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Módosítás 7
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
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, valamint a 
speciális élelmezési célokra szánt egyéb 
élelmiszerekről (a Bizottság előterjesztése 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 114. cikke alapján) (EGT-
vonatkozású szöveg)

Or. fr

Módosítás 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
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, valamint a 
lisztérzékenységben szenvedőknek szánt 
élelmiszerekről (a Bizottság előterjesztése 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 114. cikke alapján)(EGT-
vonatkozású szöveg )

Or. en
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Módosítás 9
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 polgárok egészségének és jóllétének 
biztosítása érdekében az élelmiszerek 
biztonsága a belső piacon való szabad 
mozgásuk egyik fontos előfeltétele.

Or. fr

Módosítás 10
Bendt Bendtsen

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 
alapvető eleme, és jelentősen hozzájárul az 
állampolgárok egészségéhez és jólétéhez, 
csakúgy mint szociális és gazdasági 
érdekeihez, valamint hasznos az európai 
versenyképesség számára is azzal, hogy az 
európai vállalatok számára nagyobb hazai 
piacot biztosít.

Or. en

Módosítás 11
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mivel e rendelet célja, hogy biztosítsa 
a veszélyeztetett csoportok – úgymint a 
csecsemők, a kisgyermekek –, valamint a 
különleges betegségekben szenvedő 
személyeknek szánt, már forgalomba 
hozott termékek élelmiszerbiztonságát, e 
személyek magas szintű 
egészségvédelmének biztosítása érdekében 
néhány – összetételében vagy a 
tárolóedénye összetételében –
potenciálisan veszélyes vagy veszélyesként 
elismert anyagot ki kell zárni.

Or. fr

Módosítás 12
Françoise Grossetête

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 

(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”. Az Európai Bizottság 
élelmezésügyi tudományos bizottságának 
2000. június 22-i jelentése fényében 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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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 munkát 
folytatni kell, és fel kell kérni az Európai 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki jelentést a 
„nagy izomerő kifejtését elősegítő 
élelmiszerekről”, hogy egységes és 
hatékony stratégiát dolgozzon ki a 
fogyasztók, az iparág szereplői és a belső 
piac működésének védelme érdekében. E 
jelentés következtetései alapján a 
Bizottság az uniós jogszabályok megfelelő 
rendelkezéseinek módosítására irányuló 
javaslatokat terjeszthet elő, vagy új 
kezdeményezéseket fogadhat el, adott 
esetben ágazati alapon.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Bizottságnak a fogyasztóvédelmi és a belső piac működésére vonatkozó 
követelményekre is figyelemmel jelentésre kell javaslatot tennie a nagy izomerő kifejtését 
elősegítő élelmiszerek összetételére és címkézésére vonatkozó rendelkezések 
harmonizációjának szükségességéről.

Módosítás 13
António Fernando Correia De Campos

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 

(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 
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„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 
jelentése9 megállapítja, hogy 
tudományosan nem indokolt különleges 
összetételi előírásokat kidolgozni.

„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 
megfelelő működése érdekében ezt az 
élelmiszercsoportot az 1924/2006/EK
rendelet alapján kell szabályozni, és 
annak az abban előírt követelményeknek 
kell megfelelnie. A szénhidrátanyagcsere-
zavarban (diabétesz) szenvedő 
személyeknek szánt élelmiszereket illetően 
a Bizottság jelentése9 megállapítja, hogy 
tudományosan nem indokolt különleges 
összetételi előírásokat kidolgozni.

Or. pt

Indokolás

A sportolóknak szánt élelmiszerekre vonatkozó megfelelő szabályozási keret fokozza a 
jogbiztonságot, és megakadályozza a belső piac működését esetlegesen megzavaró nemzeti 
szabványok, elterjedését.

Módosítás 14
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(13) Ennélfogva a 2009/39/EK irányelvet 
ezzel a jogszabállyal kell felváltani. Az új 
jogszabály egyszerűbb és valamennyi 
tagállamban következetes alkalmazása 
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felváltani. Az új jogszabály egyszerűbb és 
valamennyi tagállamban következetes 
alkalmazása érdekében azt rendelet 
formájában kell elfogadni.

érdekében azt rendelet formájában kell 
elfogadni.

Or. fr

Indokolás

A tudomány fejlődik, ezért tehát nem kizárható, hogy a jövőben a különleges fogyasztói 
csoportoknak szánt új élelmiszerkategóriákat kell meghatározni.

Módosítás 15
Françoise Grossetête

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, 

(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,
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 
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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.

gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok,
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. Ezen felül a 
„különleges tápanyag” kifejezést meg kell 
tartani, és szigorúan azokra a termékekre 
kell korlátozni, amelyek esetében 
bizonyítható, hogy azok egyedülálló 
módon képesek kielégíteni a 
veszélyeztetett népességcsoportok 
különleges táplálkozási szükségleteit, és 
amelyeket a jelenlegi uniós jogszabályok 
értelmében enélkül nem lehetne 
forgalomba hozni.

Or. fr

Indokolás

A 1–3 éves korú kisgyermekeknek szánt, növekedést serkentő tejek olyan termékek, amelyeket 
speciálisan azért fejlesztettek ki, hogy hozzájáruljanak e gyermekek táplálkozási 
szükségleteihez; e termékeknek igen szigorú élelmiszerbiztonsági intézkedéseknek kell 
megfelelniük, különösen a peszticidmaradék-tartalmukra vonatkozóan. Az 1–3 éves 
gyermekeknek ugyanolyan szintű biztonságban kell részesülniük, mint ami jelenleg a 
csecsemőknek szánt élelmiszerekre vonatkozik.

Módosítás 16
Amalia Sartori

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 

(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 
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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.

elengedhetetlenek a megfelelő 
tápanyagbevitel biztosításához. Ilyen 
élelmiszercsoportot alkotnak az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszerek. Tapasztalatok szerint a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK , az 
1999/21/EK bizottsági irányelvben és 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, 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok, 
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 , az 1999/21/EK , és a 
96/8/EK bizottsági irányelvre és a 
41/2009/EK bizottsági rendeletre is 
figyelemmel. Ezen felül a „különleges 
tápanyag” kifejezést meg kell tartani, és 
szigorúan azokra a termékekre kell 
korlátozni, amelyek esetében bizonyítható, 
hogy azok egyedülálló módon képesek 
kielégíteni a veszélyeztetett 
népességcsoportok különleges 
táplálkozási szükségleteit, és amelyeket a 
jelenlegi uniós jogszabályok értelmében 
enélkül nem lehetne forgalomba hozni.

Or. en

Indokolás

Ismételten be kell vezetni a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszer fogalmát. Ennek 
beiktatása létre fogja hozni a kisgyermekek életkori táplálkozási és élelmiszerbiztonsági 
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követelmények tekintetében történő védelmének kritériumait, például a hozáadott tápanyagok, 
a mikrobiológiai veszélyek és szennyezőanyagok határértékei tekintetében. E termékek 
kizárásaazt eredményezi, hogy ezeket általános élelmiszerként szabályozzák, és azokra a 
felnőtt népességre vonatkozó – a 12–36 hónapos kisgyermekek számára nem minden esetben 
megfelelő – táplálkozási és tisztasági kritériumok fognak vonatkozni.

Módosítás 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(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 és 
lisztérzékeny személyeknek szánt 
élelmiszerek. Tapasztalatok szerint a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvben, 
valamint a 41/2009EK 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, valamint a 
speciális gyógyászati célokra és a 
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összpontosítson, a 2006/141/EK, a 
2006/125/EK és az 1999/21/EK bizottsági 
irányelvre is figyelemmel.

lisztérzékenységben szenvedőknek 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 41/2009EK 
bizottsági rendeletre is figyelemmel.

Or. en

Módosítás 18
Henri Weber

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 gyógyászati 
célokra szánt élelmiszerek, valamint a 
lisztérzékeny személyeknek szánt 
élelmiszerek. Tapasztalatok szerint a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 
1999/21/EK bizottsági irányelvben és 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 
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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.

gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a 
speciális gyógyászati célokra, valamint a 
lisztérzékeny személyeknek szánt 
élelmiszerek összetételére és az azokkal 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
általános követelményekre 
összpontosítson, e három bizottsági 
irányelvre, valamint a 41/2009/EK 
bizottsági rendeletre is figyelemmel.

Or. fr

Módosítás 19
Henri Weber

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, valamint 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 lisztérzékeny személyeknek 
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 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti
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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, valamint a 
41/2009EK bizottsági rendeletben szereplő 
fogalommeghatározásokat. Az anyatej-
helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerek és bébiételek, valamint a 
speciális gyógyászati célokra és a 
lisztérzékenységben szenvedőknek 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 21
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
személyek kategóriáinak 
veszélyeztetettsége ismeretében alapvető 
fontosságú, hogy néhány ártalmasnak 
elismert anyagot kizárjanak a nekik szánt 
ételek összetételéből. Óvatosságból 
ugyanez érvényes azokra a kockázatot 
hordozó anyagokra is, amelyek esetében 
tudományos bizonytalanságok állnak 
fenn. Össze kell állítani és naprakésszé 
kell tenni az e rendelettel érintett 
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élelmiszerek előállításához szigorúan 
tiltott anyagok jegyzékét.

Or. fr

Módosítás 22
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
élelmiszerek gyártására szánt élelmiszerek 
előállításához tilos peszticideket, 
genetikailag módosított szervezeteket és 
pálmaolajat használni. Ezen felül az e 
rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek 
gyártásakor tilos nanoanyagokat 
felhasználni.

Or. fr

Indokolás

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó élelmiszereket 
veszélyeztetett csoportoknak – úgymint csecsemőknek, kisgyermekeknek és betegeknek –
szánják, ezért a káros vagy potenciálisan káros anyagok tilalmával kell biztosítani az 
egészség magas szintű védelmét.

Módosítás 23
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
17 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17c) Az e rendelettel érintett élelmiszerek 
tárolóedényeinek szintén biztosítaniuk kell 
a fogyasztók egészségének magas szintű 
védelmét, és nem tartalmazhatnak 
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endokrin zavarokat okozó anyagokat,
mint a biszfenol-A vagy az egészségre 
veszélyt jelentő más vegyületek.

Or. fr

Módosítás 24
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17d) A tiltott anyagok naprakésszé tétele 
érdekében az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) 
és az illetékes nemzeti hatóságoknak 
rendszeres értékelést kell végezniük, 
elsősorban az Unió tagállamaiban vagy 
nemzetközi szinten fellelhető új 
tudományos és szabályozási adatok és 
eredmények alapján.

Or. fr

Módosítás 25
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A Bizottságnak szigorítania kell a 
csecsemőknek és a kisgyermekeknek szánt 
ételek reklámozására, forgalmazására és 
promóciójára vonatkozó szabályokat.

Or. en
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Módosítás 26
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(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. A 
különösen a kockázatértékelés terén elért
műszaki és tudományos fejlődés, valamint 
a vonatkozó nemzetközi fejlemények 
figyelembevételével, és 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.
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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 27
Françoise Grossetête

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 

(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, 
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, a 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok, 
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 
technológiai és tudományos újításokból 
származó élelmiszercsoportok 
összetételére és az azokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó különleges 
követelmények, többek között a 
2000/13/EK irányelv rendelkezéseit 
kiegészítő címkézési követelmények vagy 



AM\889163HU.doc 19/61 PE480.536v01-00

HU

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.

az attól való eltérések és a 
forgalombahozatalukra vonatkozó eljárás, 
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

Indokolás

A 1–3 éves korú kisgyermekeknek szánt, növekedést serkentő tejek olyan termékek, amelyeket 
speciálisan azért fejlesztettek ki, hogy hozzájáruljanak e gyermekek táplálkozási 
szükségleteihez; e termékeknek igen szigorú élelmiszerbiztonsági intézkedéseknek kell 
megfelelniük, különösen a peszticidmaradék-tartalmukra vonatkozóan. Az 1–3 éves 
gyermekeknek ugyanolyan szintű biztonságban kell részesülniük, mint ami jelenleg a 
csecsemőknek szánt élelmiszerekre vonatkozik.

Módosítás 28
Amalia Sartori

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 

(19) Ebben a rendeletben meg kell 
határozni az anyatej-helyettesítő és 
anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok, 
valamint a speciális gyógyászati célokra 
szánt élelmiszerek összetételére és az 
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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 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

azokkal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó egyedi követelmények 
kidolgozásának feltételeit, a 2006/141/EK, 
a 2006/125/EK és a 96/8/EK, 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 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok, 
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, 
valamint a tudományos és technológiai 
innovációból származó élelmiszer 
forgalombahozatalára 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 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. en
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Indokolás

Ismételten be kell vezetni a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszer fogalmát. Ez 
biztosítaná, hogy e termékekre a legszigorúbb biztonsági előírások vonatkozzanak a 
tápanyag, a mikrobiológiai veszélyek, a peszticidek és szennyezőanyagok, színezékek és 
édesítőszerek tekintetében. E termékek kizárásaazt eredményezi, hogy ezeket általános 
élelmiszerként szabályozzák, és azokra a felnőtt népességre vonatkozó – a 12–36 hónapos 
kisgyermekek számára nem minden esetben megfelelő – táplálkozási és tisztasági kritériumok 
fognak vonatkozni.

Módosítás 29
Henri Weber

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 

(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 lisztérzékeny 
személyeknek 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 lisztérzékeny 
személyeknek 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 
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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.

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 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(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 és 
a lisztérzékenységben szenvedőknek 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 
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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 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, 
valamint a speciális gyógyászati célokra és 
a lisztérzékenységben szenvedőknek 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, 
valamint a tudományos és technológiai 
innovációból származó élelmiszer 
forgalomba hozatalára 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 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. en

Módosítás 31
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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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, 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. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban jogi aktusokat fogadhasson 
el e jegyzék naprakésszé tételéhez.

Or. fr

Módosítás 32
Henri Weber

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

(20) Indokolt létrehozni és aktualizálni az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekhez, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekhez és bébiételekhez, a 
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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.

speciális gyógyászati célokra szánt 
élelmiszerekhez, továbbá a 
lisztérzékenységben szenvedő 
személyeknek szánt élelmiszerekhez a 
953/2009/EK bizottsági rendelet, valamint 
a 2006/141/EK és a 2006/125/EK 
bizottsági irányelvek figyelembevétel 
hozzáadható különleges táplálkozási célú
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.

Or. fr

Módosítás 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(20) Indokolt létrehozni és aktualizálni az 
anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 
tápszerekhez, a feldolgozott gabonaalapú 
élelmiszerekhez és bébiételekhez, valamint 
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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.

a speciális gyógyászati célokra és a 
lisztérzékenységben szenvedőknek szánt 
élelmiszerekhez különleges táplálkozási 
célokra hozzáadható vitaminok, ásványi 
anyagok, aminosavak és egyéb anyagok 
uniós jegyzékét, a 953/2009/EK rendeletet, 
valamint a 2006/141/EK és a 2006/125/EK 
bizottsági irányelvet, 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.

Or. en

Módosítás 34
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Jelenleg – az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságának (ÚÚAKTB) a 
nanotechnológiát tartalmazó termékek 
kockázatairól szóló, 2009. január 19-i 
véleménye értelmében – nincs elegendő 

(21) Jelenleg – az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságának (ÚÚAKTB) a 
nanotechnológiát tartalmazó termékek 
kockázatairól szóló, 2009. január 19-i 
véleménye értelmében – nincs elegendő 
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információ a mesterségesen előállított 
nanoanyagok potenciális kockázatairól, és 
a meglévő vizsgálati módszerek nem 
minden esetben alkalmasak a 
mesterségesen előállított nanoanyagok 
kapcsán felvetődő kérdések 
megválaszolására. Mesterségesen 
előállított nanoanyagok ezért mindaddig
nem szerepelhetnek az e rendelet 
alkalmazási körébe tartozó 
élelmiszercsoportok uniós jegyzékében, 
amíg a Hatóság értékelést nem készít 
azokról.

információ a mesterségesen előállított 
nanoanyagok potenciális kockázatairól, és 
a meglévő vizsgálati módszerek nem 
minden esetben alkalmasak a 
mesterségesen előállított nanoanyagok 
kapcsán felvetődő kérdések 
megválaszolására. Tekintettel arra, hogy 
az e rendelet hatálya alá tartozó 
élelmiszereket veszélyeztetett 
csoportoknak szánják, a nanoanyagok 
ezért nem szerepelhetnek az e rendelet 
alkalmazási körébe tartozó 
élelmiszercsoportok uniós jegyzékében.

Or. fr

Módosítás 35
Françoise Grossetête

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 

(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 előírja, 
hogy a Bizottság az allergiás reakciót vagy 
intoleranciát kiváltó anyagok vagy 
termékek élelmiszerekben való esetleges 
és nem szándékos jelenlétével kapcsolatos 
nem kötelező tájékoztatást szabályozó 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el. A 
jogi keret egységesítése és egyszerűsítése 
érdekében az 1169/2011/EU rendelet 
értelmében meg kell bízni a Bizottságot, 
hogy az intoleranciát kiváltó anyagok, 
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rendeletnek megfelelő technikai jellegű 
kiigazításokat még e rendelet 
hatálybalépését megelőzően elvégezzék.

mint például a glutén és a laktóz,
élelmiszerekben való hiányával vagy kis 
mennyiségű jelenlétével kapcsolatos nem 
kötelező tájékoztatást szabályozó 
végrehajtási aktusokat is fogadjon el, és 
vonja vissza a 41/2009/EK bizottsági 
rendeletet. A fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 
rendeletet e célból módosítani kell, a 
Bizottságnak pedig az e rendelet 
hatálybalépése előtt el kell fogadnia a 
szükséges végrehajtási rendelkezéseket. 
Az érintett végrehajtási jogi aktusnak meg 
kell tartania a 41/2009/EK rendeletben 
meghatározott „gluténmentes” és 
„rendkívül kis gluténtartalmú” állításokat 
az élelmiszereken, valamint a használatuk
feltételeit és meg kell határoznia a 
célközönséget, ezáltal biztosítva a 
fogyasztók azonos védelmi szintjét.

Or. fr

Indokolás

A lisztérzékeny személyeknek a speciális szükségleteiknek megfelelő szabályozási keretre van 
szükségük.

Módosítás 36
Henri Weber

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 

(26) Jelenleg a lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről szóló 
41/2009/EK bizottsági rendelet 3. cikkében 
megállapított előírásoknak megfelelően a 
„gluténmentes” és „rendkívül kis 
gluténtartalmú” állítások a 
lisztérzékenységben szenvedő személyek 
speciális táplálkozási céljaira szánt 
élelmiszereken tüntethetők fel. Ezen felül 
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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.

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 élelmiszereknek ebben a rendeletben 
kell szerepelniük, mivel a 
lisztérzékenységben szenvedők számára az 
ilyen biztonságos élelmiszerek biztosítása, 
a bélbetegségben szenvedők számára 
pedig a gluténmentességről való 
tájékoztatás alapvető fontosságúak a 
betegség kezeléséhez. Ez összhangban van 
a lisztérzékenységben szenvedők 
különleges táplálkozási igényeinek 
kielégítésére szánt élelmiszerekre vagy 
étrendre vonatkozó nemzetközi előírással 
(a 2008-ban felülvizsgált CODEX STAN 
118-1979). A normál fogyasztásra szánt 
élelmiszeripari termékek esetében a 
„gluténmentes” állítás használati 
feltételeit szintén meg kell tartani a 
41/2009/EK rendeletben.

Or. fr

Módosítás 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

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 

(26) Jelenleg a lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről szóló 
41/2009/EK bizottsági rendelet 
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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.

előírásainak megfelelően a „gluténmentes” 
és „rendkívül kis gluténtartalmú” állítások 
a lisztérzékenységben szenvedő személyek 
speciális táplálkozási céljaira szánt 
élelmiszereken tüntethetők fel. Ezen felül 
a „gluténmentes” állítás a normál 
fogyasztásra szánt élelmiszereken és a 
lisztérzékenységben szenvedő 
személyeknek megfelelő élelmiszereken is 
feltüntethető a lisztérzékenységben 
szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről szóló 
41/2009/EK bizottsági 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 élelmiszereknek ebben a rendeletben 
kell szerepelniük, mivel a 
lisztérzékenységben szenvedők számára az 
ilyen biztonságos élelmiszerek biztosítása, 
a bélbetegségben szenvedők számára 
pedig a gluténmentességről való 
tájékoztatás alapvető fontosságúak a 
betegség kezeléséhez. Ez összhangban van 
a lisztérzékenységben szenvedők 
különleges táplálkozási igényeinek 
kielégítésére szánt élelmiszerekre vagy 
étrendre vonatkozó nemzetközi előírással 
(a 2008-ban felülvizsgált CODEX STAN 
118-1979). A normál fogyasztásra szánt 
élelmiszeripari termékek esetében a 
„gluténmentes” állítás használati 
feltételeit szintén meg kell tartani a 
41/2009/EK rendeletben.

Or. en

Módosítás 38
Takis Hadjigeorgiou

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

(27a) A teljes napi étrendet helyettesítő 
élelmiszerek szigorúbb 
fogalommeghatározását kell bevezetni, 
mivel az ilyen helyettesítők – orvosi 
felügyelet melletti fogyasztás esetében –
minősülhetnek speciális gyógyászati 
célokra szánt élelmiszernek is. A 
testsúlycsökkenésre vonatkozó állításokat 
az 1924/2066/EK rendelet alapján kell 
megindokolni.

Or. en

Módosítás 39
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A fogyasztók magas szintű 
védelmének biztosítása érdekében 
tagállami szinten megfelelő egészségügyi 
és az összetételre vonatkozó ellenőrzési 
eljárásokat kell kialakítani a 
forgalombahelyzés előtt és azt követően.

Or. fr

Módosítás 40
António Fernando Correia De Campos

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Megfelelő átmeneti intézkedésekre
van szükség annak érdekében, hogy az 

(29) A Bizottság megfelelő intézkedéseket 
tesz annak érdekében, hogy e rendelet 
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élelmiszer-ipari vállalkozók képesek 
legyenek alkalmazkodni e rendelet 
követelményeihez.

végrehajtása során szavatolja a 
jogbiztonságot, valamint hogy az 
élelmiszer-ipari vállalkozók képesek 
legyenek alkalmazkodni e rendelet 
követelményeihez.

Or. pt

Indokolás

Meg kell akadályozni, hogy az e javaslatban megfogalmazott szabályozási változások, még ha 
átmenetileg is, joghézagot eredményezzenek.

Módosítás 41
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Olyan eljárást kell előírni, amely az 
érintett különös irányelv módosításáig az 
iparág kutatási eredményeinek igazolása 
érdekében ideiglenesen lehetővé teszi a 
tudományos és technológiai újításokból 
származó élelmiszerek 
forgalombahozatalát. Ugyanakkor a 
fogyasztók egészségének védelme 
érdekében a forgalombahozatali engedély 
csak az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatósággal folytatott konzultációt 
követően adható ki.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy az ágazat képviselőit jobban felvilágosítsuk az elvégzendő feladatokról, hogy 
jobban ki tudják elégíteni a veszélyeztetett csoportok speciális táplálkozási igényeit. Ennek 
köszönhetően a megfelelő műszaki és tudományos eredmények gyorsan eljuthatnak ezekhez a 
csoportokhoz.
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Módosítás 42
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29b) Azon gazdasági szereplők, és 
különösen azon kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) piacra jutásának megkönnyítése 
érdekében, amelyek a tudományos és 
technológiai újításokból származó 
élelmiszereket kívánnak forgalmazni, az 
Európai Bizottságnak az érintett részes 
felekkel szoros együttműködésben 
iránymutatásokat kell elfogadnia a 
tudományos és technológiai újításokból 
származó élelmiszerek ideiglenes 
forgalombahozatali eljárására 
vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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

Indokolás

A diétás élelmiszerekről szóló hatályos keretirányelvben (a 2009/39/EK irányelv) kínált egyes 
alapvető garanciák – különösen a „lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek” 
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tekintetében – kikerültek a hatályból a javasolt módosítás keretében, a lisztérzékenységben 
szenvedők hátrányára.

Módosítás 44
Henri Weber

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 speciális táplálkozásra 
szánt élelmiszerek alábbi csoportjainak
összetételére és az azokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozóan állapít meg 
követelményeket:

Or. fr

Módosítás 45
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a lisztérzékenységben szenvedő 
személyeknek szánt élelmiszerek.

Or. fr

Módosítás 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

(ca) lisztérzékenyeknek szánt élelmiszerek

Or. en

Módosítás 47
Amalia Sartori

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 tejalapú italok különleges, magas tápanyagtartalmú kialakításúak, 
melyek hozzájárulnak a 12–36 hónapos kisgyermekek táplálkozási szükségleteihez. E 
termékeknek a rendelet hatálya alól való kizárása csökkentett élelmiszerbiztonsági 
intézkedésekhez, meg nem határozott tápanyag-összetételhez és az uniós tagállamok közötti 
harmonizáció hiányához vezet. E termékek kizárásaazt eredményezi, hogy ezeket általános 
élelmiszerként szabályozzák, és azokra a felnőtt népességre vonatkozó – a 12–36 hónapos 
kisgyermekek számára nem minden esetben megfelelő – táplálkozási és tisztasági kritériumok 
fognak vonatkozni. 

Módosítás 48
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) kisgyermekeknek szánt tej; törölve

Or. fr
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Indokolás

A 1–3 éves korú kisgyermekeknek szánt, növekedést serkentő tejek olyan termékek, amelyeket 
speciálisan azért fejlesztettek ki, hogy hozzájáruljanak e gyermekek táplálkozási 
szükségleteihez; e termékeknek igen szigorú élelmiszerbiztonsági intézkedéseknek kell 
megfelelniük, különösen a peszticidmaradék-tartalmukra vonatkozóan. Az 1–3 éves 
gyermekeknek ugyanolyan szintű biztonságban kell részesülniük, mint ami jelenleg a 
csecsemőknek szánt élelmiszerekre vonatkozik.

Módosítás 49
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „lisztérzékenységben szenvedő 
személynek 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 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 51
Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „előre csomagolt forma”: valamely 
termék és az azt az értékesítésig 
tartalmazó egyedi csomagolás 
kombinációja.

Or. da

(vö. az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. január 20-i 76/211/EGK tanácsi 

irányelv megfogalmazásával.)

Módosítás 52
Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) „előrecsomagolt termék”: olyan 
termék, amelyet nem a vásárló 
jelenlétében helyeznek el bármilyen 
jellegű csomagolásban, a csomagolásban 
található termék mennyiségének előre 
meghatározott értéke van, és az a 
csomagolás kinyitása vagy észrevehető 
módosítása nélkül nem változtatható meg.

Or. da

(vö. az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. január 20-i 76/211/EGK tanácsi 
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irányelv megfogalmazásával.)

Módosítás 53
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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. fr

Módosítás 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

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” és a „lisztérzékenyeknek 
szánt élelmiszerek” fogalmának 
módosítására vonatkozóan a 15. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
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a műszaki és tudományos fejlődést, 
valamint a vonatkozó nemzetközi 
fejleményeket.

aktusokat fogadjon el, adott esetben 
figyelembe véve a műszaki és tudományos 
fejlődést, valamint a vonatkozó nemzetközi 
fejleményeket.

Or. en

Módosítás 55
Henri Weber

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”, és a „lisztérzékeny 
személyeknek 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

Módosítás 56
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Ellenőrzés

Annak biztosítása érdekében, hogy a piaci 
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szereplők tiszteletben tartják az ebben az 
irányelvben és az egészségügyi 
normákban megállapított előírásokat, a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságoknak gondoskodniuk kell a 
megfelelő ellenőrzési rendszer 
bevezetéséről.

Or. fr

Módosítás 57
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk
Az elővigyázatosság elve

Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló 
tudományos adatok értékelését követően 
ésszerű aggályok merülnek fel azzal 
kapcsolatban, hogy esetleges nem 
kívánatos mellékhatások vannak, de 
tudományos szempontból bizonytalanság 
áll fenn, a szükséges kockázatkezelés 
céljából ideiglenes intézkedéseket lehet 
hozni az e rendelet hatálya alá tartozó 
népesség veszélyeztetett csoportjai magas 
szintű védelmének biztosítása érdekében.

Or. fr

Módosítás 58
Silvia-Adriana Ţicău

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) bekezdésében említett 
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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.

élelmiszerek összetételének olyannak kell 
lennie, hogy – a gyógyászat területén 
általánosan elfogadott tudományos adatok 
szerint – alkalmasak legyenek azon 
személyek táplálkozási igényeinek 
kielégítésére, és megfelelőek legyenek 
azok számára, akiknek ezeket szánják;

Or. ro

Módosítás 59
Michèle Rivasi

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) bekezdésében említett 
élelmiszerek semmilyen anyagot nem 
tartalmazhatnak olyan mennyiségben, hogy 
az veszélyeztesse azon személyek 
egészségét, akiknek ezeket az 
élelmiszereket szánják. Különösképpen 
nem tartalmazhatnak peszticid-
maradványokat, genetikailag módosított 
szervezeteket, pálmaolajat és 
nanoanyagokat.

Or. fr

Módosítás 60
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

Or. ro

Módosítás 61
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 
tudományos adatokon kell alapulnia.

Or. pt

Indokolás

Az e rendelet hatálya alá tartozó élelmiszercsoportok címkézésének és reklámozásának a 
tudományos módszertan alapján nyert, egy független szervezet jelen esetben az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság által értékelhető és hitelesíthető adatokon kell alapulnia.

Módosítás 62
Silvia-Adriana Ţicău

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 érthetően és teljeskörűen 
kell, hogy tájékoztassa a fogyasztókat, és 
nem lehet megtévesztő.

Or. ro
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Módosítás 63
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A normál fogyasztásra szánt 
élelmiszerek címkézése, kiszerelése és 
reklámozása során a következők tiltottak:
a) az élelmiszerek megjelölésére a 
„különleges táplálkozási célra szánt” 
szavak használata, akár önmagukban, 
akár más szavakkal együttesen;
b) minden más olyan jelölés vagy jelzés, 
mely azt a benyomást keltheti, hogy az 1. 
cikk (1) és (2) bekezdésében említett 
termékekről van szó.

Or. en

Indokolás

Szükség van a hatályos keretirányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontjában szereplőhöz 
hasonló intézkedés megtartására annak biztosítása érdekében, hogy csak a rendeletnek 
megfelelő termékeket lehessen a célnépesség sajátos igényeit kielégítőként bemutatni. 
Egyértelmű megkülönböztetést kell alkalmazni az adott táplálkozási célra és a normál 
fogyasztásra szolgáló élelmiszerek címkézése között. Csak olyan normál fogyasztásra szánt 
élelmiszeren szerepelhet egy adott betegség esetén való alkalmasság, amelynek táplálkozási 
vagy egészségre gyakorolt hatását jóváhagyták.

Módosítás 64
Henri Weber

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 

4. A (3) bekezdés nem akadályozza a 
kizárólag orvosi, táplálkozástudományi 
vagy gyógyszerész végzettségű személyek, 
vagy az anya- és gyermekgondozás 
területén szakképesítéssel rendelkező 
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végzettségű személyek, vagy az anya- és 
gyermekgondozás területén 
szakképesítéssel rendelkező személyek 
végezhetik.

személyek részére szánt hasznos 
információk vagy ajánlások terjesztését.

Or. fr

Módosítás 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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. A (3) bekezdés nem akadályozza a 
kizárólag orvosi, táplálkozástudományi 
vagy gyógyszerész végzettségű személyek, 
vagy az anya- és gyermekgondozás 
területén szakképesítéssel rendelkező 
személyek részére szánt hasznos 
információk vagy ajánlások terjesztését.

Or. en

Módosítás 66
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 

4. Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszercsoportokkal kapcsolatos 
hasznos információknak vagy 
ajánlásoknak függetlenül ellenőrizhető 
tudományos adatokon kell alapulniuk, a 
kidolgozásukkal és terjesztésükkel 
kapcsolatos feladatokat kizárólag orvosi, 
táplálkozástudományi vagy gyógyszerész 



AM\889163HU.doc 45/61 PE480.536v01-00

HU

végezhetik. végzettségű személyek, vagy az anya- és 
gyermekgondozás területén 
szakképesítéssel rendelkező személyek 
láthatják el.

Or. pt

Indokolás

Az ezen élelmiszercsoportokra vonatkozó, passzív eszközökkel (pl. internet) terjesztett minden 
tájékoztatást képzett szakembereknek kell kidolgozniuk, ellenőrizhető tudományos adatok 
alapján.

Módosítás 67
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az 1. cikk (1) bekezdésének hatálya 
alá tartozó élelmiszerek tárolóedényei és 
csomagolásai összetételének magas szintű 
védelmet kell biztosítania a népesség azon 
tagjai számára, akiknek ezeket az 
élelmiszereket szánják. Nem 
tartalmazhatnak endokrin zavarokat 
okozó anyagokat, mint a biszfenol-A, vagy 
olyan más anyagokat, amelyek 
károsíthatják az egészséget.

Or. fr

Módosítás 68
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 7. és 9. cikkben foglalt általános 2. A 7. és 9. cikkben foglalt általános 



PE480.536v01-00 46/61 AM\889163HU.doc

HU

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:

követelményeknek megfelelően, és a 
2006/141/EK, a 2006/125/EK, az 
1999/21/EK és 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) bekezdésének hatálya alá 
tartozó élelmiszerek tekintetében a 15. 
cikknek megfelelően legkésőbb [e rendelet 
hatálybalépése után 2 évvel]
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

Or. en

Indokolás

Az e rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek esetében – a biztonságos felhasználásuk 
biztosítása érdekében – lényeges további információkat kell megadni. Kulcsfontosságú, hogy 
az e rendelet hatálya alá tartozó, biztonságos és ellenőrzött termékeket időben forgalomba 
lehessen hozni. Tekintve, hogy a jelenleg forgalomban lévő termékek a kisgyermekek 
tekintetében meghatározott élelmiszer-biztonsági kritériumoknak megfelelnek, ezeket a 
rendelkezéseket – az e kiszolgáltatott fogyasztói csoportnak megfelelő, magas szintű biztonság 
további fenntartása érdekében – meg kell tartani mindaddig, amíg be nem terjesztik az EFSA 
véleményét.

Módosítás 69
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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, valamint a műszaki 
és tudományos fejlődést, a legújabb 
kockázatértékelések eredményeit és az 
elővigyázatosság elvét is figyelembe véve a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 15. 
cikknek megfelelően legkésőbb [e rendelet 
hatálybalépése után 2 évvel] 
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 



AM\889163HU.doc 47/61 PE480.536v01-00

HU

fogadjon el az alábbiak tekintetében:

Or. fr

Módosítás 70
Henri Weber

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, 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) bekezdésének hatálya alá tartozó 
élelmiszerek esetében a 15. cikknek 
megfelelően legkésőbb [e rendelet 
hatálybalépése után 2 évvel] 
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

Or. fr

Módosítás 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

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 

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, továbbá a 
41/2009/EK rendeletet, valamint a műszaki 
és tudományos fejlődést is figyelembe véve 
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15. cikknek megfelelően legkésőbb [e 
rendelet hatálybalépése után 2 évvel]
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
1. cikk (1) bekezdésének hatálya alá 
tartozó élelmiszerek tekintetében a 15. 
cikknek megfelelően legkésőbb [e rendelet 
hatálybalépése után 2 évvel]
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

Or. en

Módosítás 72
Silvia-Adriana Ţicău

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, valamint a műszaki 
és tudományos fejlődést is figyelembe véve 
a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
15. cikknek megfelelően legkésőbb [e 
rendelet hatálybalépése után 1 évvel]
felhatalmazáson alapuló rendeleteket 
fogadjon el az alábbiak tekintetében:

Or. ro

Módosítás 73
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a peszticideknek az ilyen élelmiszerek 
előállítása során felhasznált 
mezőgazdasági termékekben történő 
alkalmazására és az ilyen élelmiszerekben 

b) az ilyen élelmiszerek előállítására szánt
mezőgazdasági termékek előállítása során, 
az ilyen élelmiszerek végső összetételében, 
valamint a tárolóedényük összetételében 
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található peszticidmaradékokra vonatkozó 
egyedi követelmények;

megtiltandó anyagok meghatározása;

Or. fr

Módosítás 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek csomagolásának 
összetételére vonatkozó egyedi 
korlátozások;

Or. en

Indokolás

A Bizottságot hatáskörrel kell felruházni a csecsemőknek és a kisgyermekeknek szánt 
élelmiszerek csomagolásában olyan anyagok korlátozására vagy betiltására, melyek a 
termékre annak fogyasztása előtt hatást gyakorolhatnak, pl. a BPA használata a bébiételek 
konzervdobozának belső bevonatán, amely a termékbe szivároghat.

Módosítás 75
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) eltérés a minimális betűmérettől az e 
rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében 
említett egyes élelmiszerek címkéjén 
megadandó kötelező információkra 
vonatkozó további követelmények miatt, 
továbbá az 1169/2011/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 13. 
cikkének (2) bekezdésében az 
olvashatóságra megállapított más, az 
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élelmiszerekre vonatkozó információk 
fogyasztóknak történő megadásával 
kapcsolatos követelményektől;

Or. en

Indokolás

Az e termékcsoportokra vonatkozó, külön címkézési rendelkezések felülvizsgálata és 
átdolgozása felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében fog megtörténni. Helyénvaló, hogy 
ekkor figyelembe vegyék a sajátos fogyasztói tájékoztatási igényeket és az e termékekre 
vonatkozó olvashatósági követelményeket, ami eltéréseket tehet szükségessé az általános 
élelmiszerekre vonatkozó minimális betűmérettől és egyes más olvashatósági kritériumoktól.

Módosítás 76
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az 1. cikk (1) bekezdésében említett, 
tudományos és technológiai innovációból 
származó, de az összetétel tekintetében a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
megállapított szabályoknak meg nem 
felelő termékek forgalombahozatalának 
folyamata;

Or. en

Indokolás

Az e rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek esetében – a biztonságos felhasználásuk 
biztosítása érdekében – az általános élelmiszer-címkézési rendelkezésekben szereplőkön túl 
lényeges további információkat kell megadni. Az e termékcsoportokra vonatkozó, külön 
címkézési rendelkezések felülvizsgálata és átdolgozása felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
keretében fog megtörténni. Helyénvaló, hogy ekkor figyelembe vegyék a sajátos fogyasztói 
tájékoztatási igényeket és az e termékekre vonatkozó olvashatósági követelményeket, ami 
eltéréseket tehet szükségessé az általános élelmiszerekre vonatkozó minimális betűmérettől és 
egyes más olvashatósági kritériumoktól.
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Módosítás 77
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
élelmiszerek megfelelő használatára szóló 
ajánlások tekintetében megadandó 
információkra vonatkozó követelmények.

Or. en

Indokolás

Az e rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek esetében – a biztonságos felhasználásuk 
biztosítása érdekében – az általános élelmiszer-címkézési rendelkezésekben szereplőkön túl 
lényeges további információkat kell megadni. 

Módosítás 78
Michèle Rivasi

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, a legújabb kockázatértékelések 
eredményeit és az elővigyázatosság elvét is 
figyelembe véve a Bizottság a 15. cikkel 
összhangban aktualizálja a (2) bekezdésben 
említett, felhatalmazáson alapuló 
rendeleteket.

Or. fr

Módosítás 79
Françoise Grossetête
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos és technológiai fejlődésből 
származó, különleges táplálkozási célú 
élelmiszerek gyors 
forgalombahozatalának lehetővé tétele 
érdekében a Bizottság – az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA) 
folytatott konzultációt követően – kétéves 
időtartamra engedélyezheti azon 
élelmiszerek forgalombahozatalát, 
amelyek nem felelnek meg az ebben a 
rendeletben, illetve az 1. cikk (1) 
bekezdésének hatálya alá tartozó, 
különleges táplálkozási célú 
élelmiszercsoportok esetében a 
felhatalmazáson alapuló rendeletekben 
rögzített összetételi szabályoknak. Az ilyen 
intézkedéseket a 15. cikkben 
meghatározott felhatalmazási eljárásnak 
megfelelően kell megállapítani.

Or. fr

Indokolás

A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 2009/39/EK irányelvben meghatározott 
innovációs klauzulát feltétlenül vissza kell illeszteni. Ezt a jelenleg kevéssé alkalmazott 
eljárást elő kell segíteni annak érdekében, hogy a megfelelő termékek gyorsan eljussanak a 
fogyasztókhoz.

Módosítás 80
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A (2) bekezdés b) pontjában említett 
betiltandó anyagok azonosítása történhet 
a Bizottság kezdeményezésére vagy 
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valamely tagállam kérésére.

Or. fr

Módosítás 81
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
A kisgyermekek részére szánt tejféleségek
A 18. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott átmeneti időszak lejárta 
előtt a Bizottság – az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően – jelentést terjeszt 
elő az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a kisgyermekek részére szánt 
tejalapú italok összetételére és 
címkézésére vonatkozó különleges 
rendelkezések előírásának lehetőségéről, 
amit adott esetben jogalkotási javaslattal 
is kiegészít.

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy a különösen veszélyeztetett fogyasztók csoportjának magas szintű 
védelme továbbra is biztosított legyen, hasznos lenne tudományos szakvéleményt kérni az 
EFSA-tól annak lehetőségéről, hogy az ilyen tejféleségek címkézésére és összetételére 
vonatkozó különleges követelményeket belefoglalják a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusaiba.

Módosítás 82
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelkezésre álló tudományos 
bizonyítékok alapján nem veszélyeztetik a 
fogyasztó egészségét; és

a) a rendelkezésre álló tudományos 
bizonyítékok alapján nem veszélyeztetik a 
fogyasztó egészségét, és arra bizonyítottan 
jó hatást gyakorolnak;

Or. fr

Módosítás 83
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 a 15. cikknek megfelelő, 
felhatalmazáson alapuló jogi 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.

Or. fr
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Módosítás 84
Silvia-Adriana Ţicău

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 rendeletek 
révén legkésőbb e rendelet 
hatálybalépésének napját követő 6 
hónappal 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.

Or. ro

Módosítás 85
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ha egy adott anyag már szerepel az 
uniós jegyzékben, és az előállítási módszer 
jelentősen megváltozik vagy – például 
nanotechnológia útján – módosul a 
részecskeméret, az új módszerrel 
előállított anyagot új anyagnak kell 

törölve
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tekinteni, és az Unión belüli forgalomba 
hozatala előtt az uniós jegyzéket ennek 
megfelelően módosítani kell.

Or. fr

Módosítás 86
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e rendelet 2. cikk (3) bekezdésében 
és a 10. cikkben említett felhatalmazás az
(*) [(*)alapjogszabály hatálybalépésének 
napjától vagy a jogalkotó által 
meghatározott bármely más időponttól]
számítva határozatlan időre szól.

2. Az e rendelet 2. cikk (3) bekezdésében 
és a 10. cikkben említett felhatalmazás e 
rendelet hatálybalépésének napjától 
számítva öt évre szól. A Bizottság 
legkésőbb hat hónappal az öt éves időszak 
letelte előtt jelentést készít a felhatalmazás 
tárgyában. A felhatalmazás időtartama 
hallgatólagosan, azonos időtartamra 
meghosszabbításra kerül, kivéve azokat az 
eseteket, amelyekben az Európai 
Parlament vagy a Tanács az érintett 
időszak lejárta előtt legkésőbb három 
hónappal kifogást emel a 
meghosszabbítás ellen.

Or. ro

Módosítás 87
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e rendelet 2. cikk (3) bekezdésében
és a 10. cikkben említett felhatalmazás az 
(*) [(*) alapjogszabály hatálybalépésének 
napjától vagy a jogalkotó által 

2. Az e rendelet 10. és 11. cikkében
említett felhatalmazás az (*) [(*) 
alapjogszabály hatálybalépésének napjától 
vagy a jogalkotó által meghatározott 
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meghatározott bármely más időponttól] 
számítva határozatlan időre szól.

bármely más időponttól] számítva 5 éves 
időtartamra szól.

Or. fr

Módosítás 88
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 18. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott átmeneti időszak végén a 
Bizottság az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok 
összetételére és címkézésére vonatkozó 
különleges rendelkezések 
szükségességéről a kisgyermekek 
táplálkozási igényeire, fogyasztási 
szokásaira, tápanyagbevitelére, 
szennyezőanyagoknak és peszticideknek 
való kitettségére, figyelembe véve a 
normál élelmiszerekre, a bébiételekre és 
kisgyermekeknek szánt élelmiszerekre 
vonatkozó különféle jogszabályokat. A 
jelentés következtetései alapján a 
Bizottság a következőket teheti:
a) úgy dönt, hogy nincs szükség a 
kisgyermekeknek szánt tejalapú italok 
összetételére és címkézésére vonatkozó 
különleges rendelkezésekre;
b) az EUMSZ 114. Cikkében megállapított 
eljárással összhangban megfelelő 
javaslatokat terjeszt be e rendelet 
módosítására; és módosítja a vonatkozó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az 
érintett különleges rendelkezések e 
cikknek megfelelően történő felvétele 
érdekében.



PE480.536v01-00 58/61 AM\889163HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A kisgyermekeknek szánt tejalapú italok jelenleg a 2009/39/EK keretirányelvben megállapított 
rendelkezések szerint vannak jelen az európai piacon. Mindazonáltal nincs konszenzus az 
uniós tagállamok között abban, hogy az ilyen termékeket miként kellene szabályozni. A 
különösen kiszolgáltatott fogyasztói csoport további magas szintű védelme érdekében ezért 
hasznos lenne, ha az EFSA tudományos véleményt adna arról, hogy szükséges-e e termékek 
vonatkozásában sajátos összetételi és címkézési követelményeknek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusaiba történő befoglalása.

Módosítás 89
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az e rendelet 2. cikkének (3) bekezdése 
és 10. cikke alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem tesz 
ellenvetést az adott aktusról az Európai 
Parlament és a Tanács részére érkezett 
értesítéstől számított két hónapos 
időszakon belül, vagy ha ezen időszak 
lejárta előtt mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem fog ellenvetést tenni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam 2 
hónappal meghosszabbodik.

5. Az e rendelet 10. cikke alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem tesz 
ellenvetést az adott aktusról az Európai 
Parlament és a Tanács részére érkezett 
értesítéstől számított két hónapos 
időszakon belül, vagy ha ezen időszak 
lejárta előtt mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem fog ellenvetést tenni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam 2 
hónappal meghosszabbodik.

Or. fr

Módosítás 90
Henri Weber

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. fr

Módosítás 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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 92
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Az 1169/2011/EU rendelet módosítása

Az 1169/2011/EU rendelet 36. cikkének 
(3) bekezdése a következő ponttal egészül 
ki:
„aa.) az intoleranciát kiváltó anyagok, –
mint például a glutén – élelmiszerekben 
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való hiányával vagy kis mennyiségű 
jelenlétével kapcsolatos tájékoztatásra”

Or. fr

Indokolás

A lisztérzékeny személyeknek a speciális szükségleteiknek megfelelő szabályozási keretre van 
szükségük.

Módosítás 93
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
18 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18b. cikk
A nagy izomerő kifejtését elősegítő 

élelmiszerek
A nagy izomerő kifejtését elősegítő 
élelmiszerek összetételére és címkézésére 
vonatkozó szabályok szükséges 
harmonizációjának értékelése érdekében 
a Bizottságnak legkésőbb 2015. július 1-
jéig jelentést kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
Bizottság az uniós jogszabályok megfelelő 
rendelkezéseinek módosítására irányuló 
javaslatokat is csatolhat ehhez a 
jelentéshez.

Or. fr

Indokolás

A fogyasztóvédelemre és a belső piac működésére vonatkozó követelményekre is figyelemmel 
az Európai Bizottságnak jelentést kell javasolnia arról, hogy szükség van-e a nagy izomerő 
kifejtését elősegítő élelmiszerek összetételére és címkézésére vonatkozó szabályok
harmonizációjára.

Módosítás 94
Amalia Sartori
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az egyes szennyezőanyag-szintekre 
vonatkozóan az 1881/2006/EK 
rendeletben meghatározott kritériumok
sérelme nélkül a 2073/2005/EK 
rendeletben megállapított mikrobiológiai 
kritériumokat a kisgyermekeknek szánt, 
jelenleg forgalomban lévő tejalapú 
italokra az (1) bekezdésben meghatározott 
átmeneti időszakban is alkalmazni kell.

Or. fr


