szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszerek”. A nagy izomerő kifejtését 
elősegítő élelmiszerek tekintetében – a 
tagállamoknak és az érdekelteknek az 
egyedi jogszabály hatályával, a bevonandó 
élelmiszer-alcsoportok számával, az 
összetételre vonatkozó követelmények 
megállapításának kritériumaival és a 
termékfejlesztés során az innovációra 
gyakorolt lehetséges hatással kapcsolatos 
szerteágazó véleménye miatt – nem 
sikerült megállapodásra jutni különleges 
rendelkezések kidolgozásáról. A 
szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabétesz) 
szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszereket illetően a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy tudományosan 
nem indokolt különleges összetételi 
előírásokat kidolgozni.

megfelelő csoportja tekintetében 
különleges rendelkezések fogadhatók el; 
ezek a csoportok a „nagy izomerő 
kifejtését elősegítő, elsősorban 
sportolóknak szánt élelmiszerek” és a 
„szénhidrátanyagcsere-zavarban 
(diabétesz) szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszerek”. A nagy izomerő kifejtését 
elősegítő élelmiszerek tekintetében – a 
tagállamoknak és az érdekelteknek az 
egyedi jogszabály hatályával kapcsolatos 
szerteágazó véleménye miatt – nem 
sikerült megállapodásra jutni különleges 
rendelkezések kidolgozásáról. Ugyanakkor 
e véleménykülönbségek a belső piac 
megvalósítását gátló nemzeti 
intézkedéseket is eredményeznek, 
amelyekre megfelelő jogalkotási választ 
kell adni. Ezen felül biztosítani kell, hogy 
a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 
1169/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 egy egységes és hatékony 
stratégiát biztosítson a sportolók 
védelmére, a külön jogszabály 
gondolatának végleges elvetése előtt. 
Különösen a valamilyen 
sporttevékenységet folytató személyek 
részéről mutatkozó, erősen megnövekedett 
keresletnek kell eleget tenni és tisztázni 
kell a vonatkozó címkézési szabályokat, 
amihez a sportolóknak szánt élelmiszerek 
esetében ki kell igazítani az 1169/2011/EU 
rendeletet, különleges tápanyagprofilokat 
kell figyelembe venni a sportolóknak szánt 
élelmiszerek esetében az élelmiszerekkel 
kapcsolatos, tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állításokról szóló, 
2006. december 20-i 1924/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet2 4. 
cikkében előírt tápanyagprofilok 
meghatározásakor, figyelembe kell venni 
azokat a tápanyag-összetételre vonatkozó 
állításokat, amelyek a sportolók számára 
megfelelőek, viszont amelyeket az 
1924/2006/EK rendelet az általános 
népesség számára tilt (például 
„szénhidrátban gazdag„ vagy 



AM\885312HU.doc 7/96 PE478.332v01-00

HU

„nátriumban gazdag”), a sportolóknak 
szánt élelmiszerek esetében meg kell 
határozni a tápanyagok és egyéb anyagok 
felhasználásának különleges feltételeit a 
vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos 
egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 
1925/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 keretében, és biztosítani 
kell, hogy ne legyenek olyan alkotóelemei, 
amelyek doppingszerként listázhatók. A 
szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabétesz) 
szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszereket illetően a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy tudományosan 
nem indokolt különleges összetételi 
előírásokat kidolgozni.
____________________
1 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.
2 HL L 404., 2006.12.30., 9. o.
3 HL L 404., 2006.12.30., 26. o.

Or. fr

Módosítás 26
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2009/39/EK irányelv értelmében az 
élelmiszerek két egyedi, a különleges 
táplálkozási célú élelmiszerek fogalmának 
megfelelő csoportja tekintetében 
különleges rendelkezések fogadhatók el; 
ezek a csoportok a „nagy izomerő 
kifejtését elősegítő, elsősorban 
sportolóknak szánt élelmiszerek” és a 
„szénhidrátanyagcsere-zavarban 
(diabétesz) szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszerek”. A nagy izomerő kifejtését 
elősegítő élelmiszerek tekintetében – a 

(7) A 2009/39/EK irányelv értelmében az 
élelmiszerek két egyedi, a különleges 
táplálkozási célú élelmiszerek fogalmának 
megfelelő csoportja tekintetében 
különleges rendelkezések fogadhatók el; 
ezek a csoportok a „nagy izomerő 
kifejtését elősegítő, elsősorban 
sportolóknak szánt élelmiszerek” és a 
„szénhidrátanyagcsere-zavarban 
(diabétesz) szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszerek”. A nagy izomerő kifejtését 
elősegítő élelmiszerek tekintetében – a 
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tagállamoknak és az érdekelteknek az 
egyedi jogszabály hatályával, a bevonandó 
élelmiszer-alcsoportok számával, az 
összetételre vonatkozó követelmények 
megállapításának kritériumaival és a 
termékfejlesztés során az innovációra 
gyakorolt lehetséges hatással kapcsolatos 
szerteágazó véleménye miatt – nem 
sikerült megállapodásra jutni különleges 
rendelkezések kidolgozásáról. A 
szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabétesz) 
szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszereket illetően a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy tudományosan 
nem indokolt különleges összetételi 
előírásokat kidolgozni.

tagállamoknak és az érdekelteknek az 
egyedi jogszabály hatályával kapcsolatos 
szerteágazó véleménye miatt – eddig nem 
sikerült megállapodásra jutni különleges 
rendelkezések kidolgozásáról. 
Figyelemmel arra, hogy az élelmiszerpiac 
e szegmensében az Unióban valós 
harmonizációs probléma áll fenn, hogy a 
sporttevékenységet folytató személyek 
részéről erősen megnövekedett a kereslet, 
valamint hogy tisztázni kell a vonatkozó 
címkézési szabályokat, szükség van arra, 
hogy a Bizottság az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően az érintett 
élelmiszerekre vonatkozóan 2015-ig 
aktualizálja a 2001. február 28-i jelentést,
és adott esetben javaslatokat fogalmazzon 
meg. A szénhidrátanyagcsere-zavarban 
(diabétesz) szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszereket illetően a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy tudományosan 
nem indokolt különleges összetételi 
előírásokat kidolgozni.

Or. fr

Módosítás 27
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2009/39/EK irányelv értelmében az 
élelmiszerek két egyedi, a különleges 
táplálkozási célú élelmiszerek fogalmának 
megfelelő csoportja tekintetében 
különleges rendelkezések fogadhatók el; 
ezek a csoportok a „nagy izomerő 
kifejtését elősegítő, elsősorban 
sportolóknak szánt élelmiszerek” és a 
„szénhidrátanyagcsere-zavarban 
(diabétesz) szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszerek”. A nagy izomerő kifejtését 

(7) A 2009/39/EK irányelv értelmében az 
élelmiszerek két egyedi, a különleges 
táplálkozási célú élelmiszerek fogalmának 
megfelelő csoportja tekintetében 
különleges rendelkezések fogadhatók el; 
ezek a csoportok a „nagy izomerő 
kifejtését elősegítő, elsősorban 
sportolóknak szánt élelmiszerek” és a 
„szénhidrátanyagcsere-zavarban 
(diabétesz) szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszerek”. A nagy izomerő kifejtését 
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elősegítő élelmiszerek tekintetében – a 
tagállamoknak és az érdekelteknek az 
egyedi jogszabály hatályával, a bevonandó 
élelmiszer-alcsoportok számával, az 
összetételre vonatkozó követelmények 
megállapításának kritériumaival és a 
termékfejlesztés során az innovációra 
gyakorolt lehetséges hatással kapcsolatos 
szerteágazó véleménye miatt – nem 
sikerült megállapodásra jutni különleges 
rendelkezések kidolgozásáról. A 
szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabétesz) 
szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszereket illetően a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy tudományosan 
nem indokolt különleges összetételi 
előírásokat kidolgozni.

elősegítő élelmiszerek tekintetében – a 
tagállamoknak és az érdekelteknek az 
egyedi jogszabály hatályával kapcsolatos 
szerteágazó véleménye miatt – nem 
sikerült megállapodásra jutni különleges 
rendelkezések kidolgozásáról. 
Figyelemmel arra, hogy az élelmiszerpiac 
e szegmensében az Unióban valós 
harmonizációs probléma áll fenn, hogy a 
sporttevékenységet folytató személyek 
részéről erősen megnövekedett a kereslet, 
valamint hogy tisztázni kell a vonatkozó 
címkézési szabályokat, szükség van arra, 
hogy a Bizottság az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően az érintett 
élelmiszerekre vonatkozóan 2015-ig 
aktualizálja a 2001. február 28-i jelentést 
és adott esetben javaslatokat fogalmazzon 
meg. A szénhidrátanyagcsere-zavarban 
(diabétesz) szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszereket illetően a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy tudományosan 
nem indokolt különleges összetételi 
előírásokat kidolgozni.

Or. fr

Módosítás 28
Olga Sehnalová

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2009/39/EK irányelv értelmében az 
élelmiszerek két egyedi, a különleges 
táplálkozási célú élelmiszerek fogalmának 
megfelelő csoportja tekintetében 
különleges rendelkezések fogadhatók el; 
ezek a csoportok a „nagy izomerő 
kifejtését elősegítő, elsősorban 
sportolóknak szánt élelmiszerek” és a 
„szénhidrátanyagcsere-zavarban 
(diabétesz) szenvedő személyeknek szánt 

(7) A 2009/39/EK irányelv értelmében az 
élelmiszerek két egyedi, a különleges 
táplálkozási célú élelmiszerek fogalmának 
megfelelő csoportja tekintetében 
különleges rendelkezések fogadhatók el; 
ezek a csoportok a „nagy izomerő 
kifejtését elősegítő, elsősorban
sportolóknak szánt élelmiszerek” és a 
„szénhidrátanyagcsere-zavarban 
(diabétesz) szenvedő személyeknek szánt 
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élelmiszerek”. A nagy izomerő kifejtését 
elősegítő élelmiszerek tekintetében – a 
tagállamoknak és az érdekelteknek az 
egyedi jogszabály hatályával, a bevonandó 
élelmiszer-alcsoportok számával, az 
összetételre vonatkozó követelmények 
megállapításának kritériumaival és a 
termékfejlesztés során az innovációra 
gyakorolt lehetséges hatással kapcsolatos 
szerteágazó véleménye miatt – nem 
sikerült megállapodásra jutni különleges 
rendelkezések kidolgozásáról. A 
szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabétesz) 
szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszereket illetően a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy tudományosan 
nem indokolt különleges összetételi 
előírásokat kidolgozni.

élelmiszerek”. A nagy izomerő kifejtését 
elősegítő élelmiszerek tekintetében – a 
tagállamoknak és az érdekelteknek az 
egyedi jogszabály hatályával, a bevonandó 
élelmiszer-alcsoportok számával, az 
összetételre vonatkozó követelmények 
megállapításának kritériumaival és a 
termékfejlesztés során az innovációra 
gyakorolt lehetséges hatással kapcsolatos 
szerteágazó véleménye miatt – nem 
sikerült megállapodásra jutni különleges 
rendelkezések kidolgozásáról. A „nagy 
izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban 
sportolóknak szánt élelmiszereket” ezért a 
belső piac működésének javítása és a 
magasabb szintű fogyasztóvédelem 
biztosítása érdekében az 
étrendkiegészítőkre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2002. 
június 10-i 2002/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 1 alapján 
kell szabályozni. Az innovációkat a 
fogyasztóvédelem magas szintjének 
fenntartása mellett kell támogatni. A 
szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabétesz) 
szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszereket illetően a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy tudományosan 
nem indokolt különleges összetételi 
előírásokat kidolgozni.

____________________
1 HL L 183., 2002.7.12., 51. o.

Or. en

Indokolás

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements - for labeling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.
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Módosítás 29
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2009/39/EK irányelv értelmében az 
élelmiszerek két egyedi, a különleges 
táplálkozási célú élelmiszerek fogalmának 
megfelelő csoportja tekintetében 
különleges rendelkezések fogadhatók el; 
ezek a csoportok a „nagy izomerő 
kifejtését elősegítő, elsősorban 
sportolóknak szánt élelmiszerek” és a 
„szénhidrátanyagcsere-zavarban 
(diabétesz) szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszerek”. A nagy izomerő kifejtését 
elősegítő élelmiszerek tekintetében – a 
tagállamoknak és az érdekelteknek az 
egyedi jogszabály hatályával, a bevonandó 
élelmiszer-alcsoportok számával, az 
összetételre vonatkozó követelmények 
megállapításának kritériumaival és a 
termékfejlesztés során az innovációra 
gyakorolt lehetséges hatással kapcsolatos 
szerteágazó véleménye miatt – nem 
sikerült megállapodásra jutni különleges 
rendelkezések kidolgozásáról. A 
szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabétesz) 
szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszereket illetően a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy tudományosan 
nem indokolt különleges összetételi 
előírásokat kidolgozni.

(7) A 2009/39/EK irányelv értelmében az 
élelmiszerek két egyedi, a különleges 
táplálkozási célú élelmiszerek fogalmának 
megfelelő csoportja tekintetében 
különleges rendelkezések fogadhatók el; 
ezek a csoportok a „nagy izomerő 
kifejtését elősegítő, elsősorban 
sportolóknak szánt élelmiszerek” és a 
„szénhidrátanyagcsere-zavarban 
(diabétesz) szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszerek”. A nagy izomerő kifejtését 
elősegítő élelmiszerek tekintetében – a 
tagállamoknak és az érdekelteknek az 
egyedi jogszabály hatályával, a bevonandó 
élelmiszer-alcsoportok számával, az 
összetételre vonatkozó követelmények 
megállapításának kritériumaival és a 
termékfejlesztés során az innovációra 
gyakorolt lehetséges hatással kapcsolatos 
szerteágazó véleménye miatt – nem 
sikerült megállapodásra jutni különleges 
rendelkezések kidolgozásáról. A belső piac 
működésének javítása és a 
fogyasztóvédelem fokozása céljából – az 
innováció ösztönzése mellett – a 
„sportolóknak szánt élelmiszereket� 
ezentúl az élelmiszerekkel kapcsolatos, 
tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állításokról szóló, 2006. 
december 20-i 1924/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek1 kell 
szabályoznia, és ezeknek meg kell 
felelniük az abban foglalt 
követelményeknek. A 
szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabétesz) 
szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszereket illetően a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy tudományosan 
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nem indokolt különleges összetételi 
előírásokat kidolgozni.

____________________
1 HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

Or. en

Módosítás 30
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ennélfogva a „különleges 
táplálkozási célú élelmiszerek” fogalmát 
meg kell szüntetni, és a 2009/39/EK 
irányelvet ezzel a jogszabállyal kell 
felváltani. Az új jogszabály egyszerűbb és 
valamennyi tagállamban következetes 
alkalmazása érdekében azt rendelet 
formájában kell elfogadni.

(13) Ennélfogva a „különleges 
táplálkozás” fogalmát meg kell őrizni, de 
szigorúan azokra a termékekre kell 
korlátozni, amelyek esetében igazolható, 
hogy egyedülállóan képesek kielégíteni a 
lakosság veszélyeztetett csoportjainak 
különleges táplálkozási szükségleteit, és 
amelyeket a jelenlegi uniós jogszabályok 
alapján egyébként nem lehetne 
forgalomba hozni, továbbá amennyiben a
harmonizálás kielégítő módon biztosítja 
az ilyen élelmiszerek szabad mozgását. A
2009/39/EK irányelvet ezzel a 
jogszabállyal kell felváltani. Az új 
jogszabály egyszerűbb és valamennyi 
tagállamban következetes alkalmazása 
érdekében azt rendelet formájában kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A diétás élelmiszerekről szóló jelenlegi keretirányelvben (2009/39/EK) és vonatkozó vertikális 
irányelveiben kínált alapvető garanciák egy részét megszüntették, a veszélyeztetett fogyasztók 
kárára, akik különlegesen összeállított, különleges táplálkozást biztosító élelmiszereket 
igényelnek, amelyek segítenek meghatározott állapotok étrendi kezelésében.
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Módosítás 31
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Bizonyos csoportok számára 
korlátozott számú élelmiszer képezi az 
egyedüli táplálékot, vagy jelenti részben a 
táplálékot; az ilyen élelmiszerek 
nélkülözhetetlenek bizonyos betegségek 
kezeléséhez, illetve a lakosság egyes jól 
ismert, veszélyeztetett csoportjain belül 
elengedhetetlenek a megfelelő 
tápanyagbevitel biztosításához. Ilyen 
élelmiszercsoportot alkotnak az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek. Tapasztalatok szerint a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvben foglalt 
rendelkezések kielégítő módon biztosítják 
az ilyen élelmiszerek szabad mozgását, 
egyúttal pedig gondoskodnak a 
közegészség magas szintű védelméről. 
Ennek ismeretében helyénvaló, hogy ez a 
rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-
kiegészítő tápszerek, a csecsemők és a 
kisgyermekek számára készült feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszerek összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó általános követelményekre 
összpontosítson, a 2006/141/EK, a 
2006/125/EK és az 1999/21/EK bizottsági 
irányelvre is figyelemmel.

(15) Bizonyos csoportok számára 
korlátozott számú élelmiszer képezi az 
egyedüli táplálékot, vagy jelenti részben a 
táplálékot; az ilyen élelmiszerek 
nélkülözhetetlenek bizonyos betegségek 
kezeléséhez, illetve a lakosság egyes jól 
ismert, veszélyeztetett csoportjain belül 
elengedhetetlenek a megfelelő 
tápanyagbevitel biztosításához. Ilyen 
élelmiszercsoportot alkotnak az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, a 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek, a testtömegcsökkentésre és -
szabályozásra szánt élelmiszerek, a nagy 
izomerő kifejtését elősegítő élelmiszerek, 
valamint a lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt élelmiszerek. 
Tapasztalatok szerint a 2006/141/EK, a 
2006/125/EK és az 1999/21/EK bizottsági 
irányelvben, a 41/2009/EK bizottsági 
rendeletben, valamint a 96/8/EK bizottsági 
irányelvben foglalt rendelkezések kielégítő 
módon biztosítják az ilyen élelmiszerek 
szabad mozgását, egyúttal pedig 
gondoskodnak a közegészség magas szintű 
védelméről. Ennek ismeretében 
helyénvaló, hogy ez a rendelet az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a csecsemők és a kisgyermekek 
számára készült feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, a 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek, a testtömegcsökkentésre és -
szabályozásra szánt élelmiszerek, a nagy 
izomerő kifejtését elősegítő élelmiszerek, 
valamint a lisztérzékenységben 
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szenvedőknek szánt élelmiszerek
összetételére és az azokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó általános 
követelményekre összpontosítson, a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK, az 
1999/21/EK és a 96/8/EK bizottsági 
irányelvre, valamint a 41/2009/EK 
bizottsági rendeletre is figyelemmel. Ezen 
túlmenően a „különleges táplálkozás”
fogalmát meg kell őrizni, és szigorúan 
azokra a termékekre kell korlátozni, 
amelyek esetében igazolható, hogy 
egyedülállóan képesek kielégíteni a 
lakosság veszélyeztetett csoportjainak 
különleges táplálkozási szükségleteit, és 
amelyeket a jelenlegi uniós jogszabályok 
alapján egyébként nem lehetne 
forgalomba hozni.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat a hatály korlátozásával e fogyasztói csoportok egészségének és 
biztonságának gyengítését kockáztatja, és korlátozza a tudományos fejlődésen alapuló 
jövőbeni innováció lehetőségeit. Ezért szükséges újra bevezetni a különleges táplálkozási 
célokra szánt élelmiszerek fogalmát. Ez igazodik a diétás élelmiszerek Codex Alimentariusban 
szereplő jelenlegi szabványához (146-1985).

Módosítás 32
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Bizonyos csoportok számára 
korlátozott számú élelmiszer képezi az 
egyedüli táplálékot, vagy jelenti részben a 
táplálékot; az ilyen élelmiszerek 
nélkülözhetetlenek bizonyos betegségek 
kezeléséhez, illetve a lakosság egyes jól 
ismert, veszélyeztetett csoportjain belül 
elengedhetetlenek a megfelelő 
tápanyagbevitel biztosításához. Ilyen 

(15) Bizonyos csoportok számára 
korlátozott számú élelmiszer képezi az 
egyedüli táplálékot, vagy jelenti részben a 
táplálékot; az ilyen élelmiszerek 
nélkülözhetetlenek bizonyos betegségek 
kezeléséhez, illetve a lakosság egyes jól 
ismert, veszélyeztetett csoportjain belül 
elengedhetetlenek a megfelelő 
tápanyagbevitel biztosításához. Ilyen 
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élelmiszercsoportot alkotnak az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek. Tapasztalatok szerint a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvben foglalt 
rendelkezések kielégítő módon biztosítják 
az ilyen élelmiszerek szabad mozgását, 
egyúttal pedig gondoskodnak a 
közegészség magas szintű védelméről. 
Ennek ismeretében helyénvaló, hogy ez a 
rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-
kiegészítő tápszerek, a csecsemők és a 
kisgyermekek számára készült feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszerek összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó általános követelményekre 
összpontosítson, a 2006/141/EK, a 
2006/125/EK és az 1999/21/EK bizottsági 
irányelvre is figyelemmel.

élelmiszercsoportot alkotnak az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, a speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerek, 
valamint a lisztérzékenyeknek szánt 
élelmiszerek. Tapasztalatok szerint a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvben, 
valamint a 41/2009/EK bizottsági 
rendeletben foglalt rendelkezések kielégítő 
módon biztosítják az ilyen élelmiszerek 
szabad mozgását, egyúttal pedig 
gondoskodnak a közegészség magas szintű 
védelméről. Ennek ismeretében 
helyénvaló, hogy ez a rendelet az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a csecsemők és a kisgyermekek 
számára készült feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, a speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerek, 
valamint a lisztérzékenyeknek szánt 
élelmiszerek összetételére és az azokkal 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
általános követelményekre 
összpontosítson, a 2006/141/EK, a 
2006/125/EK és az 1999/21/EK bizottsági 
irányelvre, valamint a 41/2009/EK 
bizottsági rendeletre is figyelemmel. Ezen 
túlmenően a „különleges táplálkozás”
fogalmát meg kell őrizni, és szigorúan 
azokra a termékekre kell korlátozni, 
amelyek esetében igazolható, hogy 
egyedülállóan képesek kielégíteni a 
lakosság veszélyeztetett csoportjainak 
különleges táplálkozási szükségleteit, és 
amelyeket a jelenlegi uniós jogszabályok 
alapján egyébként nem lehetne 
forgalomba hozni.

Or. en

Módosítás 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Bizonyos csoportok számára 
korlátozott számú élelmiszer képezi az 
egyedüli táplálékot, vagy jelenti részben a 
táplálékot; az ilyen élelmiszerek 
nélkülözhetetlenek bizonyos betegségek 
kezeléséhez, illetve a lakosság egyes jól 
ismert, veszélyeztetett csoportjain belül 
elengedhetetlenek a megfelelő 
tápanyagbevitel biztosításához. Ilyen 
élelmiszercsoportot alkotnak az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek. Tapasztalatok szerint a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvben foglalt 
rendelkezések kielégítő módon biztosítják 
az ilyen élelmiszerek szabad mozgását, 
egyúttal pedig gondoskodnak a 
közegészség magas szintű védelméről. 
Ennek ismeretében helyénvaló, hogy ez a 
rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-
kiegészítő tápszerek, a csecsemők és a 
kisgyermekek számára készült feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszerek összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó általános követelményekre 
összpontosítson, a 2006/141/EK, a 
2006/125/EK és az 1999/21/EK bizottsági 
irányelvre is figyelemmel.

(15) Bizonyos csoportok számára 
korlátozott számú élelmiszer képezi az 
egyedüli táplálékot, vagy jelenti részben a 
táplálékot; az ilyen élelmiszerek 
nélkülözhetetlenek bizonyos betegségek 
kezeléséhez, illetve a lakosság egyes jól 
ismert, veszélyeztetett csoportjain belül 
elengedhetetlenek a megfelelő 
tápanyagbevitel biztosításához. Ilyen 
élelmiszercsoportot alkotnak az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, a speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerek, 
valamint a lisztérzékenyeknek szánt 
élelmiszerek. Tapasztalatok szerint a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvben, 
valamint a 41/2009/EK bizottsági 
rendeletben foglalt rendelkezések kielégítő 
módon biztosítják az ilyen élelmiszerek 
szabad mozgását, egyúttal pedig 
gondoskodnak a közegészség magas szintű 
védelméről. Ennek ismeretében 
helyénvaló, hogy ez a rendelet az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a csecsemők és a kisgyermekek 
számára készült feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, a speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerek, 
valamint a lisztérzékenyeknek szánt 
élelmiszerek összetételére és az azokkal 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
általános követelményekre 
összpontosítson, a 2006/141/EK, a 
2006/125/EK és az 1999/21/EK bizottsági 
irányelvre, valamint a 41/2009/EK 
bizottsági rendeletre is figyelemmel.

Or. en
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Indokolás

A lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszereket a nemrégiben átdolgozott 118-1979. 
Codex-szabvány ismeri el (2008-as kiadás). A gluténmentes élelmiszereket számításba kell 
venni, mivel ezeknek az embereknek ezek jelentik az egyedüli terápiás formát.

Módosítás 34
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Bizonyos csoportok számára 
korlátozott számú élelmiszer képezi az 
egyedüli táplálékot, vagy jelenti részben a 
táplálékot; az ilyen élelmiszerek 
nélkülözhetetlenek bizonyos betegségek 
kezeléséhez, illetve a lakosság egyes jól 
ismert, veszélyeztetett csoportjain belül 
elengedhetetlenek a megfelelő 
tápanyagbevitel biztosításához. Ilyen 
élelmiszercsoportot alkotnak az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek. Tapasztalatok szerint a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvben foglalt 
rendelkezések kielégítő módon biztosítják 
az ilyen élelmiszerek szabad mozgását, 
egyúttal pedig gondoskodnak a 
közegészség magas szintű védelméről. 
Ennek ismeretében helyénvaló, hogy ez a 
rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-
kiegészítő tápszerek, a csecsemők és a 
kisgyermekek számára készült feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszerek összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó általános követelményekre 
összpontosítson, a 2006/141/EK, a 
2006/125/EK és az 1999/21/EK bizottsági 

(15) Bizonyos csoportok számára 
korlátozott számú élelmiszer képezi az 
egyedüli táplálékot, vagy jelenti részben a 
táplálékot; az ilyen élelmiszerek 
nélkülözhetetlenek bizonyos betegségek 
kezeléséhez, illetve a lakosság egyes jól 
ismert, veszélyeztetett csoportjain belül 
elengedhetetlenek a megfelelő 
tápanyagbevitel biztosításához. Ilyen 
élelmiszercsoportot alkotnak az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, a gyógyászati 
célokra szánt élelmiszerek, valamint a 
lisztérzékenységben szenvedő 
személyeknek szánt élelmiszerek. 
Tapasztalatok szerint a 2006/141/EK, a 
2006/125/EK és az 1999/21/EK bizottsági 
irányelvben, valamint a 41/2009/EK 
bizottsági rendeletben foglalt 
rendelkezések kielégítő módon biztosítják 
az ilyen élelmiszerek szabad mozgását, 
egyúttal pedig gondoskodnak a 
közegészség magas szintű védelméről. 
Ennek ismeretében helyénvaló, hogy ez a 
rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-
kiegészítő tápszerek, a csecsemők és a 
kisgyermekek számára készült feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek, valamint a 
lisztérzékenységben szenvedő 



PE478.332v01-00 18/96 AM\885312HU.doc

HU

irányelvre is figyelemmel. személyeknek szánt élelmiszerek
összetételére és az azokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó általános 
követelményekre összpontosítson, a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvre, valamint 
a 41/2009/EK bizottsági rendeletre is 
figyelemmel.

Or. fr

Módosítás 35
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Bizonyos csoportok számára 
korlátozott számú élelmiszer képezi az 
egyedüli táplálékot, vagy jelenti részben a 
táplálékot; az ilyen élelmiszerek 
nélkülözhetetlenek bizonyos betegségek 
kezeléséhez, illetve a lakosság egyes jól 
ismert, veszélyeztetett csoportjain belül 
elengedhetetlenek a megfelelő 
tápanyagbevitel biztosításához. Ilyen
élelmiszercsoportot alkotnak az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek. Tapasztalatok szerint a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvben foglalt 
rendelkezések kielégítő módon biztosítják 
az ilyen élelmiszerek szabad mozgását, 
egyúttal pedig gondoskodnak a 
közegészség magas szintű védelméről. 
Ennek ismeretében helyénvaló, hogy ez a 
rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-
kiegészítő tápszerek, a csecsemők és a 
kisgyermekek számára készült feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 

(15) Bizonyos csoportok számára 
korlátozott számú élelmiszer képezi az 
egyedüli táplálékot, vagy jelenti részben a 
táplálékot; az ilyen élelmiszerek 
nélkülözhetetlenek bizonyos betegségek 
kezeléséhez, illetve a lakosság egyes jól 
ismert, veszélyeztetett csoportjain belül 
elengedhetetlenek a megfelelő 
tápanyagbevitel biztosításához. Ilyen 
élelmiszercsoportot alkotnak az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, a speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerek és a 
testtömegcsökkentésre szolgáló, 
csökkentett energiatartalmú étrendben 
történő felhasználásra szánt élelmiszerek. 
Tapasztalatok szerint a 2006/141/EK, a 
2006/125/EK, az 1999/21/EK és a 96/8/EK
bizottsági irányelvben foglalt 
rendelkezések kielégítő módon biztosítják 
az ilyen élelmiszerek szabad mozgását, 
egyúttal pedig gondoskodnak a 
közegészség magas szintű védelméről. 
Ennek ismeretében helyénvaló, hogy ez a 
rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-
kiegészítő tápszerek, a csecsemők és a 
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szánt élelmiszerek összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó általános követelményekre 
összpontosítson, a 2006/141/EK, a 
2006/125/EK és az 1999/21/EK bizottsági
irányelvre is figyelemmel.

kisgyermekek számára készült feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek és a testtömegcsökkentésre 
szolgáló, csökkentett energiatartalmú 
étrendben történő felhasználásra szánt 
élelmiszerek összetételére és az azokkal 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
általános követelményekre 
összpontosítson, e négy irányelvre is 
figyelemmel.

Or. fr

Módosítás 36
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Bizonyos csoportok számára 
korlátozott számú élelmiszer képezi az 
egyedüli táplálékot, vagy jelenti részben a 
táplálékot; az ilyen élelmiszerek 
nélkülözhetetlenek bizonyos betegségek 
kezeléséhez, illetve a lakosság egyes jól 
ismert, veszélyeztetett csoportjain belül 
elengedhetetlenek a megfelelő 
tápanyagbevitel biztosításához. Ilyen 
élelmiszercsoportot alkotnak az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek. Tapasztalatok szerint a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvben foglalt 
rendelkezések kielégítő módon biztosítják 
az ilyen élelmiszerek szabad mozgását, 
egyúttal pedig gondoskodnak a 
közegészség magas szintű védelméről. 
Ennek ismeretében helyénvaló, hogy ez a 
rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-
kiegészítő tápszerek, a csecsemők és a 

(15) Bizonyos csoportok számára 
korlátozott számú élelmiszer képezi az 
egyedüli táplálékot, vagy jelenti részben a 
táplálékot; az ilyen élelmiszerek 
nélkülözhetetlenek bizonyos betegségek 
kezeléséhez, illetve a lakosság egyes jól 
ismert, veszélyeztetett csoportjain belül 
elengedhetetlenek a megfelelő 
tápanyagbevitel biztosításához. Ilyen 
élelmiszercsoportot alkotnak az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek. Tapasztalatok szerint a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvben foglalt 
rendelkezések kielégítő módon biztosítják 
az ilyen élelmiszerek szabad mozgását, 
egyúttal pedig gondoskodnak a 
közegészség és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelméről. Ennek ismeretében 
helyénvaló, hogy ez a rendelet az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
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kisgyermekek számára készült feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszerek összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó általános követelményekre 
összpontosítson, a 2006/141/EK, a 
2006/125/EK és az 1999/21/EK bizottsági 
irányelvre is figyelemmel.

tápszerek, a csecsemők és a kisgyermekek 
számára készült feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek összetételére és az azokkal 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
általános követelményekre 
összpontosítson, a 2006/141/EK, a 
2006/125/EK és az 1999/21/EK bizottsági 
irányelvre is figyelemmel. Ezzel 
összefüggésben minden olyan anyagot ki 
kell zárni az e rendelet hatálya alá tartozó 
élelmiszercsoportok összetételéből, 
amelyek valószínűleg károsak lehetnek az 
érintett kategóriákba tartozók egészségére.

Or. en

Módosítás 37
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jogbiztonság érdekében indokolt 
átemelni ebbe a rendeletbe a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvben szereplő 
fogalommeghatározásokat. Az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek fogalmának meghatározását 
azonban adott esetben a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével rendszeresen ki kell 
igazítani.

(16) A jogbiztonság érdekében indokolt 
átemelni ebbe a rendeletbe a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK, az 1999/21/EK és a 
96/8/EK bizottsági irányelvben, valamint a 
41/2009/EK bizottsági rendeletben
szereplő fogalommeghatározásokat. Az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, a 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek, a testtömegcsökkentésre és -
szabályozásra szánt élelmiszerek, a nagy 
izomerő kifejtését elősegítő élelmiszerek, 
valamint a lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt élelmiszerek
fogalmának meghatározását azonban adott 
esetben a műszaki és tudományos fejlődés, 
valamint a vonatkozó nemzetközi 
fejlemények figyelembevételével 
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rendszeresen ki kell igazítani.

Or. en

Módosítás 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jogbiztonság érdekében indokolt 
átemelni ebbe a rendeletbe a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvben szereplő 
fogalommeghatározásokat. Az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek fogalmának meghatározását 
azonban adott esetben a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével rendszeresen ki kell 
igazítani.

(16) A jogbiztonság érdekében indokolt 
átemelni ebbe a rendeletbe a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK, az 1999/21/EK bizottsági 
irányelvben és a 41/2009/EK bizottsági 
rendeletben szereplő 
fogalommeghatározásokat. Az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, a speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerek és a 
lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek
fogalmának meghatározását azonban adott 
esetben a műszaki és tudományos fejlődés, 
valamint a vonatkozó nemzetközi 
fejlemények figyelembevételével 
rendszeresen ki kell igazítani.

Or. en

Módosítás 39
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jogbiztonság érdekében indokolt 
átemelni ebbe a rendeletbe a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvben szereplő 
fogalommeghatározásokat. Az anyatej-

(16) A jogbiztonság érdekében indokolt 
átemelni ebbe a rendeletbe a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK, az 1999/21/EK bizottsági 
irányelvben és a 41/2009/EK bizottsági 
rendeletben szereplő 
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helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek fogalmának meghatározását 
azonban adott esetben a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével rendszeresen ki kell 
igazítani.

fogalommeghatározásokat. Az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, a speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerek és a 
lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek
fogalmának meghatározását azonban adott 
esetben a műszaki és tudományos fejlődés, 
valamint a vonatkozó nemzetközi 
fejlemények figyelembevételével 
rendszeresen ki kell igazítani.

Or. en

Módosítás 40
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jogbiztonság érdekében indokolt 
átemelni ebbe a rendeletbe a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvben szereplő 
fogalommeghatározásokat. Az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek fogalmának meghatározását 
azonban adott esetben a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével rendszeresen ki kell 
igazítani.

(16) A jogbiztonság érdekében indokolt 
átemelni ebbe a rendeletbe a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvben és a 41/2009/EK 
bizottsági rendeletben szereplő 
fogalommeghatározásokat. Az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, a speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerek, 
valamint a lisztérzékenyeknek szánt
élelmiszerek fogalmának meghatározását 
azonban adott esetben a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével rendszeresen ki kell 
igazítani.

Or. fr

Módosítás 41
Robert Rochefort



AM\885312HU.doc 23/96 PE478.332v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jogbiztonság érdekében indokolt 
átemelni ebbe a rendeletbe a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvben szereplő 
fogalommeghatározásokat. Az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek fogalmának meghatározását 
azonban adott esetben a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével rendszeresen ki kell 
igazítani.

(16) A jogbiztonság érdekében indokolt 
átemelni ebbe a rendeletbe a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK, az 1999/21/EK és a 
96/8/EK bizottsági irányelvben szereplő 
fogalommeghatározásokat. Az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek és a testtömegcsökkentésre 
szolgáló, csökkentett energiatartalmú 
étrendben történő felhasználásra szánt 
élelmiszerek fogalmának meghatározását 
azonban adott esetben a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével rendszeresen ki kell 
igazítani.

Or. fr

Módosítás 42
Iliana Ivanova

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jogbiztonság érdekében indokolt 
átemelni ebbe a rendeletbe a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvben szereplő 
fogalommeghatározásokat. Az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek fogalmának meghatározását 
azonban adott esetben a műszaki és 

(16) A jogbiztonság érdekében indokolt 
átemelni ebbe a rendeletbe a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvben szereplő 
fogalommeghatározásokat.
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tudományos fejlődés, valamint a 
vonatkozó nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével rendszeresen ki kell 
igazítani.

Or. en

Indokolás

Lásd Ivanova asszony véleménytervezethez fűzött 12. módosítását.

Módosítás 43
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ebben a rendeletben meg kell 
határozni az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszerek összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó egyedi követelmények 
kidolgozásának feltételeit, a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvre is figyelemmel. Az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek ebben a rendeletben 
meghatározott fogalmának a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével történő kiigazítása, az 
e rendelet alkalmazási körébe tartozó 
élelmiszercsoportok összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó különleges követelmények, 
többek között a 2000/13/EK irányelv 
rendelkezéseit kiegészítő címkézési 
követelmények vagy az attól való 

(19) Ebben a rendeletben meg kell 
határozni az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek, a testtömegcsökkentésre és -
szabályozásra szánt élelmiszerek, a nagy 
izomerő kifejtését elősegítő élelmiszerek és 
a lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek
összetételére és az azokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó egyedi 
követelmények kidolgozásának feltételeit, 
a 2006/141/EK, a 2006/125/EK, az 
1999/21/EK és a 96/8/EK bizottsági 
irányelvre, valamint a 41/2009/EK 
bizottsági rendeletre is figyelemmel. Az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, a 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek, a testtömegcsökkentésre és -
szabályozásra szánt élelmiszerek, a nagy 
izomerő kifejtését elősegítő élelmiszerek és 
a lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek 
ebben a rendeletben meghatározott 
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eltérések, illetve a tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állítások 
engedélyezésével kapcsolatos 
követelmények meghatározása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadhasson el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

fogalmának a műszaki és tudományos 
fejlődés, valamint a vonatkozó nemzetközi 
fejlemények figyelembevételével történő 
kiigazítása, az e rendelet alkalmazási 
körébe tartozó élelmiszercsoportok 
összetételére és az azokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó különleges 
követelmények, valamint a tudományos és 
technológiai innovációkból származó 
élelmiszerek forgalombahozatalának 
folyamata, többek között a 2000/13/EK 
irányelv rendelkezéseit kiegészítő 
címkézési követelmények vagy az attól 
való eltérések, illetve a tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó 
állítások engedélyezésével kapcsolatos 
követelmények meghatározása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadhasson el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. en

Módosítás 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ebben a rendeletben meg kell 
határozni az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 

(19) Ebben a rendeletben meg kell 
határozni az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
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szánt élelmiszerek összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó egyedi követelmények 
kidolgozásának feltételeit, a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvre is figyelemmel. Az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek ebben a rendeletben 
meghatározott fogalmának a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével történő kiigazítása, az 
e rendelet alkalmazási körébe tartozó 
élelmiszercsoportok összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó különleges követelmények, 
többek között a 2000/13/EK irányelv 
rendelkezéseit kiegészítő címkézési 
követelmények vagy az attól való 
eltérések, illetve a tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állítások 
engedélyezésével kapcsolatos 
követelmények meghatározása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadhasson el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

élelmiszerek, valamint a 
lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek
összetételére és az azokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó egyedi 
követelmények kidolgozásának feltételeit, 
a 2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvre, valamint 
a 41/2009/EK bizottsági rendeletre is 
figyelemmel. Az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek, valamint a 
lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek
ebben a rendeletben meghatározott 
fogalmának a műszaki és tudományos 
fejlődés, valamint a vonatkozó nemzetközi 
fejlemények figyelembevételével történő 
kiigazítása, az e rendelet alkalmazási 
körébe tartozó élelmiszercsoportok 
összetételére és az azokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó különleges 
követelmények, többek között a 
2000/13/EK irányelv rendelkezéseit 
kiegészítő címkézési követelmények vagy 
az attól való eltérések, illetve a tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó 
állítások engedélyezésével kapcsolatos 
követelmények meghatározása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadhasson el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. en
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Módosítás 45
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ebben a rendeletben meg kell 
határozni az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszerek összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó egyedi követelmények 
kidolgozásának feltételeit, a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvre is figyelemmel. Az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek ebben a rendeletben 
meghatározott fogalmának a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével történő kiigazítása, az 
e rendelet alkalmazási körébe tartozó 
élelmiszercsoportok összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó különleges követelmények, 
többek között a 2000/13/EK irányelv 
rendelkezéseit kiegészítő címkézési 
követelmények vagy az attól való 
eltérések, illetve a tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állítások 
engedélyezésével kapcsolatos 
követelmények meghatározása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadhasson el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 

(19) Ebben a rendeletben meg kell 
határozni az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek, valamint a 
lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek
összetételére és az azokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó egyedi 
követelmények kidolgozásának feltételeit, 
a 2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvre, valamint 
a 41/2009/EK bizottsági rendeletre is 
figyelemmel. Az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek, valamint a 
lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek
ebben a rendeletben meghatározott 
fogalmának a műszaki és tudományos 
fejlődés, valamint a vonatkozó nemzetközi 
fejlemények figyelembevételével történő 
kiigazítása, az e rendelet alkalmazási 
körébe tartozó élelmiszercsoportok 
összetételére és az azokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó különleges 
követelmények, valamint a tudományos és 
technológiai innovációkból származó 
élelmiszerek forgalombahozatalának 
folyamata, többek között a 2000/13/EK 
irányelv rendelkezéseit kiegészítő 
címkézési követelmények vagy az attól 
való eltérések, illetve a tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó 
állítások engedélyezésével kapcsolatos 
követelmények meghatározása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
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során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

fogadhasson el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. en

Módosítás 46
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ebben a rendeletben meg kell 
határozni az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszerek összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó egyedi követelmények 
kidolgozásának feltételeit, a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvre is figyelemmel. Az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek ebben a rendeletben 
meghatározott fogalmának a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével történő kiigazítása, az 
e rendelet alkalmazási körébe tartozó 
élelmiszercsoportok összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó különleges követelmények, 
többek között a 2000/13/EK irányelv 

(19) Ebben a rendeletben meg kell 
határozni az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek, valamint a 
lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek
összetételére és az azokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó egyedi 
követelmények kidolgozásának feltételeit, 
a 2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvre és a 
41/2009/EK bizottsági rendeletre is 
figyelemmel. Az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek és a lisztérzékenyeknek szánt
élelmiszerek ebben a rendeletben 
meghatározott fogalmának a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével történő kiigazítása, az 
e rendelet alkalmazási körébe tartozó 
élelmiszercsoportok összetételére és az 
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rendelkezéseit kiegészítő címkézési 
követelmények vagy az attól való 
eltérések, illetve a tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állítások 
engedélyezésével kapcsolatos 
követelmények meghatározása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadhasson el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó különleges követelmények, 
többek között a 2000/13/EK irányelv 
rendelkezéseit kiegészítő címkézési 
követelmények vagy az attól való 
eltérések, illetve a tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állítások 
engedélyezésével kapcsolatos 
követelmények meghatározása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadhasson el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. fr

Módosítás 47
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ebben a rendeletben meg kell 
határozni az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszerek összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó egyedi követelmények
kidolgozásának feltételeit, a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvre is figyelemmel. Az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 

(19) Ebben a rendeletben meg kell 
határozni az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszerek összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó egyedi követelmények 
kidolgozásának feltételeit, a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK, az 1999/21/EK és a 
96/8/EK bizottsági irányelvre is 
figyelemmel. Az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
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élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerek ebben a rendeletben 
meghatározott fogalmának a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével történő kiigazítása, az 
e rendelet alkalmazási körébe tartozó 
élelmiszercsoportok összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó különleges követelmények, 
többek között a 2000/13/EK irányelv 
rendelkezéseit kiegészítő címkézési 
követelmények vagy az attól való 
eltérések, illetve a tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állítások 
engedélyezésével kapcsolatos 
követelmények meghatározása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadhasson el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a 
testtömegcsökkentésre szolgáló, 
csökkentett energiatartalmú étrendben 
történő felhasználásra szánt élelmiszerek,
valamint a speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszerek ebben a rendeletben 
meghatározott fogalmának a műszaki és 
tudományos fejlődés, valamint a vonatkozó 
nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével történő kiigazítása, az 
e rendelet alkalmazási körébe tartozó 
élelmiszercsoportok összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó különleges követelmények, 
többek között a 2000/13/EK irányelv 
rendelkezéseit kiegészítő címkézési 
követelmények vagy az attól való 
eltérések, illetve a tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állítások 
engedélyezésével kapcsolatos 
követelmények meghatározása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadhasson el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. fr

Módosítás 48
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Mivel az e rendeletben szabályozott 
élelmiszerek a normál fogyasztásra szánt 
élelmiszerektől megkülönböztethető 
speciális élelmiszerek, amelyekre 
meghatározott összetételi kritériumok 
irányadók, és amelyek tekintetében a 
normál fogyasztásra szánt élelmiszerekhez 
képest további jelölési előírásoknak 
megfelelő információkat kell megadni, 
célszerű adott esetben eltéréseket 
meghatározni a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 
1169/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben1 megállapított jelölési 
előírásoknak megfelelő információkhoz 
képest.
_______________
1 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

Or. en

Indokolás

Mivel a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek különböznek a normál 
fogyasztásra szánt élelmiszerektől, adott esetben eltéréseket kell meghatározni a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, átdolgozott rendelethez képest.

Módosítás 49
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Mivel az e rendeletben szabályozott 
élelmiszerek a normál fogyasztásra szánt 
élelmiszerektől megkülönböztethető 
speciális élelmiszerek, amelyekre 
meghatározott összetételi kritériumok 
irányadók, és amelyek tekintetében a 
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normál fogyasztásra szánt élelmiszerekhez 
képest további jelölési előírásoknak 
megfelelő információkat kell megadni, 
célszerű adott esetben eltéréseket 
meghatározni a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 
1169/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben1 megállapított jelölési 
előírásoknak megfelelő információkhoz 
képest.
________________
1 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

Or. en

Indokolás

Mivel a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek különböznek a normál 
fogyasztásra szánt élelmiszerektől, adott esetben eltéréseket kell meghatározni a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, átdolgozott rendelethez képest.

Módosítás 50
Olga Sehnalová

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy a vonatkozó műszaki és 
tudományos haladást figyelembe véve az e 
rendelet értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
naprakésszé tegye. Ez előmozdítja az 
innovációt a csecsemőknek és 
kisgyermekeknek, valamint a speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerek
ágazatában, ami viszont nem történhet a 
termékbiztonság kárára.

Or. en
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Indokolás

Egyes forgalmazott élelmiszereket bizonyos tevékenységtípushoz állítanak össze, egyértelmű 
céllal, ezek innováció termékei, anélkül azonban, hogy figyelembe vennék a végfogyasztó 
biztonságának szempontját. Az árnyékelőadó ezért egyetért az ipar támogatásával, de 
megjegyzi, hogy ez nem vezethet a piac teljes megnyitásához és az élelmiszer-biztonság 
elveinek a végfelhasználóktól való megtagadásához, különösen a javasolt rendelet hatálya alá 
tartozó élelmiszerek esetében.

Módosítás 51
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Indokolt létrehozni és aktualizálni az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekhez, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekhez és bébiételekhez, valamint
a speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekhez hozzáadható vitaminok, 
ásványi anyagok, aminosavak és egyéb 
anyagok uniós jegyzékét, az e rendeletben 
meghatározott bizonyos kritériumokra is 
figyelemmel. Tekintettel arra, hogy a 
jegyzék elfogadásához az ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumok 
alkalmazására lesz szükség, e tekintetben
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
Bizottságra. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. Kellően 
indokolt és rendkívül sürgős, 
közegészségügyi következményekkel járó 
esetben a Bizottságnak azonnal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
kell elfogadnia az uniós jegyzék 
aktualizálására vonatkozóan.

(20) Indokolt létrehozni és aktualizálni az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekhez, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekhez és bébiételekhez, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekhez, a testtömegcsökkentésre 
és -szabályozásra szánt élelmiszerekhez, a 
nagy izomerő kifejtését elősegítő 
élelmiszerekhez és a lisztérzékenyeknek 
szánt élelmiszerekhez a 953/2009/EK 
rendelet, valamint a 2006/141/EK és a 
2006/125/EK bizottsági irányelv 
figyelembevételével, meghatározott 
táplálkozási céllal hozzáadható anyagok 
uniós jegyzékét, az e rendeletben 
meghatározott bizonyos kritériumokra is 
figyelemmel. Tekintettel arra, hogy a 
jegyzék elfogadásához az ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumok 
alkalmazására lesz szükség, e tekintetben 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
Bizottságra. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. Kellően 
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indokolt és rendkívül sürgős, 
közegészségügyi következményekkel járó 
esetben a Bizottságnak azonnal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
kell elfogadnia az uniós jegyzék 
aktualizálására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A tápértéknövelő anyagokat a meglévő 953/2009/EK rendelet, valamint a 2006/141/EK és a 
2006/125/EK irányelv szabályozza. Ennek a terminológiának a megtartásával elkerülhető az 
anyagok uniós jegyzéke hatályának és céljának összemosása. A tápértéknövelő anyagok 
egyszerűsített és összevont jegyzékének figyelembe kell vennie a meglévő szabályok alapján 
jelenleg megengedett anyagokat.

Módosítás 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Indokolt létrehozni és aktualizálni az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekhez, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekhez és bébiételekhez, valamint
a speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekhez hozzáadható vitaminok, 
ásványi anyagok, aminosavak és egyéb 
anyagok uniós jegyzékét, az e rendeletben 
meghatározott bizonyos kritériumokra is 
figyelemmel. Tekintettel arra, hogy a 
jegyzék elfogadásához az ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumok 
alkalmazására lesz szükség, e tekintetben 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
Bizottságra. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 

(20) Indokolt létrehozni és aktualizálni az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekhez, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekhez és bébiételekhez, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekhez, valamint a 
lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerekhez
különleges táplálkozási céllal hozzáadható 
anyagok uniós jegyzékét, a 953/2009/EK 
rendelet, valamint a 2006/141/EK és a 
2006/125/EK bizottsági irányelv 
figyelembevételével, az e rendeletben 
meghatározott bizonyos kritériumokra is 
figyelemmel. Tekintettel arra, hogy a 
jegyzék elfogadásához az ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumok 
alkalmazására lesz szükség, e tekintetben 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
Bizottságra. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
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megfelelően kell gyakorolni. Kellően 
indokolt és rendkívül sürgős, 
közegészségügyi következményekkel járó 
esetben a Bizottságnak azonnal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
kell elfogadnia az uniós jegyzék 
aktualizálására vonatkozóan.

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. Kellően 
indokolt és rendkívül sürgős, 
közegészségügyi következményekkel járó 
esetben a Bizottságnak azonnal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
kell elfogadnia az uniós jegyzék 
aktualizálására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A tápértéknövelő anyagokat a meglévő 953/2009/EK rendelet, a 2006/141/EK irányelv és a 
2006/125/EK irányelv szabályozza. Ennek a terminológiának a megtartásával elkerülhető az 
anyagok uniós jegyzéke hatályának és céljának összemosása. A tápértéknövelő anyagok 
egyszerűsített és összevont jegyzékének figyelembe kell vennie a meglévő szabályok alapján 
jelenleg megengedett anyagokat.

Módosítás 53
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Indokolt létrehozni és aktualizálni az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekhez, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekhez és bébiételekhez, valamint
a speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekhez hozzáadható vitaminok, 
ásványi anyagok, aminosavak és egyéb 
anyagok uniós jegyzékét, az e rendeletben 
meghatározott bizonyos kritériumokra is 
figyelemmel. Tekintettel arra, hogy a 
jegyzék elfogadásához az ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumok 
alkalmazására lesz szükség, e tekintetben 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
Bizottságra. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

(20) Indokolt létrehozni és aktualizálni az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekhez, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekhez és bébiételekhez, valamint 
a speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekhez, valamint a 
lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerekhez
különleges táplálkozási céllal hozzáadható 
anyagok uniós jegyzékét, a 953/2009/Ek 
rendelet, valamint a 2006/141/EK és a 
2006/125/EK bizottsági irányelv 
figyelembevételével, az e rendeletben 
meghatározott bizonyos kritériumokra is 
figyelemmel. Tekintettel arra, hogy a 
jegyzék elfogadásához az ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumok 
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gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. Kellően 
indokolt és rendkívül sürgős, 
közegészségügyi következményekkel járó 
esetben a Bizottságnak azonnal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
kell elfogadnia az uniós jegyzék 
aktualizálására vonatkozóan. exercise of 
implementing powers. 

alkalmazására lesz szükség, e tekintetben 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
Bizottságra. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. Kellően 
indokolt és rendkívül sürgős, 
közegészségügyi következményekkel járó 
esetben a Bizottságnak azonnal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
kell elfogadnia az uniós jegyzék 
aktualizálására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 54
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Indokolt létrehozni és aktualizálni az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekhez, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekhez és bébiételekhez, valamint
a speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekhez hozzáadható vitaminok, 
ásványi anyagok, aminosavak és egyéb 
anyagok uniós jegyzékét, az e rendeletben 
meghatározott bizonyos kritériumokra is 
figyelemmel. Tekintettel arra, hogy a
jegyzék elfogadásához az ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumok 
alkalmazására lesz szükség, e tekintetben
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
Bizottságra. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 

(20) Indokolt létrehozni és aktualizálni az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekhez, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekhez és bébiételekhez, a 
speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekhez, valamint a 953/2009/EK 
rendelet, illetve a 2006/141/EK és a 
2006/125/EK irányelv figyelembevételével 
a lisztérzékenységben szenvedő 
személyeknek szánt élelmiszerekhez
különleges táplálkozási céllal hozzáadható 
anyagok, és különösen a vitaminok, 
ásványi anyagok és aminosavak uniós 
jegyzékét, az e rendeletben meghatározott 
bizonyos kritériumokra is figyelemmel. Az 
ebben a rendeletben meghatározott 
kritériumok alkalmazását szükségeltető 
uniós jegyzék elfogadásához végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni a Bizottságra. 
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szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. Kellően 
indokolt és rendkívül sürgős, 
közegészségügyi következményekkel járó 
esetben a Bizottságnak azonnal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
kell elfogadnia az uniós jegyzék 
aktualizálására vonatkozóan.

Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. Kellően 
indokolt és rendkívül sürgős, 
közegészségügyi következményekkel járó 
esetben a Bizottságnak azonnal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
kell elfogadnia az uniós jegyzék 
aktualizálására vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 55
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A 92/52/EGK tanácsi irányelv 
kimondja, hogy az Európai Unióból kivitt 
vagy újrakivitt anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszereknek meg kell 
felelniük az uniós jognak, kivéve, ha az 
importáló ország másképp határozott. Az 
élelmiszerekre vonatkozóan a 
178/2002/EK rendelet már meghatározta 
ezt az alapelvet. A jogszabályok 
egyszerűsítése és a jogbiztonság 
érdekében ezért a 92/52/EGK irányelvet 
hatályon kívül kell helyezni.

(24) Az anyatej-helyettesítő és anyatej-
kiegészítő tápszerek kivitelének esetében a 
termékeknek meg kell felelniük a 
2006/141/EK irányelvnek vagy a Codex 
Alimentarius nemzetközi szabványainak, 
illetve az importáló országban hatályos
szabályoknak.

Or. en

Indokolás

Az általános élelmiszerjogi rendelet (178/2002/EK) nem állapít meg egyértelmű szabályokat a 
harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében, és nem tartalmaz a Codex Alimentariusra 
való utalást. Az Európai Unió a bébiételek jelentős mennyiségét harmadik országokba 
exportálja, és ha a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek a harmadik országba 
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történő kivitel esetében ezeknek az általános élelmiszerjogi szabályoknak a hatálya alá 
tartoznának, valószínűleg értelmezési problémák merülnének fel.

Módosítás 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Jelenleg a lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről szóló 
41/2009/EK bizottsági rendelet 
előírásainak megfelelően a „gluténmentes” 
és „rendkívül kis gluténtartalmú” állítások 
különleges táplálkozási célokra és normál 
fogyasztásra szánt élelmiszereken is 
feltüntethetők. Az ilyen állítások az 
1924/2006/EK rendeletben meghatározott 
tápanyag-összetételre vonatkozó 
állításként értelmezhetők. Az egyszerűsítés 
érdekében ezeket az állításokat kizárólag 
az 1924/2006/EK rendelettel kell 
szabályozni, és azoknak az abban foglalt 
követelményeknek kell megfelelniük. 
Fontos, hogy a 41/2009/EK rendelet által 
szabályozott, a tápanyag-összetételre 
vonatkozó „gluténmentes” és „rendkívül 
kis gluténtartalmú” állításoknak és 
használatuk kapcsolódó feltételeinek 
beillesztését célzó, az 1924/2006/EK 
rendeletnek megfelelő technikai jellegű 
kiigazításokat még e rendelet 
hatálybalépését megelőzően elvégezzék. 

(26) Jelenleg a 41/2009/EK bizottsági 
rendelet 3. cikkében foglalt előírásoknak
megfelelően a „gluténmentes” és 
„rendkívül kis gluténtartalmú” állítások a 
lisztérzékenyeknek szánt különleges 
táplálkozási célokra szánt élelmiszereken 
tüntethetők fel. Ezen túlmenően a 
„gluténmentes” állítás normál 
fogyasztásra szánt élelmiszereken és más, 
különleges táplálkozási célokra szánt és a 
lisztérzékenyek számára is megfelelő 
élelmiszereken is feltüntethető a 
41/2009/EK rendelet 4. cikkében 
meghatározott szabályok alapján, amelyek 
ezen élelmiszerek esetében nem teszik 
lehetővé a „rendkívül kis gluténtartalmú”
állítás feltüntetését. Az ilyen különleges 
táplálkozási célokra szánt, 
lisztérzékenyeknek szánt élelmiszereket 
meg kell tartani ebben a rendeletben, 
mivel a lisztérzékenyeknek szánt ilyen 
biztonságos élelmiszerek biztosítása és a 
lisztérzékenyek gluténmentességről való 
tájékoztatása a  létfontosságú e betegség 
kezeléséhez. Ez összhangban áll a 
lisztérzékenységben szenvedők különleges 
táplálkozási igényeinek kielégítésére szánt 
élelmiszerekre vonatkozó nemzetközi 
szabvánnyal (a Codex Alimentarius 2008-
ban átdolgozott 118-1979. szabványa). A 
„gluténmentes” állítás normál 
fogyasztásra szánt élelmiszereken való 
feltüntetésének feltételeit is meg kell 
tartani a 41/2009/EK rendeletben.
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Or. en

Indokolás

A „gluténmentes� nem tápanyag-összetételre vonatkozó állítás, és azt ennek megfelelően  kell 
kezelni, vagyis a lisztérzékenységben szenvedők rendelkezésére álló egyetlen terápiás 
lehetőségként.

Módosítás 57
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Jelenleg a lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről szóló 
41/2009/EK bizottsági rendelet 
előírásainak megfelelően a 
„gluténmentes” és „rendkívül kis 
gluténtartalmú” állítások különleges 
táplálkozási célokra és normál 
fogyasztásra szánt élelmiszereken is 
feltüntethetők. Az ilyen állítások az 
1924/2006/EK rendeletben meghatározott 
tápanyag-összetételre vonatkozó 
állításként értelmezhetők. Az egyszerűsítés 
érdekében ezeket az állításokat kizárólag 
az 1924/2006/EK rendelettel kell 
szabályozni, és azoknak az abban foglalt 
követelményeknek kell megfelelniük. 
Fontos, hogy a 41/2009/EK rendelet által 
szabályozott, a tápanyag-összetételre 
vonatkozó „gluténmentes” és „rendkívül 
kis gluténtartalmú” állításoknak és 
használatuk kapcsolódó feltételeinek 
beillesztését célzó, az 1924/2006/EK 
rendeletnek megfelelő technikai jellegű 
kiigazításokat még e rendelet 
hatálybalépését megelőzően elvégezzék.

(26) Jelenleg a 41/2009/EK rendelet 3. 
cikke előírásainak megfelelően a 
„gluténmentes” és „rendkívül kis 
gluténtartalmú” állítások a 
lisztérzékenységben szenvedőknek szánt,
különleges táplálkozási célokra szolgáló
élelmiszereken tüntethetők fel. Ezen felül 
a „gluténmentes” állítás a normál 
fogyasztásra szánt élelmiszereken és a 
lisztérzékenységben szenvedő 
személyeknek megfelelő élelmiszereken is 
feltüntethető a 41/2009/EK rendelet 4. 
cikkében megállapított szabályoknak 
megfelelően, amelyek ezen élelmiszerek 
esetében nem teszik lehetővé a „rendkívül 
kis gluténtartalmú” állítás használatát. 
Ezeket a lisztérzékenységben szenvedő 
személyek különleges táplálkozási céljaira 
szánt élelmiszereket ebben a rendeletben 
kell tartani, mivel a lisztérzékenységben 
szenvedők számára az ilyen biztonságos 
élelmiszerek biztosítása, a lisztérzékenyek
számára pedig a gluténmentességről való 
tájékoztatás alapvető fontosságú a 
betegség kezeléséhez. Ez összhangban van
a lisztérzékenységben szenvedők 
különleges táplálkozási igényeinek 
kielégítésére szánt élelmiszerekre vagy 
étrendre vonatkozó nemzetközi 
szabvánnyal (a 2008-ban felülvizsgált 
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CODEX STAN 118-1979 szabvány). A 
normál fogyasztásra szánt élelmiszeripari 
termékek esetében a „gluténmentes”
állítás használati feltételeit szintén meg 
kell tartani a 41/2009/EK rendeletben.

Or. fr

Módosítás 58
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Jelenleg a lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről szóló 
41/2009/EK bizottsági rendelet 
előírásainak megfelelően a „gluténmentes” 
és „rendkívül kis gluténtartalmú” állítások 
különleges táplálkozási célokra és normál 
fogyasztásra szánt élelmiszereken is 
feltüntethetők. Az ilyen állítások az 
1924/2006/EK rendeletben meghatározott 
tápanyag-összetételre vonatkozó 
állításként értelmezhetők. Az egyszerűsítés 
érdekében ezeket az állításokat kizárólag 
az 1924/2006/EK rendelettel kell
szabályozni, és azoknak az abban foglalt 
követelményeknek kell megfelelniük. 
Fontos, hogy a 41/2009/EK rendelet által 
szabályozott, a tápanyag-összetételre 
vonatkozó „gluténmentes” és „rendkívül 
kis gluténtartalmú” állításoknak és 
használatuk kapcsolódó feltételeinek 
beillesztését célzó, az 1924/2006/EK 
rendeletnek megfelelő technikai jellegű 
kiigazításokat még e rendelet 
hatálybalépését megelőzően elvégezzék. 

(26) Jelenleg a 41/2009/EK bizottsági 
rendelet 3. cikkében foglalt előírásoknak
megfelelően a „gluténmentes” és 
„rendkívül kis gluténtartalmú” állítások a 
lisztérzékenyeknek készülő,különleges 
táplálkozási célokra szánt élelmiszereken 
tüntethetők fel. Ezen túlmenően a 
„gluténmentes” állítás normál 
fogyasztásra szánt élelmiszereken és más, 
különleges táplálkozási célokra szánt és a 
lisztérzékenyek számára is megfelelő 
élelmiszereken is feltüntethető a 
41/2009/EK rendelet 4. cikkében 
meghatározott szabályok alapján, amelyek 
ezen élelmiszerek esetében nem teszik 
lehetővé a „rendkívül kis gluténtartalmú”
állítás feltüntetését. Az ilyen különleges 
táplálkozási célokra, lisztérzékenyeknek 
szánt élelmiszereket meg kell tartani 
ebben a rendeletben, mivel a 
lisztérzékenyeknek szánt ilyen biztonságos 
élelmiszerek biztosítása és a 
lisztérzékenyek gluténmentességről való 
tájékoztatása a létfontosságú e betegség 
kezeléséhez. Ez összhangban áll a 
lisztérzékenységben szenvedők különleges 
táplálkozási igényeinek kielégítésére szánt 
élelmiszerekre vonatkozó nemzetközi 
szabvánnyal (a CODEX STAN 2008-ban 
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átdolgozott 118-1979. szabványa).

Or. en

Módosítás 59
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Jelenleg a lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről szóló 
41/2009/EK bizottsági rendelet 
előírásainak megfelelően a „gluténmentes” 
és „rendkívül kis gluténtartalmú” állítások 
különleges táplálkozási célokra és normál 
fogyasztásra szánt élelmiszereken is 
feltüntethetők. Az ilyen állítások az 
1924/2006/EK rendeletben meghatározott 
tápanyag-összetételre vonatkozó 
állításként értelmezhetők. Az egyszerűsítés 
érdekében ezeket az állításokat kizárólag 
az 1924/2006/EK rendelettel kell
szabályozni, és azoknak az abban foglalt 
követelményeknek kell megfelelniük. 
Fontos, hogy a 41/2009/EK rendelet által 
szabályozott, a tápanyag-összetételre 
vonatkozó „gluténmentes” és „rendkívül 
kis gluténtartalmú” állításoknak és 
használatuk kapcsolódó feltételeinek 
beillesztését célzó, az 1924/2006/EK 
rendeletnek megfelelő technikai jellegű 
kiigazításokat még e rendelet 
hatálybalépését megelőzően elvégezzék. 

(26) Jelenleg a 41/2009/EK bizottsági 
rendelet 3. cikkében foglalt előírásoknak
megfelelően a „gluténmentes” és 
„rendkívül kis gluténtartalmú” állítások a 
lisztérzékenyeknek készülő, különleges 
táplálkozási célokra szánt élelmiszereken 
tüntethetők fel. Ezen túlmenően a 
„gluténmentes” állítás normál 
fogyasztásra szánt élelmiszereken és más, 
különleges táplálkozási célokra szánt és a 
lisztérzékenyek számára is megfelelő 
élelmiszereken is feltüntethető a 
41/2009/EK rendelet 4. cikkében 
meghatározott szabályok alapján, amelyek 
ezen élelmiszerek esetében nem teszik 
lehetővé a „rendkívül kis gluténtartalmú”
állítás feltüntetését. Az ilyen különleges 
táplálkozási célokra, lisztérzékenyeknek 
szánt élelmiszereket meg kell tartani 
ebben a rendeletben, mivel a 
lisztérzékenyeknek szánt ilyen biztonságos 
élelmiszerek biztosítása és a 
lisztérzékenyek tájékoztatása a
gluténmentességről létfontosságú e 
betegség kezeléséhez. Ez összhangban van 
a lisztérzékenységben szenvedők 
különleges táplálkozási igényeinek 
kielégítésére szánt élelmiszerekre 
vonatkozó nemzetközi szabvánnyal (a 
CODEX STAN  2008-ban átdolgozott 118-
1979. szabványa).

Or. en
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Indokolás

A lisztérzékenység olyan betegség, amelynek esetében az egyetlen terápiás lehetőség a glutén 
étrendből való teljes kizárása – a beteg egész élete folyamán. A „gluténmentes� nem 
tápanyag-összetételre vonatkozó állítás, mivel nem jelent előnyt általánosan a lakosság, 
hanem csak a lisztérzékenységben szenvedők számára. A „gluténmentes� tápanyag-
összetételre vonatkozó állításként való besorolása félrevezető lenne a normál fogyasztók 
számára, mivel a glutén a búzában és más, a kiegyensúlyozott étrend fontos részét képező 
gabonafélékben megtalálható normál fehérje.

Módosítás 60
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Jelenleg a lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről szóló 
41/2009/EK bizottsági rendelet 
előírásainak megfelelően a „gluténmentes” 
és „rendkívül kis gluténtartalmú” állítások 
különleges táplálkozási célokra és normál 
fogyasztásra szánt élelmiszereken is 
feltüntethetők. Az ilyen állítások az 
1924/2006/EK rendeletben meghatározott 
tápanyag-összetételre vonatkozó 
állításként értelmezhetők. Az egyszerűsítés 
érdekében ezeket az állításokat kizárólag 
az 1924/2006/EK rendelettel kell 
szabályozni, és azoknak az abban foglalt 
követelményeknek kell megfelelniük. 
Fontos, hogy a 41/2009/EK rendelet által 
szabályozott, a tápanyag-összetételre 
vonatkozó „gluténmentes” és „rendkívül 
kis gluténtartalmú” állításoknak és 
használatuk kapcsolódó feltételeinek 
beillesztését célzó, az 1924/2006/EK 
rendeletnek megfelelő technikai jellegű 
kiigazításokat még e rendelet 
hatálybalépését megelőzően elvégezzék.

(26) Jelenleg a lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről szóló 
41/2009/EK bizottsági rendelet 
előírásainak megfelelően a „gluténmentes” 
és „rendkívül kis gluténtartalmú” állítások 
különleges táplálkozási célokra és normál 
fogyasztásra szánt élelmiszereken is 
feltüntethetők. A lisztérzékenységben 
szenvedők számára a gluténmentes 
élelmiszerek képezik az egyetlen 
táplálékforrást. A betegség kezelése 
szempontjából az élelmiszerek összetétele 
a mérvadó. A gluténmentes 
élelmiszereknek ezért e rendelet hatálya 
alá kell tartozniuk.

Or. de
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Indokolás

A lisztérzékenység egy autoimmun betegség, amelyet csak a gluténtartalmú élelmiszerek 
szigorú elkerülésével lehet kezelni. A szigorú diéta be nem tartása esetén a beteget súlyos 
szövődményes megbetegedések fenyegetik, például bélrák. Amint a Bizottság a (15) 
preambulumbekezdésben leírja, a tápanyagokkal való megfelelő ellátás fenntartása bizonyos 
lakossági csoportok számára elengedhetetlen.

Módosítás 61
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A „testtömegcsökkentés céljára 
szolgáló, a napi étrend egy részét 
helyettesítő élelmiszerek” és a 
„testtömegcsökkentés céljára szolgáló, 
teljes napi étrendet helyettesítő 
élelmiszerek” különleges táplálkozási célú 
élelmiszernek minősülnek, és azokra a 
96/8/EK irányelv értelmében elfogadott 
egyedi szabályok vonatkoznak. 
Ugyanakkor egyre több olyan, átlagos 
fogyasztóknak szánt élelmiszer jelenik 
meg a piacon, amelyeken hasonló 
állításokat testtömegcsökkentésre utaló, 
egészségre vonatkozó állításként tüntetnek 
fel. A testtömegcsökkentés céljából 
forgalomba hozott élelmiszerekkel való 
esetleges összetévesztés kiküszöbölése, 
valamint a jogbiztonság és az uniós 
jogszabályok koherenciája érdekében 
ezeket az állításokat kizárólag az 
1924/2006/EK rendelettel kell szabályozni, 
és azoknak az abban foglalt 
követelményeknek kell megfelelniük. 
Fontos, hogy a 96/8/EK irányelv által 
szabályozott, a testtömegcsökkentésre 
utaló, azon egészségre vonatkozó 
állításoknak, mint a „testtömegcsökkentés 
céljára szolgáló, teljes napi étrendet 
helyettesítő élelmiszer” és a 
„testtömegcsökkentés céljára szolgáló, a 

törölve
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napi étrend egy részét helyettesítő 
élelmiszer”, valamint használatuk 
kapcsolódó feltételeinek beillesztését 
célzó, az 1924/2006/EK rendeletnek 
megfelelő technikai jellegű kiigazításokat 
még e rendelet hatálybalépését 
megelőzően elvégezzék.

Or. en

Indokolás

A nagyon alacsony kalóriatartalmú étrendek (VLCD) diétás élelmiszerek, amelyeket az 
egészségügyi szakemberek különleges esetekben ajánlanak testtömegcsökkentésre műtétek 
előtt vagy bizonyos egyéb helyzetekben. A nagyon alacsony kalóriatartalmú étrend napi 800 
kcal-ból áll, és ezért egészségügyi szakember bevonását igényli. Amennyiben a VLCD-
élelmiszereket nem vonják meghatározott jogszabály alá, akkor ezeket így a speciális 
gyógyászati célra szánt tápszer kategóriájában kell elhelyezni.

Módosítás 62
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A „testtömegcsökkentés céljára 
szolgáló, a napi étrend egy részét 
helyettesítő élelmiszerek” és a 
„testtömegcsökkentés céljára szolgáló, 
teljes napi étrendet helyettesítő 
élelmiszerek” különleges táplálkozási célú 
élelmiszernek minősülnek, és azokra a 
96/8/EK irányelv értelmében elfogadott 
egyedi szabályok vonatkoznak. 
Ugyanakkor egyre több olyan, átlagos 
fogyasztóknak szánt élelmiszer jelenik meg 
a piacon, amelyeken hasonló állításokat 
testtömegcsökkentésre utaló, egészségre 
vonatkozó állításként tüntetnek fel. A
testtömegcsökkentés céljából forgalomba 
hozott élelmiszerekkel való esetleges 
összetévesztés kiküszöbölése, valamint a 
jogbiztonság és az uniós jogszabályok 
koherenciája érdekében ezeket az 

(27) A „testtömegcsökkentés céljára 
szolgáló, a napi étrend egy részét 
helyettesítő élelmiszerek” és a 
„testtömegcsökkentés céljára szolgáló, 
teljes napi étrendet helyettesítő 
élelmiszerek” különleges táplálkozási célú 
élelmiszernek minősülnek, és azokra a 
96/8/EK irányelv értelmében elfogadott 
egyedi szabályok vonatkoznak. 
Ugyanakkor egyre több olyan, átlagos 
fogyasztóknak szánt élelmiszer jelenik meg 
a piacon, amelyeken hasonló állításokat 
testtömegcsökkentésre utaló, egészségre 
vonatkozó állításként tüntetnek fel. A 
testtömegcsökkentés céljából forgalomba 
hozott élelmiszerekkel való esetleges 
összetévesztés kiküszöbölése érdekében a 
testtömegcsökkentésre szolgáló, 
csökkentett energiatartalmú étrendben 
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állításokat kizárólag az 1924/2006/EK 
rendelettel kell szabályozni, és azoknak az 
abban foglalt követelményeknek kell 
megfelelniük. Fontos, hogy a 96/8/EK 
irányelv által szabályozott, a 
testtömegcsökkentésre utaló, azon 
egészségre vonatkozó állításoknak, mint a 
„testtömegcsökkentés céljára szolgáló, 
teljes napi étrendet helyettesítő 
élelmiszer” és a „testtömegcsökkentés 
céljára szolgáló, a napi étrend egy részét 
helyettesítő élelmiszer”, valamint 
használatuk kapcsolódó feltételeinek 
beillesztését célzó, az 1924/2006/EK 
rendeletnek megfelelő technikai jellegű 
kiigazításokat még e rendelet 
hatálybalépését megelőzően elvégezzék.

történő felhasználásra szánt 
élelmiszereket meg kell tartani ebben a 
rendeletben. Figyelembe véve, hogy ezek
milyen kockázatot jelentenek az emberi 
egészségre, és hogy a használatuk milyen 
ellenőrzéseket szükségeltet, fontos, hogy a 
nagyon alacsony (napi 800 kalóriánál 
kevesebb) kalóriatartalmú étrendekbe 
tartozó élelmiszereket az 1999/21/EK 
irányelv szabályozza.

Or. fr

Módosítás 63
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Jelenleg nincsenek uniós szintű 
egyedi szabályok a kisgyermekeknek szánt 
– vagyis az egy és három év közötti 
gyermekeknek különösen megfelelő 
tejként reklámozott – tej összetételének, 
címkézésének és használatának 
harmonizálására. A piaci szereplők 
jelenleg a 2009/39/EK irányelv szerinti 
„különleges táplálkozási célú 
élelmiszerként” jelentenek be e tejek közül 
néhányat, míg másokat nem. Ezenfelül –
noha számos ilyen tej „növekedést 
serkentő tejként” kerül piacra –
hiányoznak azon szilárd tudományos 
bizonyítékok, amelyek bizonyítják e tejek 
egészségügyi vagy táplálkozási 
többletértékét a normál tejhez képest. Ez a 
helyzet akadályokat kelt a belső piac 
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működésében és egyenlőtlenségeket okoz 
a fogyasztóvédelem szintjében az 
Unióban. A helyzet orvoslása érdekében a 
„kisgyermekeknek szánt tejeket” kizárólag 
az 1924/2006/EK rendeletben kell 
szabályozni, és azoknak az abban foglalt 
követelményeknek kell megfelelniük. 
Továbbá a Bizottságnak – az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően – jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak arról, hogy kell-e különleges 
rendelkezéseket hozni a kisgyermekeknek 
szánt tejek összetételére és címkézésére 
vonatkozóan, és ennek megfelelően 
intézkedéseket kell javasolnia.

Or. en

Módosítás 64
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27b) Jelenleg nincsenek uniós szintű 
egyedi szabályok az ún. nagyon alacsony 
– 800 kcal alatti, a teljes napi étrendet 
helyettesítő – kalóriatartalmú étrendek 
(VLCD-k) összetételére, címkézésére és 
használatára vonatkozóan. Az e 
termékekkel járó egészségügyi kockázatok 
miatt ezen étrendeket csak orvosi 
felügyelet mellett lehet elérhetővé tenni, és 
az 1999/21/EK irányelvben kell 
szabályozni.

Or. en

Módosítás 65
Matteo Salvini
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Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az e rendelet hatálya alá tartozó
élelmiszercsoportok a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 
1169/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 általános címkézési 
rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak, az 
e rendeletben a címkézés, a kiszerelés és a 
reklámozás tekintetében meghatározott és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
formájában elfogadandó egyedi 
követelmények sérelme nélkül. Célszerű a 
1169/2011/EU rendeletben a címkézési 
változások tekintetében meghatározott 
átmeneti időszakot az e rendelet hatálya 
alá tartozó élelmiszercsoportok 
tekintetében a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok alkalmazási időpontjaival 
összhangban meghosszabbítani.
_______________
1 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

Or. en

Indokolás

A címkézési változások szükségtelen megkettőzésének elkerülése érdekében a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló átdolgozott rendelet végrehajtási 
időpontjait össze kell egyeztetni az e rendelet hatálya alá tartozó termékek tekintetében tervbe 
vett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok végrehajtási időpontjaival, amelyek szintén 
rögzíteni fognak további egyedi címkézési követelményeket.

Módosítás 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az e rendelet hatálya alá tartozó
élelmiszercsoportok a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 
1169/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 általános címkézési 
rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak, az 
e rendeletben a címkézés, a kiszerelés és a 
reklámozás tekintetében meghatározott és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
formájában elfogadandó egyedi 
követelmények sérelme nélkül. Célszerű a 
1169/2011/EU rendeletben a címkézési 
változások tekintetében meghatározott 
átmeneti időszakot – az e rendelet hatálya 
alá tartozó élelmiszercsoportok 
tekintetében a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok alkalmazási időpontjaival 
összhangban – meghosszabbítani.
_______________
1 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

Or. en

Indokolás

A címkézési változások szükségtelen megkettőzésének elkerülése érdekében a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló átdolgozott rendelet végrehajtási 
időpontjait össze kell egyeztetni az e rendelet hatálya alá tartozó termékek tekintetében tervbe 
vett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok végrehajtási időpontjaival, amelyek szintén 
rögzíteni fognak további egyedi címkézési követelményeket.

Módosítás 67
Iliana Ivanova

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
piachoz való – amelyet egyes 
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ágazatokban, például a bébiételek és a 
gyógyászati célra szánt tápszerek esetében 
láthatóan néhány nagyvállalat fölénye 
jellemez –  hozzáférésének megkönnyítése 
érdekében a Bizottságnak az érdekelt 
felekkel szoros együttműködésben 
iránymutatásokat kellene elfogadnia, 
hogy segítse a vállalkozásokat, különösen 
a kkv-kat az e rendeletben megállapított 
követelményeknek való megfelelésben, és 
így előmozdítsa a versenyképességet és az 
innovációt.

Or. en

Módosítás 68
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet az alábbi 
élelmiszercsoportok összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozóan állapít meg követelményeket:

(1) Ez a rendelet az alábbi különleges 
táplálkozási célokra szánt
élelmiszercsoportok összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozóan állapít meg követelményeket:

Or. en

Módosítás 69
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet az alábbi 
élelmiszercsoportok összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozóan állapít meg követelményeket:

(1) Ez a rendelet az alábbi különleges 
táplálkozási célokra szánt
élelmiszercsoportok összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozóan állapít meg követelményeket:
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Or. en

Indokolás

A diétás élelmiszerekről szóló jelenlegi keretirányelvben (2009/39/EK) és vonatkozó vertikális 
irányelveiben kínált alapvető garanciák egy részét megszüntették, a veszélyeztetett fogyasztók 
kárára, akik különlegesen összeállított élelmiszereket igényelnek, amelyek segítenek 
meghatározott állapotok étrendi kezelésében. A bizottsági javaslat a rendelet hatályának 
korlátozásával a veszélyeztetett fogyasztói csoportok egészségének és biztonságának 
gyengítését kockáztatja, és korlátozza a tudományos fejlődésen alapuló jövőbeni innováció 
lehetőségeit.

Módosítás 70
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet az alábbi 
élelmiszercsoportok összetételére és az 
azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozóan állapít meg követelményeket:

1. Ez a rendelet a különleges táplálkozási 
célra szánt élelmiszerek alábbi 
csoportjainak összetételére és az azokkal 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozóan 
állapít meg követelményeket:

Or. fr

Módosítás 71
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek;

a) anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek egészséges csecsemők számára;

Or. en

Módosítás 72
Matteo Salvini
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek;

a) anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek egészséges csecsemők számára;

Or. en

Indokolás

A meglévő jogszabállyal (az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 
2006/141/EK irányelv) és az e jogszabályt megalapozó tudományos adatokkal való összhang 
biztosítása érdekében az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek kategóriája 
esetében kifejezetten hivatkozni kell az egészséges csecsemőkre. Ez megelőzné a „nem 
egészséges� csecsemőknek összeállított speciális gyógyászati célokra szánt tápszerekkel való 
esetleges összetévesztést is.

Módosítás 73
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek;

a) az egészséges csecsemőknek szánt 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek;

Or. fr

Módosítás 74
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) csecsemők és kisgyermekek számára 
készült feldolgozott gabonaalapú 

b) az egészséges csecsemők és 
kisgyermekek számára készült feldolgozott 
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élelmiszerek és bébiételek; gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek;

Or. fr

Módosítás 75
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) kisgyermekeknek szánt tejalapú 
italok;

Or. en

Indokolás

A kisgyermekeknek szánt tejalapú italok, amelyek kisgyermekeknek szánt tejként (babatej) 
vagy növekedést serkentő tejként is ismertek, speciálisan kialakított, tápanyagdús termékek, 
amelyek a 12 és 36 hónap közötti kisgyermekek táplálkozási szükségleteinek kielégítéséhez 
járulnak hozzá.

Módosítás 76
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) lisztérzékenységben szenvedőknek 
szánt élelmiszerek;

Or. en

Módosítás 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) lisztérzékenységben szenvedőknek 
szánt élelmiszerek;

Or. en

Indokolás

Ezt a kategóriát a betegségekkel kapcsolatos élelmiszerek és a tápanyagtartalomra vonatkozó 
állítások közötti zavar keltésének elkerülése érdekében fel kell venni az új rendelet 
fogalommeghatározásai közé. A „gluténmentes� állítás említése nem kezelhető a 
1924/2006/EK rendelettel, amely az általános lakosságnak szóló kereskedelmi információkat 
szabályozza, mivel a legtöbb ember számára semmilyen különösebb előnyös táplálkozási 
tulajdonságot nem jelent.

Módosítás 78
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek;

Or. de

Indokolás

A lisztérzékenység egy autoimmun betegség, amelyet csak a gluténtartalmú élelmiszerek 
szigorú elkerülésével lehet kezelni. A szigorú diéta be nem tartása esetén a beteget súlyos 
szövődményes megbetegedések fenyegetik, például bélrák. Amint a Bizottság a (15) 
preambulumbekezdésben leírja, a tápanyagokkal való megfelelő ellátás fenntartása bizonyos 
lakossági csoportok számára elengedhetetlen.

Módosítás 79
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a lisztérzékenységben szenvedőknek 
szánt élelmiszerek;

Or. fr

Módosítás 80
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) testtömegcsökkentésre és –
szabályozásra szánt élelmiszerek;

Or. en

Módosítás 81
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a testtömegcsökkentésre szolgáló, 
csökkentett energiatartalmú étrendben 
történő felhasználásra szánt élelmiszerek;

Or. fr

Módosítás 82
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) nagy izomerő kifejtését elősegítő 
élelmiszerek;

Or. en

Módosítás 83
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a nagy izomerő kifejtését elősegítő 
élelmiszerek;

Or. de

Indokolás

Az intenzív fizikai terhelésnek kitett személyek különleges élelmiszereket igényelnek, amelyek 
megfelelnek a táplálkozásfiziológiai követelményeknek. Ezeket az élelmiszereket egyelőre a 
diétás élelmiszerekről szóló keretirányelv (2009/39/EK) szabályozza. Amennyiben ezek az 
élelmiszerek nem tartoznának e rendelet hatálya alá, azokat a hiányzó engedély miatt sok 
tagállamban nem lehetne többé forgalomba hozni.

Módosítás 84
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) lisztérzékenységben szenvedőknek 
szánt élelmiszerek.

Or. en
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Módosítás 85
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) csecsemők és kisgyermekek számára 
készült egyéb élelmiszerek.

Or. de

Indokolás

Számtalan, csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszer van forgalomban, így például 
babateák és koraszülött-tápszerek. A lehető legmagasabb szintű fogyasztóvédelem biztosítása 
érdekében ezeknek az élelmiszereknek e rendelet hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 86
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet szabályokat állapít meg 
az egyéb különleges táplálkozási célokra 
szánt élelmiszerek forgalombahozatala 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A konkrét tudományos bizonyítékokon alapuló jövőbeni innováció lehetővé tétele érdekében 
létre kell hozni az egyéb különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek csoportját, 
hatékonyan kezelve ezzel a kibontakozó tudományos ismereteket és fogyasztói szükségleteket.

Módosítás 87
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g pont – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és i. feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek.

Or. en

Indokolás

A kisgyermekeknek szánt tejek, amelyek növekedést serkentő tejként vagy kisgyermekeknek 
szánt tejként (babatej) is ismertek, speciálisan kialakított, tápanyagdús termékek, amelyek a 
12 és 36 hónap közötti kisgyermekek táplálkozási szükségleteinek kielégítéséhez járulnak 
hozzá. A nemzetközi szabványok megerősítik, hogy a 6 és 36 hónap közötti kisgyermekek 
különleges összeállításokat igényelnek, és ezt tükrözi 1987 óta a csecsemőknek és 
kisgyermekeknek szánt anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó Codex Alimentarius 
szabvány is.

Módosítás 88
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. kisgyermekeknek szánt tej; törölve

Or. en

Indokolás

A kisgyermekeknek szánt tejek bébiételek fogalmából való kizárása kevésbé szigorú 
élelmiszer-biztonsági intézkedésekhez, nem meghatározott tápanyag-összetételhez és az uniós 
tagállamokon belüli harmonizáció hiányához fog vezetni. Ennek következtében ezeket a 
termékeket általános élelmiszerként fogják szabályozni, és így a felnőttek tekintetében 
megállapított tápanyagokra és biztonságra vonatkozó kritériumok hatálya alá fognak tartozni, 
ami nem megfelelő a 12 és 36 hónap közötti kisgyermekek számára. Az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság általi független tudományos értékelésnek kellene tisztáznia ennek a 
veszélyeztetett fogyasztói kategóriának a táplálkozási szükségleteit.

Módosítás 89
Olga Sehnalová

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g pont – ii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. kisgyermekeknek szánt tej; törölve

Or. en

Indokolás

Senkinek sem szabad figyelmen kívül hagynia, hogy az úgynevezett növekedést serkentő tejek 
máris forgalomban vannak, és ezeket kisgyermekeknek szánják. Jellegüknél fogva megfelelnek 
a bébiételek követelményeinek. Az árnyékelőadó ezért egyetért azzal, hogy az előadó javaslata 
szerint az EFSA készítsen jelentést. Addig is azonban célszerű lenne, ha ezek az élelmiszerek 
továbbra is e rendelet hatálya alá tartoznának.

Módosítás 90
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. kisgyermekeknek szánt tej; törölve

Or. de

Indokolás

Az úgynevezett gyermektejnek vagy növekedést serkentő tejnek – minden más csecsemőknek és 
kisgyermekeknek szánt élelmiszerhez hasonlóan – az irányelv hatálya alá kell tartoznia.

Módosítás 91
Iliana Ivanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszer”: olyan élelmiszer, amely 
betegek diétás ellátására szolgál, és 
kizárólag orvosi felügyelet mellett 
használható. Olyan betegek kizárólagos 

h) „speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszer”: olyan élelmiszer, amely 
betegek diétás ellátására szolgál, és 
kizárólag orvosi felügyelet mellett 
használható. Olyan betegek kizárólagos 
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vagy részleges táplálkozására szolgál, 
akiknél a mindennapi élelmiszerek vagy 
bizonyos bennük lévő tápanyagok 
felvétele, emésztése, felszívódása, 
feldolgozása vagy kiválasztása korlátozott, 
csökkent vagy zavart, vagy más orvosilag 
meghatározott tápanyagszükséglet 
fennállása esetén, és olyan betegek 
táplálkozására, akik diétás ellátása nem 
oldható meg kizárólag a normális étrend 
megváltoztatásával.

vagy részleges táplálkozására szolgál, 
akiknél a mindennapi élelmiszerek vagy 
bizonyos bennük lévő tápanyagok 
felvétele, emésztése, felszívódása, 
feldolgozása vagy kiválasztása korlátozott, 
csökkent vagy zavart, vagy más orvosilag 
meghatározott tápanyagszükséglet 
fennállása esetén, és olyan betegek 
táplálkozására, akik diétás ellátása nem 
oldható meg kizárólag a normális étrend 
megváltoztatásával. A speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszer 
magában foglalja a nagyon alacsony 
kalóriatartalmú – 800 kcal alatti, teljes 
napi étrendet helyettesítő – étrendeket 
(VLCD-k) is.

Or. en

Módosítás 92
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszer”: olyan élelmiszer, amely 
betegek diétás ellátására szolgál, és 
kizárólag orvosi felügyelet mellett 
használható. Olyan betegek kizárólagos 
vagy részleges táplálkozására szolgál, 
akiknél a mindennapi élelmiszerek vagy 
bizonyos bennük lévő tápanyagok 
felvétele, emésztése, felszívódása, 
feldolgozása vagy kiválasztása korlátozott, 
csökkent vagy zavart, vagy más orvosilag 
meghatározott tápanyagszükséglet 
fennállása esetén, és olyan betegek 
táplálkozására, akik diétás ellátása nem 
oldható meg kizárólag a normális étrend 
megváltoztatásával.

h) „speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszer”: olyan élelmiszer, amely 
betegek diétás ellátására szolgál, és 
kizárólag orvosi felügyelet mellett 
használható. Olyan betegek kizárólagos 
vagy részleges táplálkozására szolgál, 
akiknél a mindennapi élelmiszerek vagy 
bizonyos bennük lévő tápanyagok 
felvétele, emésztése, felszívódása, 
feldolgozása vagy kiválasztása korlátozott, 
csökkent vagy zavart, vagy más orvosilag 
meghatározott tápanyagszükséglet 
fennállása esetén, és olyan betegek 
táplálkozására, akik diétás ellátása nem 
oldható meg kizárólag a normális étrend 
megváltoztatásával. A speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerek a 
nagyon alacsony kalóriatartalmú 
étrendekben felhasznált 
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élelmiszerkészítményeket is magukban 
foglalják.

Or. fr

Módosítás 93
Gianni Pittella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „lisztérzékenységben szenvedőknek 
szánt élelmiszerek�: különleges 
táplálkozási célokra szánt élelmiszerek, 
amelyeket úgy gyártottak, készítettek 
és/vagy dolgoztak fel, hogy a 
lisztérzékenységben szenvedők különleges 
táplálkozási igényeinek megfeleljenek;

Or. en

Módosítás 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „lisztérzékenységben szenvedőknek 
szánt élelmiszerek�: különleges 
táplálkozási célokra szánt élelmiszerek, 
amelyeket úgy gyártottak, készítettek 
és/vagy dolgoztak fel, hogy a 
lisztérzékenységben szenvedők különleges 
táplálkozási igényeinek megfeleljenek;

Or. en

Indokolás

Ezt a kategóriát a betegségekkel kapcsolatos élelmiszerek és a tápanyagtartalomra vonatkozó 
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állítások közötti zavar keltésének elkerülése érdekében fel kell venni az új rendelet 
fogalommeghatározásai közé. A „gluténmentes� állítás említése nem kezelhető a 
1924/2006/EK rendelettel, amely az általános lakosságnak szóló kereskedelmi információkat 
szabályozza, mivel a legtöbb ember számára semmilyen különösebb előnyös táplálkozási 
tulajdonságot nem jelent.

Módosítás 95
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „lisztérzékenyeknek szánt
élelmiszerek”: olyan különleges 
táplálkozási célokra szánt élelmiszerek, 
amelyeket speciálisan a 
lisztérzékenységben szenvedő személyek 
különleges táplálkozási szükségleteinek 
kielégítése érdekében fejlesztettek ki, 
készítettek el és/vagy dolgoztak fel.

Or. fr

Módosítás 96
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „különleges táplálkozási célokra szánt
élelmiszerek�: olyan élelmiszerek, 
amelyeket különleges összetételüknél vagy 
gyártási eljárásuknál fogva egyértelműen 
meg lehet különböztetni a rendes 
fogyasztásra szánt élelmiszerektől, és 
amelyek alkalmasak az általuk megjelölt 
táplálkozási célok elérésére, és amelyeket 
erre való alkalmasságuk megjelölésével 
hoznak forgalomba;
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Or. en

Indokolás

Egyértelmű választóvonalat kell húzni a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek és 
a rendes fogyasztásra szánt élelmiszerek között, biztosítva mind a különleges táplálkozást 
igénylő, mind a normál fogyasztók biztonságát.

Módosítás 97
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „a testtömegcsökkentésre szolgáló, 
csökkentett energiatartalmú étrendben 
történő felhasználásra szánt 
élelmiszerek”: olyan különleges 
összetételű élelmiszerek, amelyek a gyártó 
utasításai szerinti felhasználás esetén 
helyettesítik a teljes napi étrendet vagy 
annak egy részét. Az ilyen élelmiszerek 
három csoportba sorolhatók:
i) a teljes napi étrend helyettesítésére 
szolgáló termékek;
ii) a napi étrenden belül egy vagy több 
étkezés helyettesítésére szolgáló termékek;
iii) az étkezés egy részének helyettesítésére 
szolgáló termékek.
Nem tartoznak ide a nagyon alacsony 
(napi 800 kalóriánál kevesebb) 
kalóriatartalmú étrendek napi étrendjének 
helyettesítésére szolgáló termékek vagy 
programok, amelyek a speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerek 
körébe soroltak.

Or. fr

Indokolás

Ez egyezik az 1. cikk (1) bekezdése módosításával, amely szerint a testtömegcsökkentésre 
szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszereket e 
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rendeletjavaslat alkalmazási körében kellene tartani. Másfelől be kell építeni a diéta 
szüneteltetésekor használt termékeket is, lehetővé téve ezáltal a változatos táplálkozás 
fokozatos újratanulását az újbóli súlygyarapodás kockázata nélkül.

Módosítás 98
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) „testtömegcsökkentésre és –
szabályozásra szánt élelmiszerek�: olyan 
különleges összetételű ételek, amelyek a 
gyártó utasítása szerinti felhasználás 
esetén helyettesítik a teljes napi étrendet,
vagy annak egy részét:
i. csökkentett energiatartalmú, 
testtömegcsökkentésre szolgáló étrendben 
történő felhasználásra szolgáló 
élelmiszerek. E termékek két csoportra 
oszthatók:
– a teljes napi étrend helyettesítésére 
szolgáló termékek (alacsony 
kalóriatartalmú étrend és nagyon 
alacsony kalóriatartalmú étrend);
– napi étrenden belül egy vagy több 
étkezés helyettesítésére szolgáló termékek 
(a napi étrend egy részét helyettesítő 
élelmiszer);
ii. testtömegszabályozásra szolgáló 
élelmiszerek (fogásként, étkezés részeként, 
könnyű étkezésként vagy kisétkezésként 
ajánlott termékek);

Or. en

Módosítás 99
Matteo Salvini
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – h c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hc) „nagy izomerő kifejtését elősegítő
élelmiszerek�: az intenzív izomterhelés 
igényeinek kielégítése céljából, különösen 
sportolóknak speciálisan összeállított és 
felkínált élelmiszerek;

Or. en

Indokolás

A nagy izomerő kifejtését elősegítő élelmiszerek az intenzív sport és más fizikai tevékenységek 
során az egészséges táplálkozás biztosítására feldolgozott vagy összeállított élelmiszerek. Az 
intenzív és/vagy magas szintű teljesítményre való felkészüléshez, ennek fenntartásához, 
valamint az ez utáni helyreálláshoz a szervezet különlegesen összeállított termékeket igényel, 
amelyek biztosítják a folyadékkal és tápanyagokkal (például szénhidrátokkal) való megfelelő 
és hatékony ellátást.

Módosítás 100
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – h d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hd) „lisztérzékenységben szenvedőknek 
szánt élelmiszerek�: különleges 
táplálkozási célokra szánt élelmiszerek, 
amelyeket úgy gyártottak, készítettek
és/vagy dolgoztak fel, hogy a 
lisztérzékenységben szenvedők különleges 
táplálkozási igényeinek megfeleljenek;

Or. en

Indokolás

A javasolt felülvizsgált rendelet hatálya alól kivettek néhány alapvető, a diétás 
élelmiszerekről szóló jelenlegi keretirányelv (2009/39/EK) által kínált garanciát, különösen a 
lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerekkel kapcsolatban, a lisztérzékenységben 
szenvedők kárára. Ezeket a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszereket nemzetközi 
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szinten a lisztérzékenységben szenvedők különleges táplálkozási igényeinek kielégítésére szánt 
élelmiszerekről szóló, nemrégiben felülvizsgált Codex Alimentarius szabvány is elismeri (118-
1979, 2008-as kiadás).

Módosítás 101
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 
az „anyatej-helyettesítő tápszer”, az 
„anyatej-kiegészítő tápszer”, a 
„feldolgozott gabonaalapú élelmiszer” és 
a „bébiétel”, valamint a „speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszer” 
fogalmának módosítására vonatkozóan a 
15. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, adott 
esetben figyelembe véve a műszaki és 
tudományos fejlődést, valamint a 
vonatkozó nemzetközi fejleményeket.

törölve

Or. en

Módosítás 102
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 
az „anyatej-helyettesítő tápszer”, az 
„anyatej-kiegészítő tápszer”, a 
„feldolgozott gabonaalapú élelmiszer” és a 
„bébiétel”, valamint a „speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszer” 
fogalmának módosítására vonatkozóan a 
15. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, adott 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 
az „anyatej-helyettesítő tápszer”, az 
„anyatej-kiegészítő tápszer”, a 
„feldolgozott gabonaalapú élelmiszer” és a 
„bébiétel”, a „speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszer”, a 
„testtömegcsökkentésre és -szabályozásra 
szolgáló élelmiszerek”, a „nagy izomerő 
kifejtését elősegítő élelmiszerek”, valamint 
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esetben figyelembe véve a műszaki és 
tudományos fejlődést, valamint a 
vonatkozó nemzetközi fejleményeket.

a „lisztérzékenységben szenvedőknek 
szánt élelmiszerek” fogalmának 
módosítására vonatkozóan a 15. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, adott esetben 
figyelembe véve a műszaki és tudományos 
fejlődést, valamint a vonatkozó nemzetközi 
fejleményeket

Or. en

Indokolás

Megszüntettek néhány alapvető, a diétás élelmiszerekről szóló jelenlegi keretirányelv által 
kínált garanciát, a veszélyeztetett fogyasztók kárára, akik a különleges táplálkozás 
biztosításához és meghatározott állapotok diétás kezeléséhez speciálisan összeállított 
élelmiszereket igényelnek. A bizottsági javaslat a rendelet hatályának korlátozásával e 
fogyasztói csoportok egészségének és biztonságának gyengítését kockáztatja.

Módosítás 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 
az „anyatej-helyettesítő tápszer”, az 
„anyatej-kiegészítő tápszer”, a 
„feldolgozott gabonaalapú élelmiszer” és a 
„bébiétel”, valamint a „speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszer” 
fogalmának módosítására vonatkozóan a 
15. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, adott 
esetben figyelembe véve a műszaki és 
tudományos fejlődést, valamint a 
vonatkozó nemzetközi fejleményeket.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 
az „anyatej-helyettesítő tápszer”, az 
„anyatej-kiegészítő tápszer”, a 
„feldolgozott gabonaalapú élelmiszer” és a 
„bébiétel”, a „speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszer”, valamint a 
„lisztérzékenységben szenvedőknek szánt 
élelmiszerek” fogalmának módosítására 
vonatkozóan a 15. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, adott esetben figyelembe véve 
a műszaki és tudományos fejlődést, 
valamint a vonatkozó nemzetközi 
fejleményeket

Or. en
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Módosítás 104
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 
az „anyatej-helyettesítő tápszer”, az 
„anyatej-kiegészítő tápszer”, a 
„feldolgozott gabonaalapú élelmiszer” és a 
„bébiétel”, valamint a „speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszer” 
fogalmának módosítására vonatkozóan a 
15. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, adott 
esetben figyelembe véve a műszaki és 
tudományos fejlődést, valamint a 
vonatkozó nemzetközi fejleményeket.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 
az „anyatej-helyettesítő tápszer”, az 
„anyatej-kiegészítő tápszer”, a 
„feldolgozott gabonaalapú élelmiszer” és a 
„bébiétel”, a „speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszer”, valamint a 
„lisztérzékenységben szenvedőknek szánt 
élelmiszerek” fogalmának módosítására 
vonatkozóan a 15. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, adott esetben figyelembe véve 
a műszaki és tudományos fejlődést, 
valamint a vonatkozó nemzetközi 
fejleményeket

Or. en

Módosítás 105
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság felhatalmazást kap, hogy az 
„anyatej-helyettesítő tápszer”, az „anyatej-
kiegészítő tápszer”, a „feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszer” és a „bébiétel”, 
valamint a „speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszer” fogalmának módosítására 
vonatkozóan a 15. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, adott esetben figyelembe véve 
a műszaki és tudományos fejlődést, 
valamint a vonatkozó nemzetközi 
fejleményeket.

3. A Bizottság felhatalmazást kap, hogy az 
„anyatej-helyettesítő tápszer”, az „anyatej-
kiegészítő tápszer”, a „feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszer” és a „bébiétel”, a 
„speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszer”, valamint a 
„lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek”
fogalmának módosítására vonatkozóan a 
15. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, adott 
esetben figyelembe véve a műszaki és 
tudományos fejlődést, valamint a 
vonatkozó nemzetközi fejleményeket.
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Or. fr

Módosítás 106
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság felhatalmazást kap, hogy az 
„anyatej-helyettesítő tápszer”, az „anyatej-
kiegészítő tápszer”, a „feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszer” és a „bébiétel”, 
valamint a „speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszer” fogalmának módosítására 
vonatkozóan a 15. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, adott esetben figyelembe véve 
a műszaki és tudományos fejlődést, 
valamint a vonatkozó nemzetközi 
fejleményeket.

3. A Bizottság felhatalmazást kap, hogy az 
„anyatej-helyettesítő tápszer”, az „anyatej-
kiegészítő tápszer”, a „feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszer” és a „bébiétel”, a 
„speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszer”, valamint a 
„testtömegcsökkentésre szolgáló, 
csökkentett energiatartalmú étrendben 
történő felhasználásra szánt élelmiszerek” 
fogalmának módosítására vonatkozóan a 
15. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, adott 
esetben figyelembe véve a műszaki és 
tudományos fejlődést, valamint a 
vonatkozó nemzetközi fejleményeket.

Or. fr

Indokolás

Ez egyezik az 1. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítással, amely szerint a 
testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra 
szánt élelmiszereket e rendeletjavaslat alkalmazási körében kellene tartani.

Módosítás 107
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek csak akkor hozhatók 
forgalomba, ha megfelelnek e rendelet 

Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
élelmiszerek csak akkor hozhatók 
forgalomba, ha megfelelnek e rendelet 
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rendelkezéseinek. rendelkezéseinek.

Or. en

Módosítás 108
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek csak akkor hozhatók 
forgalomba, ha megfelelnek e rendelet 
rendelkezéseinek.

Az 1. cikk (1) és (2a) bekezdésében 
említett élelmiszerek csak akkor hozhatók 
forgalomba, ha megfelelnek e rendelet 
rendelkezéseinek.

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás az 1. cikk (2a) bekezdésének bevezetéséhez. Ennek a rendelkezésnek a 
különleges táplálkozási célokra szánt összes élelmiszerre vonatkoznia kell.

Módosítás 109
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendes fogyasztásra szánt élelmiszerek 
címkézése, megjelenítése és reklámozása 
során tilos:
a) ezen élelmiszerek megjelölésére a 
„különleges táplálkozási célú” kifejezés 
használata önmagában vagy egyéb 
szavakkal való összetételben;
b) minden egyéb olyan megjelölés vagy 
megjelenítés, amely azt a látszatot keltheti, 
hogy az 1. cikkben említett termékekről 
van szó.
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Or. fr

Indokolás

A 2009/39/EK irányelvben szereplő bekezdés átvételéről van szó, amely elkerülhetővé teszi, 
hogy egy olyan élelmiszer, amely csak egyetlen kiragadott követelménynek felel meg, azt a 
látszatot kelthesse, hogy az ebben a rendeletben meghatározott népességcsoportok vagy 
étrendek céljaira felhasználható.

Módosítás 110
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendes fogyasztásra szánt élelmiszerek 
címkézése, kiszerelése és reklámozása 
során tilos:
a) ezen élelmiszerek megjelölésére a 
„különleges táplálkozás� szavak 
használata önmagukban vagy egyéb 
szavakkal való összetételben;
b) minden egyéb olyan megjelölés vagy 
kiszerelés, amely azt a látszatot keltheti, 
hogy az 1. cikkben említett termékekről 
van szó.

Or. en

Indokolás

A fogyasztó félrevezetésének elkerülése érdekében meg kell tartani a jelenlegi keretirányelv 2. 
cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglalthoz hasonló rendelkezést, amely biztosítja, hogy 
csak a rendeletnek megfelelő termékeket lehessen úgy megjeleníteni, mint a megcélzott 
lakossági csoportok különleges szükségleteit kielégítő termékeket.

Módosítás 111
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha nyilvánvaló, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett valamely élelmiszer 
súlyos veszélyt jelenthet az emberi 
egészségre, és az érintett tagállam 
(tagállamok) által hozott intézkedésekkel 
az ilyen kockázatot nem lehet kielégítő 
módon csökkenteni, a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy egy tagállam 
megkeresésére haladéktalanul meghozhatja 
a megfelelő ideiglenes sürgősségi 
intézkedéseket, ideértve az adott élelmiszer 
forgalomba hozatalának – a helyzet 
súlyosságától függően alkalmazott –
korlátozását vagy tilalmát. Ezeket az 
intézkedéseket a 14. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott vizsgálati eljárással 
összhangban végrehajtási aktusokkal kell 
elfogadni.

(1) Ha nyilvánvaló, hogy az 1. cikk (1) és 
(2) bekezdésében említett valamely 
élelmiszer súlyos veszélyt jelenthet az 
emberi egészségre, és az érintett tagállam
(tagállamok) által hozott intézkedésekkel 
az ilyen kockázatot nem lehet kielégítő 
módon csökkenteni, a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy egy tagállam 
megkeresésére haladéktalanul meghozhatja 
a megfelelő ideiglenes sürgősségi 
intézkedéseket, ideértve az adott élelmiszer 
forgalomba hozatalának – a helyzet 
súlyosságától függően alkalmazott –
korlátozását vagy tilalmát. Ezeket az 
intézkedéseket a 14. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott vizsgálati eljárással 
összhangban végrehajtási aktusokkal kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 112
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha nyilvánvaló, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett valamely élelmiszer 
súlyos veszélyt jelenthet az emberi 
egészségre, és az érintett tagállam 
(tagállamok) által hozott intézkedésekkel 
az ilyen kockázatot nem lehet kielégítő 
módon csökkenteni, a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy egy tagállam 
megkeresésére haladéktalanul meghozhatja 
a megfelelő ideiglenes sürgősségi 
intézkedéseket, ideértve az adott élelmiszer 
forgalomba hozatalának – a helyzet 
súlyosságától függően alkalmazott –
korlátozását vagy tilalmát. Ezeket az 

(1) Ha nyilvánvaló, hogy az 1. cikk (1) és 
(2a) bekezdésében említett valamely 
élelmiszer súlyos veszélyt jelenthet az 
emberi egészségre, és az érintett tagállam 
(tagállamok) által hozott intézkedésekkel 
az ilyen kockázatot nem lehet kielégítő 
módon csökkenteni, a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy egy tagállam 
megkeresésére haladéktalanul meghozhatja 
a megfelelő ideiglenes sürgősségi 
intézkedéseket, ideértve az adott élelmiszer 
forgalomba hozatalának – a helyzet 
súlyosságától függően alkalmazott –
korlátozását vagy tilalmát. Ezeket az 
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intézkedéseket a 14. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott vizsgálati eljárással 
összhangban végrehajtási aktusokkal kell 
elfogadni.

intézkedéseket a 14. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott vizsgálati eljárással 
összhangban végrehajtási aktusokkal kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás az 1. cikk (2a) bekezdésének bevezetéséhez. Ennek a rendelkezésnek a 
különleges táplálkozási célokra szánt összes élelmiszerre vonatkoznia kell.

Módosítás 113
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott élelmiszereknek meg kell 
felelniük az uniós jog élelmiszerekre 
vonatkozó követelményeinek.

(1) Az 1. cikkben meghatározott 
élelmiszereknek meg kell felelniük az 
uniós jog élelmiszerekre vonatkozó 
követelményeinek, kivéve a 2. cikkben 
szereplő meghatározásoknak történő 
megfelelés érdekében hozott 
módosításokat.

Or. en

Indokolás

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek, 
ezért összetételüknek és kiszerelésüknek megfelelőnek kell lennie azok számára, akiknek e 
termékeket főként szánják.

Módosítás 114
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett (1) Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében 
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élelmiszerek összetételének olyannak kell 
lennie, hogy – az általánosan elfogadott 
tudományos adatok szerint – alkalmasak 
legyenek azon személyek táplálkozási 
igényeinek kielégítésére, és megfelelőek 
legyenek azok számára, akiknek ezeket 
szánják.

említett élelmiszerek összetételének 
olyannak kell lennie, hogy – az általánosan 
elfogadott tudományos adatok szerint –
alkalmasak legyenek azon személyek 
különleges táplálkozási igényeinek 
kielégítésére, és megfelelőek legyenek 
azok számára, akiknek ezeket szánják.

Or. en

Módosítás 115
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek összetételének olyannak kell 
lennie, hogy – az általánosan elfogadott 
tudományos adatok szerint – alkalmasak 
legyenek azon személyek táplálkozási 
igényeinek kielégítésére, és megfelelőek 
legyenek azok számára, akiknek ezeket 
szánják.

(1) Az 1. cikk (1) és (2a) bekezdésében 
említett élelmiszerek összetételének 
olyannak kell lennie, hogy – az általánosan 
elfogadott tudományos adatok szerint –
alkalmasak legyenek azon személyek 
különleges táplálkozási igényeinek 
kielégítésére, és megfelelőek legyenek 
azok számára, akiknek ezeket szánják.

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás az 1. cikk (2a) bekezdésének bevezetéséhez. Ennek a rendelkezésnek a 
különleges táplálkozási célokra szánt összes élelmiszerre vonatkoznia kell.

Módosítás 116
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek semmilyen anyagot nem 

(2) Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett élelmiszerek semmilyen anyagot 
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tartalmazhatnak olyan mennyiségben, hogy 
az veszélyeztesse azon személyek 
egészségét, akiknek ezeket az 
élelmiszereket szánják.

nem tartalmazhatnak olyan mennyiségben, 
hogy az veszélyeztesse azon személyek 
egészségét, akiknek ezeket az 
élelmiszereket szánják.

Or. en

Módosítás 117
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek semmilyen anyagot nem 
tartalmazhatnak olyan mennyiségben, hogy 
az veszélyeztesse azon személyek 
egészségét, akiknek ezeket az 
élelmiszereket szánják.

(2) Az 1. cikk (1) és (2a) bekezdésében 
említett élelmiszerek semmilyen anyagot 
nem tartalmazhatnak olyan mennyiségben, 
hogy az veszélyeztesse azon személyek 
egészségét, akiknek ezeket az 
élelmiszereket szánják.

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás az 1. cikk (2a) bekezdésének bevezetéséhez. Ennek a rendelkezésnek a 
különleges táplálkozási célokra szánt összes élelmiszerre vonatkoznia kell.

Módosítás 118
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek címkézése, kiszerelése és 
reklámozása megfelelően kell, hogy 
tájékoztassa a fogyasztókat, és nem lehet 
megtévesztő.

(3) Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett élelmiszerek címkézése, 
kiszerelése és reklámozása megfelelően 
kell, hogy tájékoztassa a fogyasztókat, nem 
lehet megtévesztő, és nem tulajdoníthat e 
termékeknek emberi betegséget megelőző, 
kezelő vagy gyógyító jellegű 
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tulajdonságokat vagy nem utalhat ilyen 
tulajdonságokra.

Or. en

Módosítás 119
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek címkézése, kiszerelése és 
reklámozása megfelelően kell, hogy 
tájékoztassa a fogyasztókat, és nem lehet 
megtévesztő.

(3) Az 1. cikk (1) és (2a) bekezdésében 
említett élelmiszerek címkézése, 
kiszerelése és reklámozása megfelelően 
kell, hogy tájékoztassa a fogyasztókat, nem 
lehet megtévesztő, és nem tulajdoníthat e 
termékeknek emberi betegséget megelőző, 
kezelő vagy gyógyító jellegű 
tulajdonságokat vagy nem utalhat ilyen 
tulajdonságokra.

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás összhangban áll a jelenlegi keretirányelvben foglaltakkal. Hozzáigazítás 
az 1. cikk (2a) bekezdésének bevezetéséhez. Ennek a rendelkezésnek a különleges táplálkozási 
célokra szánt összes élelmiszerre vonatkoznia kell.

Módosítás 120
António Fernando Correia De Campos

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek címkézése, kiszerelése és 
reklámozása megfelelően kell, hogy 
tájékoztassa a fogyasztókat, és nem lehet 
megtévesztő.

3. Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek címkézése, kiszerelése és 
reklámozása megfelelően kell, hogy 
tájékoztassa a fogyasztókat, nem lehet 
megtévesztő és a Hatóság által hitelesített 
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tudományos adatokon kell alapulnia.

Or. pt

Módosítás 121
Olga Sehnalová

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A hatékony, biztonságra irányuló 
nyomon követés lehetővé tétele érdekében 
az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
termékeket forgalomba hozó élelmiszer-
ipari vállalkozó a termék tekintetében 
használt címke mintájának továbbításával 
értesíti annak (azoknak) a 
tagállam(ok)nak az illetékes hatóságát, 
amelyben ilyen termékeket hoz 
forgalomba; az érintett tagállam(ok) 
illetékes hatósága az értesítésre vonatkozó 
eljárási szabályzatát a nyilvánosság 
számára elérhetővé teszi.

Or. en

Indokolás

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common excercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Módosítás 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszercsoportokkal kapcsolatos
hasznos információk vagy ajánlások 
terjesztését kizárólag orvosi, 
táplálkozástudományi vagy gyógyszerész 
végzettségű személyek, vagy az anya- és 
gyermekgondozás területén 
szakképesítéssel rendelkező személyek 
végezhetik.

(4) Az (1) bekezdés nem akadályozza 
olyan hasznos információk vagy ajánlások 
terjesztését, amelyek kizárólag orvosi, 
táplálkozástudományi vagy gyógyszerész 
végzettségű személyeknek, vagy az anya-
és gyermekgondozás területén 
szakképesítéssel rendelkező személyeknek 
szólnak. 

Or. en

Indokolás

Hivatkozni kell a 2009/39/EK irányelv 8. cikkére, amelyben biztonsági okokból előírják, hogy 
a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszereken az egészségügyi szakembereknek szóló 
további információk szerepeljenek.

Módosítás 123
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszercsoportokkal kapcsolatos
hasznos információk vagy ajánlások 
terjesztését kizárólag orvosi, 
táplálkozástudományi vagy gyógyszerész 
végzettségű személyek, vagy az anya- és 
gyermekgondozás területén 
szakképesítéssel rendelkező személyek 
végezhetik.

(4) Az (1) bekezdés nem akadályozza 
olyan hasznos információk vagy ajánlások 
terjesztését, amelyek kizárólag orvosi, 
táplálkozástudományi vagy gyógyszerész 
végzettségű személyeknek, vagy az anya-
és gyermekgondozás területén 
szakképesítéssel rendelkező személyeknek 
szólnak. 

Or. en
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Módosítás 124
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszercsoportokkal kapcsolatos
hasznos információk vagy ajánlások 
terjesztését kizárólag orvosi, 
táplálkozástudományi vagy gyógyszerész 
végzettségű személyek, vagy az anya- és 
gyermekgondozás területén 
szakképesítéssel rendelkező személyek 
végezhetik.

(4) Az (1) bekezdés nem akadályozza 
olyan hasznos információk vagy ajánlások 
terjesztését, amelyek kizárólag orvosi, 
táplálkozástudományi vagy gyógyszerész 
végzettségű személyeknek, vagy az anya-
és gyermekgondozás területén 
szakképesítéssel rendelkező személyeknek 
szólnak. 

Or. en

Indokolás

Az új bekezdés a 2009/39/EK irányelv 8. cikkének meglévő szabályait tükrözi. A javasolt 
rendelet hatálya alá tartozó különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszereket egészségügyi 
szakemberek felügyelete mellett alkalmazzák. A termékek biztonságos felhasználásához 
alapvető, hogy a gyártók hasznos információkat tudjanak szolgáltatni, a címkézésen 
túlmenően, hogy tájékoztassák az egészségügyi szakembereket a termékek összetételéről, 
valamint biztonságos és megfelelő felhasználásáról.

Módosítás 125
António Fernando Correia De Campos

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszercsoportokkal kapcsolatos 
hasznos információk vagy ajánlások
terjesztését kizárólag orvosi, 
táplálkozástudományi vagy gyógyszerész 
végzettségű személyek, vagy az anya- és 
gyermekgondozás területén 
szakképesítéssel rendelkező személyek 
végezhetik.

4. Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszercsoportokkal kapcsolatos 
hasznos információknak vagy 
ajánlásoknak függetlenül ellenőrizhető 
tudományos adatokon kell alapulniuk, 
kidolgozásukat és terjesztésüket kizárólag
orvosi, táplálkozástudományi vagy 
gyógyszerész végzettségű személyek, vagy 
az anya- és gyermekgondozás területén 
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szakképesítéssel rendelkező személyek 
végezhetik.

Or. pt

Módosítás 126
Edvard Kožušník

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hatékony hivatalos nyomon követés 
lehetővé tétele érdekében az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett termékeket 
forgalomba hozó élelmiszer-ipari 
vállalkozó a termék tekintetében használt 
címke mintájának továbbításával értesíti 
annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságát, amelyben ilyen termékeket hoz 
forgalomba.

Or. en

Indokolás

A tagállam illetékes hatósága köteles nyilvánosan elérhetővé tenni az értesítés szabályait.

Módosítás 127
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszereknek meg kell felelniük a 7. 
cikkben foglalt követelményeknek és a 9. 
cikkben szereplő, összetételre és 
tájékoztatásra vonatkozó 
követelményeknek.

(1) Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett élelmiszereknek meg kell felelniük 
a 7. cikkben foglalt követelményeknek és a 
9. cikkben szereplő, összetételre és 
tájékoztatásra vonatkozó 
követelményeknek.
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Or. en

Módosítás 128
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszereknek meg kell felelniük a 7. 
cikkben foglalt követelményeknek és a 9. 
cikkben szereplő, összetételre és 
tájékoztatásra vonatkozó 
követelményeknek.

(1) Az 1. cikk (1) és (2a) bekezdésében 
említett élelmiszereknek meg kell felelniük 
a 7. cikkben foglalt követelményeknek és a 
9. cikkben szereplő, összetételre és 
tájékoztatásra vonatkozó 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás az 1. cikk (2a) bekezdésének bevezetéséhez. Ennek a rendelkezésnek a 
különleges táplálkozási célokra szánt összes élelmiszerre vonatkoznia kell.

Módosítás 129
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 7. és 9. cikkben foglalt általános 
követelményeknek megfelelően, és a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK irányelvet, valamint a műszaki 
és tudományos fejlődést is figyelembe véve 
a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
15. cikknek megfelelően legkésőbb [e 
rendelet hatálybalépése után 2 évvel] 
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

(2) A 7. és 9. cikkben foglalt általános 
követelményeknek megfelelően, és a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK, az 
1999/21/EK, a 96/8/EK irányelvet és a 
41/2009/EK rendeletet, valamint a műszaki 
és tudományos fejlődést is figyelembe véve 
a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek tekintetében a 15. cikknek 
megfelelően legkésőbb [e rendelet 
hatálybalépése után 2 évvel] 
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
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fogadjon el az alábbiak tekintetében:

Or. en

Indokolás

Az e rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek tekintetében lényeges további információkat 
kötelező megadni az általános élelmiszer-címkézési rendelkezésekben előírtakhoz képest, ezek 
biztonságos felhasználásának biztosítása érdekében. Az e termékcsoportokra vonatkozó külön 
címkézési rendelkezéseket felül fogják vizsgálni, és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
formájában át fogják dolgozni.

Módosítás 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 7. és 9. cikkben foglalt általános 
követelményeknek megfelelően, és a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK irányelvet, valamint a műszaki 
és tudományos fejlődést is figyelembe véve 
a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
15. cikknek megfelelően legkésőbb [e 
rendelet hatálybalépése után 2 évvel] 
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

(2) A 7. és 9. cikkben foglalt általános 
követelményeknek megfelelően, és a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK, az 
1999/21/EK irányelvet és a 41/2009/EK 
rendeletet, valamint a műszaki és 
tudományos fejlődést is figyelembe véve a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 1. 
cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek tekintetében a 15. cikknek 
megfelelően legkésőbb [e rendelet 
hatálybalépése után 2 évvel] 
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

Or. en

Indokolás

Külön hivatkozni kell a gluténmentes élelmiszerek címkézésére vonatkozó meglévő 
jogszabályra.

Módosítás 131
Gianni Pittella
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 7. és 9. cikkben foglalt általános 
követelményeknek megfelelően, és a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK irányelvet, valamint a műszaki 
és tudományos fejlődést is figyelembe véve 
a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
15. cikknek megfelelően legkésőbb [e 
rendelet hatálybalépése után 2 évvel] 
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

(2) A 7. és 9. cikkben foglalt általános 
követelményeknek megfelelően, és a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK, az 
1999/21/EK irányelvet és a 41/2009/EK 
rendeletet, valamint a műszaki és 
tudományos fejlődést is figyelembe véve a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 1. 
cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek tekintetében a 15. cikknek 
megfelelően legkésőbb [e rendelet 
hatálybalépése után 2 évvel] 
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

Or. en

Módosítás 132
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 7. és 9. cikkben foglalt általános 
követelményeknek megfelelően, és a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK irányelvet, valamint a műszaki 
és tudományos fejlődést is figyelembe véve 
a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
15. cikknek megfelelően legkésőbb [e 
rendelet hatálybalépése után 2 évvel]
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

2. A 7. és 9. cikkben foglalt általános 
követelményeknek megfelelően, és a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK irányelvet, a 41/2009/EK 
rendeletet, valamint a műszaki és 
tudományos fejlődést is figyelembe véve a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 15. 
cikknek megfelelően legkésőbb [e rendelet 
hatálybalépése után 2 évvel]
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

Or. fr
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Módosítás 133
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 7. és 9. cikkben foglalt általános 
követelményeknek megfelelően, és a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK irányelvet, valamint a műszaki 
és tudományos fejlődést is figyelembe véve 
a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
15. cikknek megfelelően legkésőbb [e 
rendelet hatálybalépése után 2 évvel]
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

2. A 7. és 9. cikkben foglalt általános 
követelményeknek megfelelően, és a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK, az 
1999/21/EK és a 96/8/EK irányelvet, 
valamint a műszaki és tudományos 
fejlődést is figyelembe véve a Bizottságot 
fel kell hatalmazni, hogy a 15. cikknek 
megfelelően legkésőbb [e rendelet 
hatálybalépése után 2 évvel]
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

Or. fr

Indokolás

Ez egyezik az 1. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítással, amely szerint a 
testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra 
szánt élelmiszereket e rendeletjavaslat alkalmazási körében kellene tartani.

Módosítás 134
Olga Sehnalová

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek forgalomba hozatalára 
vonatkozó, az ilyen élelmiszerek hatékony 
hivatalos ellenőrzését elősegítő bejelentési 
eljárás, amelynek alapján az élelmiszer-
ipari vállalkozók értesítik azon 
tagállam(ok) illetékes hatóságát, ahol a 
terméket forgalomba hozzák;

törölve

Or. en
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Indokolás

Lásd a 4. módosítás indokolását.

Módosítás 135
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) 1. cikk (1) bekezdésében említett, 
tudományos és technológiai innovációból 
származó olyan élelmiszerek forgalomba 
hozatalának folyamata, amelyek nem 
felelnek meg az összetételt illetően a 
felhatalmazáson alapuló rendeletekben 
megállapított szabályoknak;

Or. en

Módosítás 136
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a csecsemők és kisgyermekek 
táplálásával kapcsolatos információkra 
vonatkozó követelmények, amelyek a 
megfelelő táplálási gyakorlattal 
kapcsolatos pontos tájékoztatást hivatottak 
biztosítani.

f) az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek megfelelő felhasználására 
vonatkozó ajánlások tekintetében 
biztosítandó információkra vonatkozó 
követelmények;

Or. en

Módosítás 137
Gianni Pittella
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) 1. cikk (1) bekezdésében említett, 
tudományos és technológiai 
innovációkból származó olyan 
élelmiszerek forgalomba hozatalának 
folyamata, amelyek nem felelnek meg az 
összetételt illetően a felhatalmazáson 
alapuló rendeletekben megállapított 
szabályoknak;

Or. en

Módosítás 138
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az élelmiszerekben előforduló egyes 
szennyező anyagok felső határértékeinek 
meghatározásáról szóló, 2006. december 
19-i 1881/2006/EK bizottsági rendeletben1

az egyes szennyező anyagok szintjei 
tekintetében megállapított kritériumok 
sérelme nélkül, a 18. cikkben 
megállapított átmeneti időszak alatt a 
jelenleg forgalomban lévő,
kisgyermekeknek szánt tejalapú italokra 
az élelmiszerek mikrobiológiai 
kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 
2073/2005/EK bizottsági rendeletben 
megállapított mikrobiológiai 
kritériumokat kell alkalmazni;
______________
1 HL L 364., 2006.12.20., 5. o.
2 HL L 338., 2005.12.22., 1. o.

Or. en
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Indokolás

Tekintettel arra, hogy a jelenleg a piacon lévő termékek, köztük a kisgyermekeknek szánt 
tejalapú italok megfelelnek a kisgyermekek tekintetében meghatározott élelmiszer-biztonsági 
kritériumoknak, ezeket a rendelkezéseket az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
véleményének előterjesztéséig fenn kell tartani, hogy továbbra is biztosított legyen az e 
veszélyeztetett fogyasztói csoport számára megfelelő, magas szintű biztonság.

Módosítás 139
Gianni Pittella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek megfelelő felhasználására 
vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatban 
nyújtandó információkra irányadó 
követelmények.

Or. en

Módosítás 140
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) A 18. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott átmeneti időszak végéig a 
Bizottság, az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé arról, 
hogy kell-e különleges rendelkezéseket 
hozni a kisgyermekeknek szánt tejalapú 
italok összetételére és címkézésére 
vonatkozóan a kisgyermekek 
tápanyagszükséglete, fogyasztási 
szerkezete, tápanyagbevitele és a 
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szennyezőanyagok és peszticidek általi 
expozíciójának szintje tekintetében, a 
közönséges élelmiszereket, illetve a 
csecsemők és kisgyermekek számára 
készült élelmiszereket szabályozó 
különböző jogszabályok 
figyelembevételével. E jelentés 
következtetései alapján a Bizottság:
i. úgy határoz, hogy nincs szükség 
különleges rendelkezésekre a 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok 
összetételére és címkézésére vonatkozóan; 
vagy
ii. az EUMSZ 114. cikkében megállapított 
eljárással összhangban megfelelő 
javaslatokat tesz e rendelet módosítására, 
és módosítja a vonatkozó felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat a szóban forgó 
különleges rendelkezések e rendelet 15. 
cikkének megfelelő beillesztése érdekében.

Or. en

Indokolás

A kisgyermekeknek szánt tejalapú italok jelenleg a 2009/39/EK keretirányelvben megállapított 
rendelkezések alapján vannak jelen az európai piacon. Ahhoz, hogy a fogyasztók e különösen 
veszélyeztetett csoportja továbbra is magas szintű védelemben részesüljön, hasznos lenne 
kikérni az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság tudományos véleményét arról, hogy a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusaiba kívánatos-e e termékek tekintetében az 
összetételre és címkézésre vonatkozó külön követelményeket felvenni.

Módosítás 141
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
A nagy izomerő kifejtését elősegítő, 
elsősorban sportolók számára szánt 

élelmiszerek
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Az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatósággal a sportolók különleges 
fiziológiai állapotára tekintettel a 
sportolók különleges táplálkozási 
szükségleteiről, valamint az edzéssel és a 
versenyzéssel összefüggő táplálkozási 
követelményekről folytatott konzultációt 
követően a Bizottságnak legkésőbb …-ig* 
jelentést kell készítenie az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az „nagy 
izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban 
sportolók számára szánt élelmiszerekre” 
vonatkozóan javasolt jogalkotási 
stratégiáról annak érdekében, hogy 
biztosítsuk számukra a következőket: a 
megfelelő tápanyagprofilú élelmiszerek, a 
gazdasági szereplők tényleges 
felelősségvállalása annak biztosításában, 
hogy azokban ne legyenek doppingszerek, 
a sportolási gyakorlatok szempontjából 
érdekes és kockázatmentes tápanyagok és 
egyéb anyagok használati feltételei, a 
megfeleő és biztonságos használatot 
eredményező tájékoztatás a sportolóknak 
szánt élelmiszerekről, valamint a 
sportolók számára releváns állítások.
A fenti jelentésre figyelemmel a Bizottság:
a) úgy dönt, hogy az „nagy izomerő 
kifejtését elősegítő, elsősorban sportolók 
számára szánt élelmiszerek” összetételével 
és címkézésével kapcsolatban nem kell 
különleges intézkedéseket elfogadni, 
amely esetben pontosan meg kell 
határoznia az általános 
jogszabályszövegek azon módosításait 
vagy végrehajtási aktusait, amelyeket a 
fent említett célok elérése érdekében 
szükségesnek ítél;
b) vagy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 114. cikkében 
meghatározott eljárás szerint megfelelő 
javaslatokat terjeszt elő e rendelet 
módosítására vonatkozóan, és módosítja 
az érintett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat, hogy azokba az e rendelet 15. 
cikkének megfelelően beillessze a 
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vonatkozó különleges rendelkezéseket.
______________
* HL: kérjük a dátum beillesztését: egy 
évvel az e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. fr

Módosítás 142
Olga Sehnalová

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Kisgyermekeknek szánt tejek

...*-ig a Bizottság, az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé arról, 
hogy kell-e különleges rendelkezéseket 
hozni a kisgyermekeknek szánt tejek 
összetételére és címkézésére vonatkozóan. 
E jelentés következtetései alapján a 
Bizottság:
a) úgy határoz, hogy nincs szükség 
különleges rendelkezésekre a 
kisgyermekeknek szánt tejek összetételére 
és címkézésére vonatkozóan;
b) vagy az EUMSZ 114. cikkében 
megállapított eljárással összhangban 
megfelelő javaslatokat tesz e rendelet 
módosítására, és módosítja a vonatkozó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
kérdéses különleges rendelkezések e 
rendelet 15. cikkének megfelelő 
beillesztése érdekében.
____________
* HL kérjük, illessze be a dátumot: e 
rendelet hatálybalépésének napja után 2 
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évvel.

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. módosítás indokolását.

Módosítás 143
Iliana Ivanova

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási rendeletek
révén legkésőbb [e rendelet 
hatálybalépésének napját követő 2 évvel] 
létrehozza, később pedig aktualizálja az (1) 
bekezdésben előírt feltételeknek megfelelő 
engedélyezett anyagok uniós jegyzékét. Az 
uniós jegyzék egyes tételeinek 
tartalmazniuk kell az adott anyag 
specifikációját, és adott esetben meg kell 
határozniuk a használat feltételeit és a 
vonatkozó tisztasági kritériumokat. Ezeket 
a végrehajtási rendeleteket a 14. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárással összhangban kell elfogadni. 
Újonnan megjelenő egészségügyi 
kockázatokkal kapcsolatos, kellően 
indokolt és rendkívül sürgős esetben a 
Bizottság a 14. cikk (3) bekezdése szerint 
azonnal alkalmazandó végrehajtási 
aktusokat fogad el az uniós jegyzék 
aktualizálására vonatkozóan.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
legkésőbb [e rendelet hatálybalépésének 
napját követő 2 évvel] létrehozza, később 
pedig aktualizálja az (1) bekezdésben előírt 
feltételeknek megfelelő engedélyezett 
anyagok uniós jegyzékét. Az uniós jegyzék 
egyes tételeinek tartalmazniuk kell az adott 
anyag specifikációját, és adott esetben meg 
kell határozniuk a használat feltételeit és a 
vonatkozó tisztasági kritériumokat. Ezeket 
a végrehajtási aktusokat a 14. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárással összhangban kell elfogadni. 
Újonnan megjelenő egészségügyi 
kockázatokkal kapcsolatos, kellően 
indokolt és rendkívül sürgős esetben a 
Bizottság a 14. cikk (3) bekezdése szerint 
azonnal alkalmazandó végrehajtási 
aktusokat fogad el az uniós jegyzék 
aktualizálására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság – szoros 
együttműködésben az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal –
megfelelő technikai iránymutatást és 
eszközöket tesz hozzáférhetővé, hogy 
segítse az élelmiszeripari vállalkozókat –
különösen a kis- és középvállalkozásokat 
– a tudományos értékelésre irányuló 
kérelem elkészítésében és benyújtásában.

Or. en

Indokolás

Az alkalmazáshoz konkrét iránymutatás szükséges.

Módosítás 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 96/8/EK irányelv és a 
2009/41/EK rendelet [az e rendelet 
hatálybalépésének napjától számított 2 
évet követő hónap első napjától] hatályát 
veszti.

törölve

Or. en

Indokolás

A gluténmentes élelmiszerre való hivatkozás hatályon kívül helyezése azt jelenti, hogy 
megfeledkeznének a lisztérzékenységben szenvedőkről, akiknek nincs más választásuk, mint 
hogy egész életükben speciális étrendi szabályokat követnek. Ezért ezt a rendeletet meg kell 
tartani.
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Módosítás 146
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 96/8/EK irányelv és a 
2009/41/EK rendelet [az e rendelet 
hatálybalépésének napjától számított 2 
évet követő hónap első napjától] hatályát 
veszti.

törölve

Or. en

Módosítás 147
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 96/8/EK irányelv és a 
2009/41/EK rendelet [az e rendelet 
hatálybalépésének napjától számított 2 
évet követő hónap első napjától] hatályát 
veszti.

törölve

Or. en

Indokolás

A 96/8/EK irányelvet és a 41/2009/EK rendeletet nem szabad hatályon kívül helyezni.

Módosítás 148
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 96/8/EK irányelv és a 
2009/41/EK rendelet [az e rendelet 
hatálybalépésének napjától számított 2 
évet követő hónap első napjától] hatályát 
veszti.

törölve

Or. de

Módosítás 149
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 96/8/EK irányelv és a 
2009/41/EK rendelet [az e rendelet 
hatálybalépésének napjától számított 2 
évet követő hónap első napjától] hatályát 
veszti.

törölve

Or. fr

Módosítás 150
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 96/8/EK irányelv és a
2009/41/EK rendelet [az e rendelet 
hatálybalépésének napjától számított 2 évet 
követő hónap első napjától] hatályát veszti.

2. A 2009/41/EK rendelet [az e rendelet 
hatálybalépésének napjától számított 2 évet 
követő hónap első napjától] hatályát veszti.

Or. fr
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Indokolás

Ez egyezik az 1. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítással, amely szerint a 
testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra 
szánt élelmiszereket e rendeletjavaslat alkalmazási körében kellene tartani.

Módosítás 151
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendeletnek nem, de a 2009/39/EK és 
a 96/8/EK irányelvnek, a 41/2009/EK és a 
953/2009/EK rendeletnek megfelelő és az 
[e rendelet hatálybalépésétől számított 2 
éven belül] felcímkézett élelmiszerek a 
készlet erejéig továbbra is forgalomba 
hozhatók.

(1) Az e rendeletnek nem, de a 2009/39/EK 
és a 96/8/EK irányelvnek, a 41/2009/EK és 
a 953/2009/EK rendeletnek megfelelő és az 
[e rendelet alkalmazásától számított 5 éven
belül] felcímkézett élelmiszerek a készlet 
erejéig továbbra is forgalomba hozhatók.

Or. en

Módosítás 152
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendeletnek nem, de a 2009/39/EK és 
a 96/8/EK irányelvnek, a 41/2009/EK és a 
953/2009/EK rendeletnek megfelelő és az 
[e rendelet hatálybalépésétől számított 2 
éven belül] felcímkézett élelmiszerek a 
készlet erejéig továbbra is forgalomba 
hozhatók.

(1) Az e rendeletnek nem, de a 2009/39/EK 
és a 96/8/EK irányelvnek, a 41/2009/EK és 
a 953/2009/EK rendeletnek megfelelő és az 
[e rendelet alkalmazásától számított 5 éven
belül] felcímkézett élelmiszerek a készlet 
erejéig továbbra is forgalomba hozhatók.

Or. en

Indokolás

A megfelelő végrehajtás biztosítása érdekében elegendő időt kell adni arra, hogy az éppen 
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forgalomban lévő összes terméket hozzá lehessen igazítani az új szabályokhoz.

Módosítás 153
Gianni Pittella

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerekre ...*-től az 1169/2011/EU 
rendeletet kell alkalmazni.
________________
* HL kérjük, illessze be a dátumot: az e 
rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló 
rendeletek hatálybalépés után három 
évvel.

Or. en

Módosítás 154
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerekre ...*-től az 1169/2011/EU 
rendeletet kell alkalmazni. 
_____________
* HL kérjük, illessze be a dátumot: az e 
rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló 
rendeletek hatálybalépés után három 
évvel.

Or. en
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Indokolás

Tekintettel arra, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghatározott címkézési 
szabályokat fognak megállapítani az e rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek tekintetében, 
a címkék párhuzamos változásainak elkerülése érdekében nagyon fontos egymáshoz igazítani 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló, átdolgozott rendelet végrehajtási időpontjait.

Módosítás 155
Iliana Ivanova

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
A kkv-k belső piachoz való hozzáférése

A Bizottság – az összes érdekelt féllel 
szorosan együttműködve – megfelelő 
iránymutatásokat fogad el annak 
érdekében, hogy a vállalkozások, 
különösen a kis- és középvállalkozások 
meg tudjanak felelni az e rendeletben 
megállapított követelményeknek. A 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
szóban forgó iránymutatások elfogadása 
érdekében a 15. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en


