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RÖVID INDOKOLÁS

A különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek (a „Parnut” élelmiszerek) kérdését a 
biztonságos és egészséges élelmiszerellátás tekintetében megmutatkozó egyértelmű piaci 
igényből kifolyólag az uniós jogalkotás régóta központi kérdésként kezeli. A különleges 
táplálkozási célokra szánt élelmiszerek valamikor csekély piaci szegmense mára jelentősen 
megnőtt, bizonytalanságot eredményezve az általános és a különleges táplálkozási célú 
élelmiszerek megkülönböztetése terén. A jogalkotási javaslat ezeket a fejleményeket 
számításba veszi, ezért az előadó messzemenően egyetért a javaslatban megfogalmazott 
célkitűzésekkel.

Általános megjegyzések
A harmonizációra irányuló eddigi kísérletek ellenére hatalmas különbségek vannak a 
különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó nemzeti szabályozások között.  
E különbségek akadályt gördítenek az áruk szabad mozgása elé, felesleges szabályozási 
terheket rónak az élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó vállalatokra, és ezáltal hátráltatják a 
belső piac működését. 

Az előadó úgy véli, hogy – a fogyasztók megfelelő tájékoztatása, valamint az áruk szabad 
mozgásának és az egyenlő versenyfeltételeknek a lehetővé tétele mellett – a hasonló termékek 
esetében hasonló bánásmódot kell alkalmazni Unió-szerte. A feleslegessé vált, 
ellentmondásos és potenciálisan egymással ütköző szabályokat el kell törölni, és a népesség 
legsérülékenyebb csoportjainak, többek között a különleges táplálkozási igényű személyek 
védelméről gondoskodni kell. A különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek egységes 
szabályozására irányuló bizottsági javaslatot a fogyasztók és a termelők érdekeit egyaránt 
szolgáló biztonság és egyértelműség felé történő jelentős lépésként üdvözölhetjük.

Az előadó véleménye szerint kulcsfontosságú, hogy a csecsemők és kisgyermekek számára 
készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerekre szigorú és egységes 
előzetes engedélyezési előírás vonatkozzon. A biztonság és a hatékonyság érdekében a 
szabályokat a legfrissebb tudományos (és kutatási) adatok alapján egy független testületnek 
kell meghoznia.
A javaslat értelmében a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó 
bejelentési kötelezettség és a jóváhagyási folyamat az Európai Bizottságnál futna össze, ami 
több meglévő piaci akadály felszámolását eredményezné. Ebben az összefüggésben az előadó 
üdvözli az „Engedélyezett anyagok uniós jegyzékének” (11. cikk) bevezetését, amely a 
meglévő három különböző jegyzéket összeolvasztva nagyobb átláthatóságot teremt e téren. A 
zökkenőmentes átmenet érdekében az előadó felkéri a Bizottságot, hogy a jegyzéket kellő 
időben állítsa össze és rendszeresen frissítse azt, továbbá hogy dolgozzon ki egységes 
módszert a jegyzékbe történő felvételhez (amint arról a 11. cikk (3) bekezdése is rendelkezik).  

Kutatás és innováció
Az előadó úgy véli, hogy a speciális élelmiszerekre vonatkozó jobb uniós jogalkotást a 
kutatásba és az innovációba történő befektetésnek kell kísérnie, mivel ezen ágazatok fejlesztik 
ki az új és javított gyakorlatokat, termékeket és eljárásokat. Ennek kapcsán az előadó fel 
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kívánja hívni a figyelmet arra is, hogy az Unió „Horizont 2020” kutatási és innovációs 
programjának élelmiszer-biztonsági fejezete szól az élelmiszerek egészségi és biztonsági 
vonatkozásairól is, és hogy a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek ágazatában 
határozottan támogatni kell az összekapcsolt kutatásra és innovációs tevékenységekre 
irányuló további erőfeszítéseket is. 
A bizottsági javaslatban előterjesztett jogi módosítások – például a diabetikus élelmiszerek, az 
alacsony gluténtartalmú élelmiszerek és a sportolók számára készült élelmiszerek kizárása, 
valamint az uniós jegyzék bevezetése – nem eredményezhetik az innováció visszafogását. 
Ahogy a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek ágazatában bővül a tudományos 
ismeret, rugalmas eljárásokat kell alkalmazni a további kutatás és innováció ösztönzése 
érdekében.

Kis- és középvállalkozások (kkv-k)
Az előadó biztosítottnak kívánja látni, hogy a különleges táplálkozási célokra szánt 
élelmiszerekre vonatkozó keretirányelv által szabályozott élelmiszer-kezelési előírások 
módosítása ne legyen aránytalan hatással a kkv-kra, és ne csökkentse az átláthatóságot, illetve 
ne rójon szükségtelen terheket az élelmiszeripari vállalkozásokra. A rendelkezésre álló adatok 
szerint a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek ágazatában többségben vannak a 
kkv-k, és az ágazat az elmúlt években jelentős növekedésen ment keresztül.  Az előadó 
aggodalmának ad hangot a szabályozási terhek terén a tagállamok között jelenleg fennálló 
jelentős eltérések miatt, és úgy véli, hogy az egyszerűsítési intézkedésekkel kísért egységes 
szabályozás az egész egységes piacnak hasznára fog válni.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Fontos, hogy az e rendelet alkalmazási 
körébe tartozó élelmiszercsoportok 
gyártásában használt összetevők 
alkalmasak legyenek azon személyek 
táplálkozási igényeinek kielégítésére és 
megfelelőek legyenek azok számára, 
akiknek ezeket szánják, valamint hogy 
táplálkozásra való alkalmasságukat 
általánosan elfogadott tudományos 
tényekre alapozzák. Az ilyen 

(17) Fontos, hogy az e rendelet alkalmazási 
körébe tartozó élelmiszercsoportok 
gyártásában használt összetevők 
alkalmasak legyenek azon személyek 
táplálkozási igényeinek kielégítésére és 
megfelelőek legyenek azok számára, 
akiknek ezeket szánják, valamint hogy 
táplálkozásra való alkalmasságukat 
általánosan elfogadott tudományos 
tényekre alapozzák. Az ilyen 
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alkalmasságot a rendelkezésre álló 
tudományos adatok szisztematikus 
felülvizsgálatával kell igazolni.

alkalmasságot a rendelkezésre álló 
tudományos adatok szisztematikus és 
pártatlan felülvizsgálatával kell igazolni.

Or. en

Indokolás

A különleges élelmiszerek táplálkozásra való alkalmasságára vonatkozó tudományos 
adatoknak a magas fokú megbízhatóság és a széles körű elfogadottság érdekében nem csak 
szisztematikusnak kell lenniük, hanem azokat pártatlan módon felül is kell vizsgálni.

Módosítás 2

Irányelvre 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, 
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 
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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.

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. A 
fogyasztók egészségét kellő mértékben 
figyelembe vevő egyértelmű és 
időhatékony eljárásról is gondoskodni kell 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
tudományos és technológiai 
innovációknak köszönhető új élelmiszerek 
gyorsan piacra juthassanak.

Or. en

Indokolás

A (19) preambulumbekezdésben meghatározott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
többek között azt is biztosítaniuk kell, hogy a tudományos és technológiai innovációknak 
köszönhető új élelmiszerek időhatékony eljáráson keresztül gyorsan piacra juthassanak.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Megfelelő átmeneti intézkedésekre 
van szükség annak érdekében, hogy az 
élelmiszer-ipari vállalkozók képesek 
legyenek alkalmazkodni e rendelet 
követelményeihez,

(29) Megfelelő átmeneti intézkedésekre, 
valamint az élelmiszer-ipari vállalkozók 
rendelkezésére álló segítségre és 
naprakész információra van szükség 
annak érdekében, hogy képesek legyenek 
alkalmazkodni e rendelet 
követelményeihez.
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Or. en

Indokolás

A megfelelő átmeneti intézkedéseket az élelmiszer-ipari vállalkozók rendelkezésére álló 
segítségnek és naprakész információnak kell kísérnie annak érdekében, hogy azok képesek 
legyenek alkalmazkodni e rendelet követelményeihez.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Lásd az 1. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 5

Irányelvre 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 nem lehet megtévesztő, és:

a) megfelelően kell, hogy tájékoztassa a 
fogyasztókat; továbbá
b) orvosi, táplálkozástudományi vagy 
gyógyszerész végzettségű személyek 



PE475.941v01-00 8/8 PA\883552HU.doc

HU

véleményén kell alapulnia, figyelembe 
véve azon személyek egyedi szükségleteit, 
akiknek az élelmiszert szánják.

Or. en

Indokolás

Lásd a 6. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 6

Irányelvre 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) bekezdésében említett
követelmények nem akadályozhatják 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

Indokolás

A 9. cikk (4) bekezdésének rendelkezései feleslegesek és félrevezetőek. Nincs értelme a 
hasznos információk terjesztését csak a szakképesítéssel rendelkező személyekre korlátozni. 
Az előadó ehelyett azt javasolja, hogy a 9. cikk (3) bekezdésében említett címkézési, 
kiszerelési és reklámozási előírásokat a szakképesítéssel rendelkező független személyek 
tanácsa meghallgatásával tartsák be. Ez nem akadályozhatja meg a kizárólag orvosi, 
táplálkozástudományi vagy gyógyszerész végzettségű személyek, vagy az anya- és 
gyermekgondozás területén szakképesítéssel rendelkező személyek részére szánt hasznos 
információk vagy ajánlások terjesztését.


