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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat célkitűzései

A Bizottság javaslata felülvizsgálja a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre vonatkozó 
szabályokat, melyeket a 2009/39/EK keretirányelv és annak végrehajtási aktusai határoznak 
meg. Több mint 30 év alkalmazás után az irányelv lényegi rendelkezései már nem felelnek 
meg a fogyasztók szükségleteinek és az utóbbi években a piacon bekövetkezett fejlődésnek. 
Továbbá a tagállamokkal és az érdekeltekkel folytatott egyeztetések rámutattak, hogy a 
keretirányelv végrehajtása nehézségeket okoz, különösen az olyan újabb uniós 
jogszabályokkal kapcsolatban, mint az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet és a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet. 

A Bizottság a keretirányelv felülvizsgálatát javasolja a diétás élelmiszerekre vonatkozó 
általános szabályok eltörlésével, de megtartva a keretirányelvben elfogadott, különleges 
élelmiszerekre vonatkozó néhány szabályt.

Általános megjegyzések 

A vélemény előadója üdvözli a Bizottság javaslatát és támogatja az általános megközelítést, 
egy új keretirányelvben tartva fenn az anyatej-helyettesítő tápszerekre, a bébiételekre és a 
gyógyászati célú élelmiszerekre vonatkozó vertikális irányelveket, amely magas szintű 
védelmet nyújt a veszélyeztetett fogyasztók egy csoportjának, és elhagyva a diétás élelmiszer 
fogalmát, ami megtévesztheti a fogyasztókat és a piac széttöredezettségéhez vezetett.

Az előadó jelzi, hogy a meglévő jogi keret javasolt egyszerűsítése csökkenteni fogja a 
cégekre, különösen a kkv-kra nehezedő adminisztratív terheket, és tovább ösztönzi e javak 
szabad mozgását. Az előadó arra számít, hogy a reform elő fogja mozdítani az innovációt az 
élelmiszerágazat e szegmensében, amely a legversenyképesebb ágazat az európai iparban.

Glutén

A Bizottság javasolja egyrészt, hogy tekintsék normál élelmiszernek a lisztérzékenyeknek 
szánt élelmiszereket, másrészt pedig javasolja a 41/2009/EK rendelet visszavonását. Ehelyett 
a Bizottság azt javasolja, hogy e speciális típusú élelmiszereket a tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet szabályozza. Az előadó elismeri a téma 
fontosságát, és megfelelőbbnek véli ezen élelmiszerkategória szabályozását a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló új rendeletben, fenntartva az összetételre és 
a címkézésre vonatkozó meglévő feltételeket, és ezáltal a ma érvényes egészségvédelmi 
szabványokat.

Kisgyermekeknek szánt tej

Az ún. növekedést serkentő tej az egytől három éves korig terjedő korcsoportot célozza, és 
növekvő piacot jelent sok tagállam. E termékekre, amelyeket ma néha a 2009/39/EK 
keretirányelv szerinti, „különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekként” jelentenek be 
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a nemzeti hatóságoknak, nem határoztak meg különleges szabályokat. Az előadó támogatja a 
Bizottság azon javaslatát, hogy e tejeket kizárólag a tápanyag-összetételre és az egészségre 
vonatkozó állításokról szóló rendelet szabályozza, de felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg e tejek összetételére és címkézésre vonatkozó speciális rendelkezések szükségességét.

Sportolók számára készült élelmiszerek

Jelenleg nem léteznek egyedi szabályok a sportolók számára készült élelmiszerek 
összetételére vagy címkézésére vonatkozóan. Ma ezeket az élelmiszereket diétás 
élelmiszereknek tekintik. A Bizottság elismeri, hogy egy külön irányelv akadályozhatja az 
innovációt ebben az ágazatban, és javasolja ezen élelmiszerkategória beillesztését a tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló rendeletbe. Az előadó teljes mértékben 
támogatja a Bizottság megközelítését, mivel az határozottan nagyobb jogi egyértelműséget 
fog eredményezni, és megerősíti a fogyasztók tudatosságát és védelmét.

Fogyókúrás élelmiszerek és nagyon alacsony kalóriatartalmú diéták (VLCDs)

Az előadó osztja a Bizottság álláspontját, miszerint a fogyókúrás élelmiszerekről szóló 
96/8/EK irányelvet hatályon kívül kellene helyezni, és hogy ugyanazokat a lényegi 
szabályokat kellene fenntartani a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 
szóló rendeletben. 

Az ún. nagyon alacsony – 800 kcal alatti, teljes napi étrendhelyettesítésnek megfelelő –
kalóriatartalmú étrendek okozta egészségügyi kockázatok tekintetében az előadó aggódik, 
hogy jelenleg nincsenek uniós szintű egyedi szabályok e termékek összetételére, címkézésére 
és használatára vonatkozóan. Ezen étrendeket csak orvosi felügyelet alatt kellene elérhetővé 
tenni, és a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekről szóló 1999/21/EK 
bizottsági irányelv szerint kellene szabályozni. Ebben kívülmaradási záradékot kellene alkotni 
azon tagállamok számára, amelyek területükön nem engedélyezik e termékeket. 

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottságnak felhatalmazást kellene kapnia arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén szabályokat állapítson meg a csecsemők és kisgyermekek számára, valamint a speciális 
gyógyászati célokra szánt élelmiszerek különleges összetételére és az azzal kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozóan. Az előadó nem ért egyet azonban azzal, hogy a Bizottság 
felhatalmazást kapjon az „anyatej-helyettesítő tápszer”, a „bébiétel”, a „speciális gyógyászati 
célokra szánt élelmiszer” stb. fogalmak módosítására, mivel ezek az alap-jogiaktus lényegi 
elemeire vonatkoznak, ezért módosításuknak a jogalkotó hatáskörében kell maradnia.

Innováció

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a vonatkozó műszaki és tudományos haladást 
figyelembe véve az e rendelet értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
haladéktalanul naprakésszé tegye. Ez előmozdítja az innovációt az érintett ágazatban.

MÓDOSÍTÁSOK
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A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 
élelmiszerek szabad mozgása a belső piac 
központi eleme, amely jelentős mértékben 
szolgálja a polgárok egészségét és jóllétét, 
valamint társadalmi és gazdasági 
érdekeiket. A szabályok nagyobb fokú 
harmonizációja ösztönözni fogja az áruk 
szabad mozgását, és ezáltal hozzájárul az 
egységes piacban rejlő lehetőségek 
kiaknázásához.

Or. en

Módosítás 2

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 

(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 
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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.

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 érdekében – az 
innováció ösztönzése mellett –, a sportolók 
számára készült élelmiszerek ezentúl az 
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó 
állításokról szóló, 2006. december 20-i 
1924/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 hatálya alá tartoznak, és 
meg kell felelniük az abban foglalt 
követelményeknek. A 
szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabétesz) 
szenvedő személyeknek szánt 
élelmiszereket illetően a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy tudományosan 
nem indokolt különleges összetételi 
előírásokat kidolgozni.

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

Or. en

Indokolás

A sportolók számára készült élelmiszereket jelenleg „különleges táplálkozási célú 
élelmiszereknek” tekintik. Azonban uniós szinten nincsenek különleges összetételbeli vagy 
címkézési előírások megállapítva, és a jelentéstételi rendszer sok adminisztratív terhet és 
egyenlőtlen piaci feltételeket teremt az EU-ban. Az innováció ösztönzése és a belső piac 
megfelelő működéséhez való hozzájárulás érdekében a sportolók számára készült 
élelmiszereket kizárólag az 1924/2006/EK rendeletnek kellene szabályoznia. Amint az EFSA 
egy tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állítást engedélyez, azt más cégek 
(különösen a kkv-k) is használhatják.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Ezért a szabályozási környezet 
egyszerűsítése révén fel kell számolni az 
értelmezésbeli különbségeket és meg kell 
oldani a tagállamoknak és a szereplőknek 
az élelmiszerekkel kapcsolatos különböző 
jogszabályok egyesítése során felmerülő 
nehézségeit. Ez biztosítaná, hogy a 
hasonló termékeket egyformán kezelik az 
egész Unióban, és kiegyenlítettebb 
versenyfeltételeket hozna létre a belső piac 
valamennyi szereplője, különösen a kkv-k 
számára. 

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az általános címkézési 
követelményeket az élelmiszerek 
címkézésére, kiszerelésére és 
reklámozására vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. 
március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 állapítja 
meg. Főszabály szerint ezeket az általános 
címkézési követelményeket kell alkalmazni 
az e rendelet alkalmazási körébe tartozó 
élelmiszercsoportokra is. Ebben a 
rendeletben azonban, a rendelet egyedi 
célkitűzéseinek elérése érdekében, szükség 
esetén a 2000/13/EK irányelv 
rendelkezéseit kiegészítő további 
követelményeket vagy azoktól való 
eltéréseket is elő kell írni.

(18) Az általános címkézési 
követelményeket a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 
1169/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 állapítja meg. Főszabály 
szerint ezeket az általános címkézési 
követelményeket kell alkalmazni az e 
rendelet alkalmazási körébe tartozó 
élelmiszercsoportokra is. Ebben a 
rendeletben azonban, a rendelet egyedi 
célkitűzéseinek elérése érdekében, szükség 
esetén az 1169/2011/EU rendelet
rendelkezéseit kiegészítő további 
követelményeket vagy azoktól való 
eltéréseket is elő kell írni.
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____________________ ____________________

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. 1 HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

Or. en

Indokolás

A csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat elfogadása óta az élelmiszerek 
címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 
szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet felváltotta a 
fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 
1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

Módosítás 5

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 

(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. 
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.
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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

Indokolás
Az EUMSZ 290. cikke szerint „jogalkotási aktusokban felhatalmazás adható a Bizottság 
részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási 
aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják”. A fogalmak 
kiigazítása azonban a jogalkotási aktus lényegi elemeire vonatkozik, ezért nem képezheti a 
Bizottságnak adott felhatalmazás tárgyát. Lásd továbbá a vélemény előadójának a javaslat 2. 
cikkének (3) bekezdéséhez fűzött módosítását.

Módosítás 6

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 csecsemők és kisgyermekek 
számára, valamint a speciális gyógyászati 
célokra készülő élelmiszerek ágazatában.
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Or. en

Indokolás
A vélemény előadója támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy egyszerűbb innovációs 
eljárást vezet be, ami lehetővé teszi a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
naprakésszé tételét, ha egy piaci szereplő műszaki vagy tudományos haladást ér el.

Módosítás 7

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 fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló, közelmúltban 
elfogadott 1169/2011/EU rendelet olyan 
végrehajtási aktusok elfogadását írja elő a 
Bizottság számára, amelyek az allergiát 
vagy intoleranciát okozó anyagok 
élelmiszerekben való esetleges és 
szándékolatlan előfordulásáról szóló 
önkéntes tájékoztatást szabályozzák. A 
jogi keret koherenciája és egyszerűsítése
érdekében az 1169/2011/EU rendeletben 
felhatalmazást kell adni a Bizottságnak, 
hogy olyan végrehajtási aktusokat is 
elfogadjon, amelyek az intoleranciát 
okozó anyagok – mint a glutén és a laktóz 
– élelmiszerekben való kis mértékű 
előfordulásáról vagy hiányáról szóló 
önkéntes tájékoztatást szabályozzák, 
valamint hogy visszavonja a 41/2009/EK 
bizottsági rendeletet. Fontos, hogy a 
csecsemők és kisgyermekek számára 
készült élelmiszerekről szóló rendeletet 
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(FIC) ennek megfelelően módosítsák, és 
hogy a Bizottság e rendelet hatálybalépését 
megelőzően elfogadja a megkívánt 
végrehajtási rendelkezéseket. A szóban 
forgó végrehajtási aktusnak meg kell 
őriznie a „gluténmentes” és a „rendkívül 
kis gluténtartalmú” állítások 
élelmiszereken való feltüntetését és 
használatuk kapcsolódó feltételeit, amint 
azt jelenleg a 41/2009/EK rendelet 
szabályozza, hogy ezáltal ugyanolyan 
szintű védelmet nyújtson a fogyasztóknak.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javasolja, hogy tekintsék normál élelmiszernek a lisztérzékenyeknek szánt 
élelmiszereket, vonják vissza a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről szóló 41/2009/EK rendeletet, valamint szabályozzák az érintett 
állításokat a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló rendeletben. A 
vélemény előadója azonban azt szeretné, ha a „gluténmentes” és a „rendkívül kis 
gluténtartalmú” állításokat a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 
rendelet szabályozná, amely már előírja egyedi szabályok elfogadását az allergiát vagy 
intoleranciát okozó anyagok előfordulásának jelölésére.

Módosítás 8

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 keretirányelv szerinti 
„különleges táplálkozási célú 
élelmiszerekként” jelentenek be e tejek 
közül néhányat, míg másokat nem. 
Ezenfelül, míg számos ilyen tej 
„növekedést serkentő tejként” kerül 
piacra, hiányoznak azon szilárd 
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tudományos bizonyítékok, amelyek 
bizonyítják e tejek egészségügyi vagy 
táplálkozási többletértékét a normál tejhez 
képest. Ez a helyzet akadályokat teremt a 
belső piac működésében és 
egyenlőtlenségeket okoz a 
fogyasztóvédelem szintjeiben 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

Indokolás

Jelenleg a kisgyermekeknek szánt tejet nem a 2006/141/EK vagy a 2006/125/EK bizottsági 
irányelv szabályozza. Egy különösen veszélyeztetett fogyasztói csoport magas szintű 
védelmének biztosítása érdekében rendkívül fontos, hogy e termékeket a tápanyag-összetételre 
és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet szabályozza. Ez a belső 
piac hatékonyabb működését is biztosítaná e tejek esetében. Továbbá, a Bizottságnak meg 
kellene vizsgálnia, hogy szükség van-e az ilyen tejek összetételéről és címkézéséről szóló 
egyedi szabályokra.

Módosítás 9

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, teljes napi 
étrendhelyettesítésnek megfelelő –
kalóriatartalmú étrendek (VLCDs) 
összetételére, címkézésére és használatára 
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vonatkozóan. Az e termékekkel járó 
egészségügyi kockázatok miatt ezen 
étrendeket csak orvosi felügyelet alatt 
lehet elérhetővé tenni, és az 1999/21/EK 
bizottsági irányelvben kell szabályozni. 
Mindazonáltal a tagállamoknak meg kell 
adni annak lehetőségét, hogy területükön 
ne engedélyezzék ezen étrendeket.

Or. en

Indokolás

A napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszereken (200-400 kcal) és a teljes napi étrendet 
helyettesítő élelmiszereken (800-1200 kcal, alacsony kalóriatartalmú vagy LCDs) kívül 
jelenleg nincsenek uniós szintű egyedi intézkedések a nagyon alacsony kalóriatartalmú 
étrendek összetételére, címkézésére és használatára vonatkozóan. Mivel a korábbi 
kategóriákat ezentúl a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 
rendeletben kell szabályozni, a nagyon alacsony kalóriatartalmú étrendeket – a bennük rejlő 
egészségügyi kockázatok miatt – a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekről 
szóló 1999/21/EK bizottsági irányelvben kell szabályozni. Mindazonáltal a tagállamok 
számára fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy területükön ne engedélyezzék a nagyon 
alacsony kalóriatartalmú étrendeket.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
27 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27c) A takarmány- és élelmiszerjog, 
valamint az állat-egészségügyi és az 
állatok kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés 
ellenőrzésének biztosítása céljából 
végrehajtott hatósági ellenőrzésekről 
szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

értelmében a tagállamoknak 
ellenőrzéseket kell végezniük –
kockázatalapú megközelítést alkalmazva –
a vállalkozások e rendeletnek és az ennek 
értelmében elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusoknak való 
megfeleléséről.
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____________________

1 HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

Or. en

Indokolás

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „címkézés” és „előre csomagolt 
élelmiszer” a 2000/13/EK irányelv 1. 
cikke (3) bekezdésének a), illetve b) 
pontjában meghatározott címkézés, illetve
előre csomagolt élelmiszer;

b) „előrecsomagolt élelmiszer” és
„címkézés” az 1169/2011/EU rendelet 2. 
cikke (2) bekezdésének e) illetve j) 
pontjában meghatározott előrecsomagolt 
élelmiszer, illetve jelölés;

Or. en

Indokolás

A közelmúltban elfogadott és a 2000/13/EK irányelv helyébe lépő, a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelethez való igazítás.

Módosítás 12

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
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Or. en

Indokolás
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke szerint „jogalkotási aktusokban 
felhatalmazás adható a Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, 
illetve módosítják”. A fogalmak kiigazítása azonban a jogalkotási aktus lényegi elemeire 
vonatkozik, ezért nem képezheti a Bizottságnak adott felhatalmazás tárgyát.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Előre csomagolt élelmiszer Előrecsomagolt élelmiszer

Or. en

Indokolás

A közelmúltban elfogadott 1169/2011/EU rendelethez való igazítás.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek kizárólag előre csomagolt
formában hozhatók kiskereskedelmi 
forgalomba.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek kizárólag előrecsomagolt
formában hozhatók kiskereskedelmi 
forgalomba.

Or. en

Indokolás

A közelmúltban elfogadott 1169/2011/EU rendelethez való igazítás.



PE478.334v02-00 16/19 PA\887136HU.doc

HU

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Kisgyermekeknek szánt tejek

2014. július 1-jéig 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.
E jelentés következtetései alapján a 
Bizottság:
a) úgy határoz, hogy nincs szükség 
különleges rendelkezésekre a 
kisgyermekeknek szánt tejek összetételére 
és címkézésére vonatkozóan; 
b) az EUMSZ 114. cikkében megállapított 
eljárással összhangban megfelelő 
javaslatokat tesz e rendelet módosítására;
továbbá 
módosítja a vonatkozó felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat a kérdéses 
különleges rendelkezések 15. cikknek 
megfelelő beillesztése érdekében.

Or. en

Indokolás

Számos nemzeti egészségügyi hatóság kétségesnek tartja az ún. növekedést serkentő tejek 
(vagy „toddler milks”- kisgyerekeknek szánt tejek) hozzáadott értékét, és/vagy úgy vélik, hogy 
ezek túl sok cukrot, ízesítőt vagy ásványi anyagot tartalmaznak, míg néhány, egészségügyi 
szakemberekből álló egyesület támogatja e tejeket mint a kisgyermekek napi étrendjének 
részét. Ezért hasznos lenne kikérni az EFSA tudományos véleményét arról, hogy a Bizottság 
anyatej-kiegészítő tápszerekre vagy bébiételekre vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusaiba be kell-e illeszteni egyedi követelményeket e tejek összetétele és címkézése 
vonatkozásában.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. en

Indokolás

A 7. és a 9. cikk szükségtelen megismétlése.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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:

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 aktusokat
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

Or. en

Indokolás

A „felhatalmazáson alapuló jogi aktus” az elfogadottan használt fogalom az ilyen típusú 
rendelkezésekben.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7. és 9. cikkben foglalt 
követelményeknek megfelelően, és a 
vonatkozó műszaki és tudományos 
fejlődést is figyelembe véve a Bizottság a 
15. cikkel összhangban aktualizálja a (2) 
bekezdésben említett, felhatalmazáson 
alapuló rendeleteket. 

(3) A 7. és 9. cikkben foglalt 
követelményeknek megfelelően, és a 
vonatkozó műszaki és tudományos 
fejlődést is figyelembe véve a Bizottság a 
15. cikkel összhangban aktualizálja a (2) 
bekezdésben említett, felhatalmazáson 
alapuló aktusokat.

Or. en

Indokolás

A „felhatalmazáson alapuló jogi aktus” az elfogadottan használt fogalom az ilyen típusú 
rendelkezésekben.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)
1169/2011/EU rendelet
36 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk (új)
Az 1169/2011/EU rendelet módosítása

Az 1169/2011/EU rendelet 36. cikkének 
(3) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki: 
„aa) az intoleranciát okozható anyagok –
mint a glutén és a laktóz –
élelmiszerekben való kis mértékű 
előfordulásáról vagy esetleges hiányáról 
szóló tájékoztatás;”

Or. en

Indokolás

A Bizottság javasolja, hogy tekintsék normál élelmiszernek a lisztérzékenyeknek szánt 
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élelmiszereket, vonják vissza a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről szóló 41/2009/EK rendeletet, valamint szabályozzák az érintett 
állításokat a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló rendeletben. A 
vélemény előadója azt szeretné, ha a „gluténmentes” és a „rendkívül kis gluténtartalmú” 
állításokat a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet 
szabályozná, amely már előírja egyedi szabályok elfogadását az allergiát vagy intoleranciát 
okozó anyagok előfordulásának jelölésére.


