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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik.
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az új élelmiszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0894 – C8-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0894),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C8-0487/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. április 30-i véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére 
(A8-0000/2014),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztonságos és egészséges 
élelmiszerek szabad mozgása a belső piac 
alapvető eleme, továbbá jelentősen 
hozzájárul az állampolgárok egészségéhez 
és jólétéhez, valamint szociális és 

(1) A biztonságos és egészséges 
élelmiszerek szabad mozgása a belső piac 
alapvető eleme, továbbá jelentősen 
hozzájárul az állampolgárok egészségéhez 
és jólétéhez, valamint szociális és 



PE537.480v02-00 6/68 PR\1036384HU.doc

HU

gazdasági érdekeik védelméhez. Az új 
élelmiszerek biztonságának értékelésére és 
az engedélyezésükre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közötti különbségek 
akadályozhatják az új élelmiszerek szabad 
mozgását, és ezáltal tisztességtelen 
versenyfeltételekhez vezethetnek.

gazdasági érdekeikhez. Az új élelmiszerek 
biztonságának értékelésére és az 
engedélyezésükre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közötti különbségek 
akadályozhatják az új élelmiszerek szabad 
mozgását, és ezáltal jogbizonytalansághoz 
és tisztességtelen versenyfeltételekhez 
vezethetnek.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós élelmiszeripari 
szakpolitikának biztosítania kell a 
fogyasztók egészségének és érdekeinek 
magas szintű védelmét és a belső piac 
hatékony működését, ezzel párhuzamosan 
pedig az átláthatóságot.

(2) Az uniós élelmiszeripari 
szakpolitikának biztosítania kell a 
fogyasztók egészségének és érdekeinek, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmét és a belső piac hatékony 
működését, ezzel párhuzamosan pedig az 
átláthatóságot.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az új élelmiszerekre vonatkozó 
szabályokat az Európai Parlament és a 
Tanács 258/97/EK rendelete8 és a 
Bizottság 20019. szeptember 20-i 
1852/2001/EK rendelete9 határozta meg.
Ezeket a szabályokat az engedélyezési 
folyamat egyszerűsítése és az uniós jog 

(3) Az új élelmiszerekre vonatkozó 
szabályokat az Európai Parlament és a 
Tanács 258/97/EK rendelete8 és a 
Bizottság 20019. szeptember 20-i 
1852/2001/EK rendelete9 határozta meg.
Ezeket a szabályokat az engedélyezési 
folyamat egyszerűsítése, valamint az uniós 
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fejleményeinek figyelembe vétele 
érdekében frissíteni kell. Az uniós 
jogszabályok egyértelműsége érdekében a 
258/97/EK és az 1852/2001/EK rendeletet 
hatályon kívül kell helyezni, és a
258/97/EK rendeletet e rendelettel kell 
felváltani.

jog és a technológiai fejlődés
fejleményeinek figyelembe vétele 
érdekében frissíteni kell. A 258/97/EK és
az 1852/2001/EK rendelet hatályát veszti
és helyébe ez a rendelet lép.

____________________ ____________________
8 Az Európai Parlament és a Tanács 1997. 
január 27-i 258/97/EK rendelete az új 
élelmiszerekről és az új élelmiszer-
összetevőkről (HL L 1997.2.14. 1. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 1997. 
január 27-i 258/97/EK rendelete az új 
élelmiszerekről és az új élelmiszer-
összetevőkről (HL L 1997.2.14. 1. o.).

9 A Bizottság 2001. szeptember 20-i 
1852/2001/EK rendelete az egyes 
információk nyilvánosságra hozatalára és a 
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében benyújtott információ 
védelmére vonatkozó részletes alkalmazási 
szabályok megállapításáról (HL L 253, 
2001.9.21., p. 17).

9 A Bizottság 2001. szeptember 20-i 
1852/2001/EK rendelete az egyes 
információk nyilvánosságra hozatalára és a 
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében benyújtott információ 
védelmére vonatkozó részletes alkalmazási 
szabályok megállapításáról (HL L 253, 
2001.9.21., p. 17).

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A technológiai felhasználásra szánt 
vagy géntechnológiával módosított 
élelmiszerek nem tartozhatnak e rendelet 
hatálya alá, mivel azokra már más uniós 
jogszabályok vonatkoznak. Ezért ez a 
rendelet nem alkalmazandó az 
1829/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet10 hatálya alá tartozó 
géntechnológiával módosított 
élelmiszerekre, az 1332/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet11 hatálya alá 
tartozó enzimekre, az 1333/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet12

hatálya alá tartozó, kizárólag 

(4) Azok a technológiai felhasználásra 
szánt vagy géntechnológiával módosított 
élelmiszerek, amelyekre már más uniós 
jogszabályok vonatkoznak, nem 
tartozhatnak e rendelet hatálya alá. Ezért ez 
a rendelet nem alkalmazandó az 
1829/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet10 hatálya alá tartozó 
géntechnológiával módosított 
élelmiszerekre, az 1332/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet11 hatálya alá 
tartozó élelmiszerenzimekre, az 
1333/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet12 hatálya alá tartozó, 
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adalékanyagként használt élelmiszerekre, 
az 1334/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet13 hatálya alá tartozó
aromákra, valamint a 2009/32/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv14 hatálya alá 
tartozó extrakciós oldószerekre.

kizárólag adalékanyagként használt 
élelmiszerekre, az 1334/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet13 hatálya alá 
tartozó élelmiszeraromákra, valamint a 
2009/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv14 hatálya alá tartozó extrakciós 
oldószerekre.

____________________ ____________________
10 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 
szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete a 
géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 
268., 2003.10.18., 1. o.).

10 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 
szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete a 
géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 
268., 2003.10.18., 1. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 
december 16-i 1332/2008/EK rendelete az 
élelmiszerenzimekről (HL L 354., 
2008.12.31., 7. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 
december 16-i 1332/2008/EK rendelete az 
élelmiszerenzimekről (HL L 354., 
2008.12.31., 7. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 
december 16-i 1333/2008/EK rendelete az 
élemiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 
2008.12.31., 16. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 
december 16-i 1333/2008/EK rendelete az 
élemiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 
2008.12.31., 16. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 
december 16-i 1334/2008/EK rendelete az 
élelmiszerekben és azok felületén 
használható aromákról és egyes, aroma 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevőkről (HL L 354., 2008.12.31., 34. 
o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 
december 16-i 1334/2008/EK rendelete az 
élelmiszerekben és azok felületén 
használható aromákról és egyes, aroma 
tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-
összetevőkről (HL L 354., 2008.12.31., 34. 
o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 
április 23-i 2009/32/EK irányelve az 
élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők 
előállítása során felhasznált extrakciós 
oldószerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről (átdolgozás) 
(HL L 141., 2009.6.6., 3. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 
április 23-i 2009/32/EK irányelve az 
élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők 
előállítása során felhasznált extrakciós 
oldószerekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről (átdolgozás) 
(HL L 141., 2009.6.6., 3. o.).

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az új élelmiszereknek a 258/97/EK 
rendelet 1. cikkében jelenleg
meghatározott kategóriáit egyértelműbbé 
és naprakésszé kell tenni az élelmiszernek 
a 178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet15 2. cikkében 
meghatározott általános 
fogalommeghatározására történő utalással.

(5) Az új élelmiszereknek a 258/97/EK 
rendelet 1. cikkében jelenleg felsorolt
kategóriáit egyértelműbbé és naprakésszé 
kell tenni az élelmiszernek a 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet15 2. 
cikkében meghatározott általános 
fogalommeghatározására történő utalással.
A rendelet alkalmazási időpontja előtt a 
Bizottságnak az új élelmiszerekre 
vonatkozó iránymutatást kell elfogadnia, 
amely segítséget nyújtana a 
kérelmezőknek és a tagállamoknak annak 
megértésében, hogy egy adott élelmiszer e 
rendelet hatálya alá esik-e, illetve, hogy 
mely élelmiszerkategóriába tartozik az új 
élelmiszer.

____________________ ____________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 
január 28-i 178/2002/EK rendelete az 
élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság létrehozásáról és az 
élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások 
megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. 
o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 
január 28-i 178/2002/EK rendelete az 
élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság létrehozásáról és az 
élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások 
megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. 
o.).

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 258/97/EK rendeletben foglalt 
szabályokkal való folytonosság biztosítása 
érdekében az új élelmiszernek tekintendő 
élelmiszer kritériuma továbbra is az, hogy 
nem került sor jelentős mértékű emberi 
fogyasztásra történő felhasználására az 

(6) A 258/97/EK rendeletben foglalt 
szabályokkal való folytonosság biztosítása 
érdekében az új élelmiszernek tekintendő 
élelmiszer egyik kritériuma továbbra is az
legyen, hogy nem került sor jelentős 
mértékű emberi fogyasztásra történő 
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Unión belül, az említett rendelet 
hatálybalépése, azaz 1997. május 15. előtt.
Az Unión belüli felhasználás a 
tagállamokban történő felhasználásra is 
utal, tekintet nélkül az egyes tagállamok 
Európai Unióhoz való csatlakozásának 
időpontjára.

felhasználására az Unión belül, az említett 
rendelet hatálybalépése, azaz 1997. május 
15. előtt. Az Unión belüli felhasználás a 
tagállamokban történő felhasználásra is 
utal, tekintet nélkül az egyes tagállamok 
Európai Unióhoz való csatlakozásának 
időpontjára.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az élelmiszer-előállítás kialakulóban 
lévő technológiái hatással lehetnek az 
élelmiszerekre, és ezáltal az élelmiszer-
biztonságra. Ezért egyértelművé kell tenni, 
hogy egy élelmiszer új élelmiszernek 
tekintendő, amennyiben olyan előállítási 
folyamattal hozták létre, amelyet korábban 
az Unióban a szóban forgó élelmiszer 
előállítására nem alkalmaztak, vagy 
amennyiben az élelmiszer az 
1169/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet16 2. cikke (2) 
bekezdésének t) pontjában meghatározott 
mesterséges nanoanyagokból áll vagy 
azokat tartalmazza.

(7) Az élelmiszer-előállítás kialakulóban 
lévő technológiái hatással lehetnek az 
élelmiszerekre, és ezáltal az élelmiszer-
biztonságra. Ezért a rendeletnek továbbá
egyértelművé kell tennie, hogy egy 
élelmiszer új élelmiszernek tekintendő, 
amennyiben olyan előállítási folyamattal 
hozták létre, amelyet korábban az Unióban 
a szóban forgó élelmiszer előállítására nem 
alkalmaztak, vagy amennyiben az 
élelmiszer az 1169/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet16 2. cikke (2) 
bekezdésének t) pontjában meghatározott 
mesterséges nanoanyagokból áll vagy 
azokat tartalmazza.

____________________ ____________________
16  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
október 25-i 1169/2011/EU rendelete 
fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 
1925/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról és a 
87/250/EGK bizottsági irányelv, a 
90/496/EGK tanácsi irányelv, az 
1999/10/EK bizottsági irányelv, a 
2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK 

16  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
október 25-i 1169/2011/EU rendelete 
fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 
1925/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról és a 
87/250/EGK bizottsági irányelv, a 
90/496/EGK tanácsi irányelv, az 
1999/10/EK bizottsági irányelv, a 
2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK 



PR\1036384HU.doc 11/68 PE537.480v02-00

HU

bizottsági irányelv és a 608/2004/EK 
bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről, (HL L 304, 2011.11.22., 18–
63.o.).

bizottsági irányelv és a 608/2004/EK 
bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről, (HL L 304, 2011.11.22., 18–
63.o.).

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az étrend-kiegészítőkben felhasznált 
vagy élelmiszerekhez hozzáadott
vitaminokra, ásványi anyagokra és egyéb
anyagokra – ideértve az anyatej-
helyettesítő tápszereket, az anyatej-
kiegészítő tápszereket, a feldolgozott 
gabona alapú élelmiszereket, a bébiételeket 
és a csecsemők és kisgyermekek speciális 
ételeit, a gyógyászati célokra szánt diétás 
élelmiszereket, valamint a testtömeg-
szabályozás céljára szolgáló, teljes napi 
étrendet helyettesítő élelmiszereket – a 
2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben17, az 1925/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben18 és a 
609/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben19 előírt szabályok 
vonatkoznak. Az említett anyagokat
szintén az e rendeletben megállapított 
szabályok szerint kell értékelni, 
amennyiben az e rendeletben
meghatározott új élelmiszer 
fogalommeghatározásába tartoznak.

(8) A 2002/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel17 és az 1925/2006/EK18

európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban az étrend-kiegészítőkben 
felhasznált vitaminokat, ásványi 
anyagokat és egyéb anyagokat, vagy az
élelmiszerekhez hozzáadott vitaminokat, 
ásványi anyagokat és egyéb anyagokat –
ideértve az anyatej-helyettesítő tápszereket, 
az anyatej-kiegészítő tápszereket, a 
feldolgozott gabona alapú élelmiszereket, a 
bébiételeket és a csecsemők és 
kisgyermekek speciális ételeit, a 
gyógyászati célokra szánt diétás 
élelmiszereket, valamint a 609/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben19 meghatározott testtömeg-
szabályozás céljára szolgáló, teljes napi 
étrendet helyettesítő élelmiszereket –
szintén e rendelet szerint kell értékelni, 
amennyiben az abban meghatározott új 
élelmiszer fogalommeghatározásába 
tartoznak.

____________________ ____________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 
június 10-i 2002/46/EK irányelve az 
étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről (HL L 183, 
2002-7.12., 51. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 
június 10-i 2002/46/EK irányelve az 
étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről (HL L 183, 
2002-7.12., 51. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 18 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 
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december 20-i 1925/2006/EK rendelete a 
vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos 
egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásáról (HL L 404., 2006.12.30., 26. 
o.).

december 20-i 1925/2006/EK rendelete a 
vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos 
egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásáról (HL L 404., 2006.12.30., 26. 
o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
június 12-i 609/2013/EU rendelete a 
csecsemők és kisgyermekek számára 
készült, a speciális gyógyászati célra szánt, 
valamint a testtömeg-szabályozás céljára 
szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő 
élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK 
tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 
1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 
2006/141/EK bizottsági irányelv, a 
2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a 41/2009/EK és a 
953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 
35. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
június 12-i 609/2013/EU rendelete a 
csecsemők és kisgyermekek számára 
készült, a speciális gyógyászati célra szánt, 
valamint a testtömeg-szabályozás céljára 
szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő 
élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK 
tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 
1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 
2006/141/EK bizottsági irányelv, a 
2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a 41/2009/EK és a 
953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 
35. o.).

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Amennyiben egy a 2002/46/EK 
irányelvnek, 1925/2006/EK rendeletnek 
vagy 609/2013/EU rendeletnek 
megfelelően felhasznált anyag gyártási 
folyamata jelentősen megváltozik, vagy az 
ilyen anyagok részecskéinek mérete 
megváltozik, például a nanotechnológia 
által, az hatással lehet az élelmiszerekre, 
és ezáltal az élelmiszer-biztonságra. Ezért 
az ilyen anyagokat e rendelet alapján új 
élelmiszernek kell tekinteni és azokat újra 
kell értékelni először e rendelet szerint, 
majd ezt követően a vonatkozó konkrét 
jogszabályok szerint.

törölve
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Or. en

Indokolás

A 9. preambulumbekezdés felesleges, mivel annak főbb pontjait a 7. és 8. 
preambulumbekezdés már tartalmazza.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amennyiben az adott élelmiszert
1997. május 15-ét megelőzően kizárólag a 
2002/46/EK irányelvben meghatározott 
étrend-kiegészítőként vagy étrend-
kiegészítő részeként használták, akkor 
lehetővé kell tenni, hogy az az említett 
dátum után is forgalomba hozható legyen
az Unión belül ugyanezzel a felhasználási 
céllal anélkül, hogy e rendelet értelmében 
új élelmiszernek minősülne. Ugyanakkor 
az étrend-kiegészítőként vagy étrend-
kiegészítő részeként történő felhasználást 
figyelmen kívül kell hagyni annak 
megállapítása során, hogy az adott 
élelmiszert jelentős mértékben használták-e 
emberi fogyasztásra 1997. május 15. előtt 
az Unióban. A szóban forgó élelmiszer 
egyéb, nem étrend-kiegészítőben vagy 
étrend-kiegészítőként történő 
felhasználását ezért e rendelettel 
szabályozni kell.

(10) Az 1997. május 15-ét megelőzően,
kizárólag a 2002/46/EK irányelvben 
meghatározott étrend-kiegészítőként vagy 
étrend-kiegészítő részeként használt 
élelmiszer az említett dátum után is 
forgalomba hozható az Unión belül 
ugyanezzel a felhasználási céllal, mivel e 
rendelet értelmében nem minősül új 
élelmiszernek. Ugyanakkor az étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként történő felhasználást figyelmen 
kívül kell hagyni annak megállapítása 
során, hogy az adott élelmiszert jelentős 
mértékben használták-e emberi 
fogyasztásra 1997. május 15. előtt az 
Unióban. A szóban forgó élelmiszer egyéb, 
nem étrend-kiegészítőben vagy étrend-
kiegészítőként történő felhasználását ezért 
e rendelettel szabályozni kell.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszerek Unión belüli 
forgalomba hozatalát elő kell segíteni, 
amennyiben azok biztonságos 
felhasználásának hagyománya a harmadik 
országban bizonyított. Az ilyen 
élelmiszereknek a harmadik ország 
népességének széles körében legalább 25 
éve a szokásos étrend részét kell 
képezniük. A nem élelmiszerként történő 
vagy a szokásos étrendhez nem kapcsolódó 
felhasználások nem képezik a biztonságos 
felhasználás hagyományának részét.

(11) A harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszerek Unión belüli 
forgalomba hozatalát elő kell segíteni, 
amennyiben azok biztonságos 
felhasználásának hagyománya a harmadik 
országban bizonyított. Az ilyen 
élelmiszereknek a harmadik ország 
népességének jelentős részében legalább 
25 éve a szokásos étrend részét kell 
képezniük. A nem élelmiszerként történő 
vagy a szokásos étrendhez nem kapcsolódó 
felhasználások nem képezik a biztonságos 
felhasználás hagyományának részét.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Egyértelművé kell tenni, hogy az 
Unióban új élelmiszereknek tekintett, 
harmadik országokból származó 
élelmiszerek csak akkor minősülnek 
harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszereknek, ha a 
178/2002/EK rendelet 3. cikkében 
meghatározott elsődleges termelésből 
származnak, függetlenül attól, hogy azok 
feldolgozott vagy feldolgozatlan 
élelmiszerek-e. Ezért ha az ilyen 
élelmiszerek új gyártási eljárással 
készülnek, vagy ha az élelmiszer az 
1169/2011/EU rendelet 2. cikke (2) 
bekezdésének t) pontjában meghatározott 
mesterséges nanoanyagot tartalmaz vagy 
abból áll, az élelmiszer nem tekinthető
hagyományosnak.

(12) Az Unióban új élelmiszereknek 
tekintett, harmadik országokból származó 
élelmiszerek csak akkor minősülnek 
harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszereknek, ha a 
178/2002/EK rendelet 3. cikkében 
meghatározott elsődleges termelésből 
származnak, függetlenül attól, hogy azok 
feldolgozott vagy feldolgozatlan 
élelmiszerek-e. Ezért ha az ilyen 
élelmiszerek új gyártási eljárással 
készülnek, nem tekinthetők
hagyományosnak.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az e rendelet hatálya alá nem tartozó 
élelmiszer-összetevőkből előállított 
élelmiszereket – különösen azokat, 
amelyeket az élelmiszer összetevőinek 
vagy azok összetételének vagy 
mennyiségének megváltoztatásával 
állítanak elő – nem lehet új 
élelmiszereknek tekinteni. Ugyanakkor az 
élelmiszer-összetevők módosításai, például 
olyan kivonatok vagy a növény olyan 
részeinek felhasználása, melyeket eddig 
jelentős mértékben nem használtak emberi 
fogyasztásra az Unióban, e rendelet hatálya 
alá kell, hogy tartozzanak.

(13) A kizárólag az e rendelet hatálya alá 
nem tartozó élelmiszer-összetevőkből 
előállított élelmiszereket – különösen 
azokat, amelyeket az élelmiszer 
összetevőinek vagy azok összetételének 
vagy mennyiségének megváltoztatásával 
állítanak elő – nem lehet új 
élelmiszereknek tekinteni. Ugyanakkor az 
élelmiszer-összetevők olyan módosításai, 
melyeket eddig jelentős mértékben nem 
használtak emberi fogyasztásra az 
Unióban, e rendelet hatálya alá kell, hogy 
tartozzanak.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 2001/83/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv20 rendelkezései 
alkalmazandók azokban az esetekben, ha 
valamely termék – valamennyi sajátosságát 
figyelembe véve – az említett irányelv 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott
„gyógyszer” fogalma és az e rendelet 
hatálya alá tartozó valamely termék 
fogalommeghatározása alá is tartozhat.
Ezzel összefüggésben, amennyiben egy 

(14) A 2001/83/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv20 rendelkezései 
alkalmazandók azokban az esetekben, ha 
valamely termék – valamennyi sajátosságát 
figyelembe véve – az említett irányelvben
meghatározott „gyógyszer” fogalma és az e 
rendelet hatálya alá tartozó valamely 
termék fogalommeghatározása alá is 
tartozhat. Ezzel összefüggésben, 
amennyiben egy tagállam a 2001/83/EK 
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tagállam a 2001/83/EK irányelvvel 
összhangban egy termékről megállapítja, 
hogy az gyógyszer, az uniós jogszabályok 
szerint korlátozhatja az adott termék 
forgalomba hozatalát. Ráadásul a 
gyógyszerekre nem vonatkozik az 
élelmiszernek a 178/2002/EK rendeletben 
szereplő fogalommeghatározása, ezért nem 
tartozhatnak e rendelet hatálya alá.

irányelvvel összhangban egy termékről 
megállapítja, hogy az gyógyszer, az uniós 
jogszabályok szerint korlátozhatja az adott 
termék forgalomba hozatalát. Ráadásul a 
gyógyszerekre nem vonatkozik az 
élelmiszernek a 178/2002/EK rendeletben 
szereplő fogalommeghatározása, ezért nem 
tartozhatnak e rendelet hatálya alá.

____________________ ____________________
20 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve 
az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről (HL L 311., 
2001.11.28., 67. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve 
az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről (HL L 311., 
2001.11.28., 67. o.).

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A Bizottság és az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 
számára konkrét határidőket kellene 
meghatározni a pályázatok 
zökkenőmentes feldolgozása érdekében. 
Nehéz esetekben azonban – amennyiben 
szükséges – a Bizottságnak és az EFSA-
nak biztosítani kell a jogot arra, hogy 
meghosszabbítsa a határidőket.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Azt, hogy egy élelmiszert jelentős 
mértékben használtak-e emberi 
fogyasztásra 1997. május 15. előtt az 
Unióban, az élelmiszeripari vállalkozók 
által szolgáltatott – és adott esetben a 
tagállamokban rendelkezésre álló egyéb 
információkkal alátámasztott –
információk alapján kell megállapítani. Az 
élelmiszer-ipari vállalkozóknak egy 
tagállamhoz kell fordulniuk abban az 
esetben, ha bizonytalanság merül fel egy 
általuk forgalomba hozni szándékozott 
élelmiszer státuszát illetően. Amennyiben 
nem áll rendelkezésre információ vagy a 
rendelkezésre álló információ nem 
elegendő az adott élelmiszer 1997. május 
15. előtti emberi fogyasztásáról, a 
szükséges információ begyűjtésére 
egyszerű és átlátható eljárást kell 
meghatározni a Bizottság, a tagállamok és 
valamennyi érintett élelmiszer-ipari 
vállalkozó bevonásával. A Bizottságot 
végrehajtási jogkörökkel kell felruházni, 
hogy meghatározhassa az ilyen konzultáció 
eljárási szakaszait.

(16) Azt, hogy egy élelmiszert jelentős 
mértékben használtak-e emberi 
fogyasztásra 1997. május 15. előtt az 
Unióban, az élelmiszeripari vállalkozók 
által szolgáltatott – és adott esetben a 
tagállamokban rendelkezésre álló egyéb 
információkkal alátámasztott –
információk alapján kell megállapítani. Az 
élelmiszer-ipari vállalkozóknak egy 
tagállamhoz és a Bizottsághoz kell 
fordulniuk abban az esetben, ha 
bizonytalanság merül fel egy általuk 
forgalomba hozni szándékozott élelmiszer 
státuszát illetően. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre információ vagy az adott 
élelmiszer 1997. május 15. előtti emberi 
fogyasztásáról rendelkezésre álló 
információ nem elegendő, a szükséges 
információ begyűjtésére egyszerű és 
átlátható eljárást kell meghatározni a 
Bizottság, a tagállamok és valamennyi 
érintett élelmiszer-ipari vállalkozó 
bevonásával. A Bizottságot végrehajtási 
jogkörökkel kell felruházni, hogy 
meghatározhassa az ilyen konzultáció 
eljárási szakaszait.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az új élelmiszereket csak akkor lehet 
engedélyezni és felhasználni, ha teljesítik 
az e rendeletben megállapított 
követelményeket. Új élelmiszereknek 
biztonságosnak kell lenniük, és nem 
téveszthetik meg a fogyasztót. Ezért 

(17) Az új élelmiszereket csak akkor lehet 
engedélyezni és felhasználni, ha teljesítik 
az e rendeletben megállapított 
követelményeket. Új élelmiszereknek 
biztonságosnak kell lenniük, és nem 
téveszthetik meg a fogyasztót. Ezért 
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amennyiben az új élelmiszer egy másik 
élelmiszert helyettesít, nem különbözhet az 
adott élelmiszertől oly módon, hogy az 
táplálkozási szempontból a fogyasztókra 
nézve kevésbé előnyös legyen.

amennyiben az új élelmiszer egy másik 
élelmiszert helyettesít, nem különbözhet az 
adott élelmiszertől oly módon, hogy az 
táplálkozási szempontból a fogyasztókra 
nézve jelentős mértékben kevésbé előnyös 
legyen.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az új élelmiszerek forgalomba 
hozatalát vagy emberi fogyasztásra szánt 
élelmiszerben történő felhasználását csak 
abban az esetben lehet engedélyezni, ha 
azok szerepelnek az Unióban forgalomba 
hozható új élelmiszerek jegyzékében (a 
továbbiakban: „uniós jegyzék”). Ezért a 
Bizottságnak végrehajtási jogi aktus révén 
létre kell hoznia egy uniós jegyzéket oly 
módon, hogy abba felveszi a 258/97/EK 
rendelet 4., 5. vagy 7. cikke alapján 
engedélyezett vagy bejelentett új 
élelmiszereket, adott esetben a hatályos 
engedélyezési feltételekkel együtt. Mivel 
ezen új élelmiszerek biztonságát már 
értékelték, azokat jogszerűen állították elő 
és forgalmazzák az Unióban, és azokkal 
kapcsolatban nem merültek fel 
egészségügyi aggályok a múltban, a 
kezdeti uniós jegyzék létrehozására a 
tanácsadói bizottsági eljárást kell 
alkalmazni.

(18) Az új élelmiszerek forgalomba 
hozatalát vagy emberi fogyasztásra szánt 
élelmiszerben történő felhasználását csak 
abban az esetben lehet engedélyezni, ha 
azok szerepelnek az Unióban forgalomba 
hozható új élelmiszerek jegyzékében (a 
továbbiakban: „uniós jegyzék”). Ezért a 
Bizottságnak végrehajtási jogi aktus révén 
létre kell hoznia egy uniós jegyzéket, 
amelybe felveszi a 258/97/EK rendelet 
alapján engedélyezett vagy bejelentett új 
élelmiszereket, adott esetben a hatályos 
engedélyezési feltételekkel együtt. Mivel 
ezen új élelmiszerek biztonságát már 
értékelték, azokat jogszerűen állították elő 
és forgalmazzák az Unióban, és azokkal 
kapcsolatban nem merültek fel 
egészségügyi aggályok a múltban, a 
kezdeti uniós jegyzék létrehozására a 
tanácsadói bizottsági eljárást kell 
alkalmazni. A jegyzék átlátható, könnyen 
hozzáférhető és rendszeresen frissített 
legyen.

Or. en
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Helyénvaló az új élelmiszereket az e 
rendeletben megállapított kritériumok és 
eljárások szerint az uniós jegyzék frissítése 
által engedélyezni. Egy hatékony, időben 
korlátozott és átlátható eljárást kell 
létrehozni. Helyénvaló gyorsabb és 
egyszerűsített eljárást bevezetni azoknak a 
harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszereknek az uniós 
jegyzékbe történő felvételére vonatkozóan, 
amelyek korábbi biztonságos felhasználása 
igazolható. Az uniós jegyzék frissítéséhez 
az e rendeletben meghatározott kritériumok 
alkalmazására lesz szükség, ezért e 
tekintetben végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni a Bizottságra.

(19) Helyénvaló az új élelmiszereket az e 
rendeletben megállapított kritériumok és 
eljárások szerint az uniós jegyzék frissítése
által engedélyezni. Egy hatékony, időben 
korlátozott és átlátható eljárást kell 
létrehozni. A kérelmezők számára lehetővé 
kell tenni a gyorsabb és egyszerűsített 
eljárást azoknak a harmadik országokból 
származó hagyományos élelmiszereknek az 
uniós jegyzékbe történő felvételére 
vonatkozóan, amelyek korábbi biztonságos 
felhasználása igazolható. Az uniós jegyzék 
frissítéséhez az e rendeletben 
meghatározott kritériumok alkalmazására 
lesz szükség, ezért e tekintetben 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 
Bizottságra.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Meg kell határozni az új 
élelmiszerekből származó biztonsági 
kockázatok értékelésének kritériumait is.
Az új élelmiszerek tudományos 
értékelésének összehangolása érdekében 
ezeket az értékeléseket az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a 
továbbiakban: EFSA) kell végeznie.

(20) Meg kell határozni az új 
élelmiszerekből származó biztonsági 
kockázatok értékelésének kritériumait is.
Az új élelmiszerek tudományos 
értékelésének összehangolása érdekében 
ezeket az értékeléseket az EFSA-nak kell 
végeznie, és az élelmiszer biztonságára 
vonatkozó eltérő vélemények esetén az 
EFSA véleménye az irányadó.
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Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Amikor egy új élelmiszert 
engedélyeznek és felvesznek az uniós 
jegyzékbe, a Bizottságnak hatáskörrel kell 
rendelkeznie arra, hogy megkövetelhesse 
az engedélyezett új élelmiszer forgalomba 
hozatal utáni nyomon követését annak 
érdekében, hogy annak felhasználása az 
EFSA biztonsági értékelésében 
meghatározott biztonsági kereteken belül 
történjen. 

(22) Amikor egy új élelmiszert 
engedélyeznek és felvesznek az uniós 
jegyzékbe, a Bizottságnak hatáskörrel kell 
rendelkeznie arra, hogy megkövetelhesse 
az engedélyezett új élelmiszer forgalomba 
hozatal utáni nyomon követését annak 
érdekében, hogy annak felhasználása az 
EFSA biztonsági értékelésében 
meghatározott biztonsági kereteken belül 
történjen. Ezt a hatáskört azonban csak 
kellően indokolt esetekben és nem állandó 
gyakorlatként kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Különleges körülmények esetén –
annak érdekében, hogy az agrár-
élelmiszeriparban ösztönözzék a kutatást és 
fejlesztést, és ezáltal az innovációt is –
helyénvaló megvédeni azokat a 
beruházásokat, amelyeket az újítók e 
rendelet szerinti új élelmiszerekre 
vonatkozó kérelem alátámasztására 
szolgáló információk és adatok 
összegyűjtésébe fektettek. A valamely új 
élelmiszernek az uniós jegyzékbe történő 
felvételére irányuló kérelem 

(23) Különleges körülmények esetén –
annak érdekében, hogy az agrár-
élelmiszeriparban ösztönözzék a kutatást és 
fejlesztést, és ezáltal az innovációt is –
helyénvaló megvédeni azokat a
beruházásokat, amelyeket a kérelmezők e 
rendelet szerinti új élelmiszerekre 
vonatkozó kérelem alátámasztására 
szolgáló információk és adatok 
összegyűjtésébe fektettek. A valamely új 
élelmiszernek az uniós jegyzékbe történő 
felvételére irányuló kérelem 
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alátámasztására benyújtott, újonnan 
kidolgozott tudományos bizonyítékokat és 
szellemi tulajdont képező adatokat védeni 
kell. Ezek az adatok és információk 
korlátozott ideig nem használhatók fel 
későbbi kérelmező javára a korábbi
kérelmező beleegyezése nélkül. A 
valamely kérelmező által szolgáltatott 
tudományos adatok védelme nem 
akadályozhatja a többi kérelmezőt abban, 
hogy saját tudományos adataik alapján 
kezdeményezzék egy élelmiszernek az 
uniós jegyzékbe történő felvételét. A 
korábbi kérelmező számára biztosított 
összességében ötéves adatvédelmi 
időszakot azonban nem lehet kiterjeszteni a 
későbbi kérelmezőknek biztosított 
adatvédelem miatt.

alátámasztására benyújtott, újonnan 
kidolgozott tudományos bizonyítékokat és 
szellemi tulajdont képező adatokat védeni 
kell. Ezek az adatok és információk 
korlátozott ideig nem használhatók fel 
későbbi kérelmező javára az eredeti
kérelmező beleegyezése nélkül. A 
valamely kérelmező által szolgáltatott 
tudományos adatok védelme nem 
akadályozhatja a többi kérelmezőt abban, 
hogy saját tudományos adataik alapján
vagy az eredeti kérelmező beleegyezése 
alapján a védett adatokra való hivatkozás 
révén kezdeményezzék egy élelmiszernek 
az uniós jegyzékbe történő felvételét. A 
korábbi kérelmező számára biztosított 
összességében ötéves adatvédelmi 
időszakot azonban nem lehet kiterjeszteni
az eredeti kérelmezőknek biztosított 
adatvédelem miatt.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A kérelmezők gyakran dolgoznak 
együtt tudósokkal, akik tudományos 
folyóiratokban teszik közzé munkájuk 
eredményét. A kérelmezők és a tudósok 
közötti együttműködés ösztönzése 
érdekében biztosítani kell az adatvédelmet 
attól függetlenül, hogy az adatokat 
közzéteszik-e tudományos folyóiratokban.

Or. en
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Ha egy kérelmező ugyanarra az 
élelmiszerre kér adatvédelmet mind e 
rendelet, mind pedig az 1926/2006/EK 
rendelet szerint, a Bizottságnak törekednie 
kell a két engedélyezési folyamat 
összehangolására annak érdekében, hogy 
az adatvédelmi időszakok egybeessenek. 
Amennyiben ez az egyik eljárás 
késleltetését teszi szükségessé, erről előre 
értesíteni kell a kérelmezőt.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az e rendelet alkalmazásának 
időpontja előtt a 258/97/EK rendelet 
szerint benyújtott kérelmekre vonatkozó 
kockázatértékelési és engedélyezési 
eljárásokat e rendelet szerint kell 
elvégezni. Továbbá az új élelmiszer e 
rendeletben meghatározott fogalmának 
pontosítása következtében és a 
jogbiztonság erősítése érdekében az e 
rendelet alkalmazásának időpontjában 
jogszerűen forgalomban levő élelmiszerek 
forgalmazását elvileg lehetővé kell tenni a 
kockázatértékelési és engedélyezési 
eljárások lezárultáig. Ezért átmeneti
szabályokat kell meghatározni, amelyek 
biztosítják a zökkenőmentes átmenetet az e 
rendelet szabályainak alkalmazásáig.

(25) Az e rendelet alkalmazásának 
időpontja előtt a 258/97/EK rendelet 
szerint benyújtott kérelmekre vonatkozó 
kockázatértékelési és engedélyezési 
eljárásokat e rendelet szerint kell 
elvégezni. Továbbá az új élelmiszer e 
rendeletben meghatározott fogalmának 
pontosítása következtében és a 
jogbiztonság erősítése érdekében az e 
rendelet alkalmazásának időpontjában 
jogszerűen forgalomban levő élelmiszerek 
forgalmazását elvileg lehetővé kell tenni a 
kockázatértékelési és engedélyezési 
eljárások lezárultáig. Ezért átmeneti
rendelkezéseket kell meghatározni, 
amelyek biztosítják a zökkenőmentes 
átmenetet az e rendelet szabályainak 
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alkalmazásáig.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy és hatály Tárgy, cél és hatály

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy e rendelet célja egyértelműen meg legyen határozva.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet az új élelmiszerek
unióbeli forgalomba hozatalának 
szabályait állapítja meg egyrészt a belső 
piac hatékony működésének szavatolása, 
másrészt az emberi egészség és a 
fogyasztói érdekek magas szintű 
védelmének biztosítása érdekében.

(1) E rendelet szabályokat határoz meg az 
új élelmiszerek Unión belüli forgalomba
hozatalára vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy e rendelet célja egyértelműen meg legyen határozva.



PE537.480v02-00 24/68 PR\1036384HU.doc

HU

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A rendelet célja, hogy biztosítsa a 
fogyasztók egészségének és érdekeinek, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmét, és ezzel egyidejűleg a belső piac 
hatékony működését.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy e rendelet célja egyértelműen meg legyen határozva.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „új élelmiszer”: az olyan élelmiszer, 
amelyet 1997. május 15. előtt az Unióban 
nem használtak jelentős mértékben emberi 
fogyasztásra (az egyes tagállamok 
csatlakozásának időpontjától függetlenül),
beleértve a következőket is:

a) „új élelmiszer”: bármely olyan 
élelmiszer, amelyet 1997. május 15. előtt 
az Unióban nem használtak jelentős 
mértékben emberi fogyasztásra (az egyes 
tagállamok csatlakozásának időpontjától 
függetlenül), és amely a következő 
kategóriák közül legalább egybe 
beletartozik:

Or. en

Indokolás

Az új élelmiszerek fogalommeghatározásához kapcsolódó feltételek újrabevezetése és 
újjáélesztése elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a rendelet csak meghatározott 
élelmiszerkategóriákra és ne az összes élelmiszerre vonatkozzon, valamint a jogbiztonság 
érdekében. 
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a albekezdés – -i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i. új vagy szándékosan módosított 
elsődleges molekulaszerkezettel 
rendelkező élelmiszerek;

Or. en

Indokolás

A rendeletet hozzá kell igazítani a technológiai fejlődéshez és az uniós piacra kerülő új 
élelmiszerfajtákhoz.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a albekezdés – -i a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ia. a mikroorganizmusokat, gombákat 
vagy algákat tartalmazó, azokból álló vagy 
azokból előállított élelmiszerek;

Or. en

Indokolás

A rendeletet hozzá kell igazítani a technológiai fejlődéshez és az uniós piacra kerülő új 
élelmiszerfajtákhoz.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a albekezdés – -i b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ib. a növényeket vagy állatokat 
tartalmazó, azokból álló vagy azokból 
előállított élelmiszerek, a hagyományos 
szaporítási vagy tenyésztési gyakorlat 
alapján előállított növények és állatok 
kivételével, amelyek korábbi, az uniós 
piacon belüli, élelmiszerként történő 
biztonságos felhasználása adatokkal 
igazolható, és amennyiben ez a gyakorlat 
nem idéz elő olyan számottevő 
változásokat az élelmiszer összetételében 
vagy szerkezetében, amelyek kihatnak 
annak tápértékére, az anyagcserére vagy 
az élelmiszerben található nem kívánatos 
anyagok mennyiségére;

Or. en

Indokolás

A rendeletet hozzá kell igazítani a technológiai fejlődéshez és az uniós piacra kerülő új 
élelmiszerfajtákhoz.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az Unióban élelmiszergyártásra 1997. 
május 15. előtt nem használt új gyártási
eljárással előállított élelmiszer, 
amennyiben az új eljárás az élelmiszer 
összetételében vagy szerkezetében olyan 
számottevő változásokat idéz elő, amelyek 
kihatnak tápértékére, az anyagcserében 
való viselkedésére vagy a benne található 
nem kívánatos anyagok mennyiségére;

i. az Unióban élelmiszergyártásra 1997. 
május 15. előtt nem használt új gyártási
eljárásból származó élelmiszer, 
amennyiben az új eljárás az élelmiszer 
összetételében vagy szerkezetében olyan 
számottevő változásokat idézhet elő, 
amelyek kihatnak tápértékére, az 
anyagcserében való viselkedésére vagy a 
benne található nem kívánatos anyagok 
mennyiségére;

Or. en
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Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a albekezdés – i pont – 3 a francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- új forrás vagy kiindulási anyag 
felhasználása vitaminok, ásványi anyagok 
és egyéb, a 2004/46/EK irányelvvel, az 
1925/2006/EK rendelettel vagy a 
609/2013/EU rendelettel összhangban 
használt anyagokhoz vagy azok 
keverékéhez.

Or. en

Indokolás

A rendeletet hozzá kell igazítani a technológiai fejlődéshez és az uniós piacra kerülő új 
élelmiszerfajtákhoz.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer”: az a) pont i–iii. 
alpontjában említettektől eltérő olyan új 
élelmiszer, amely elsődleges termelésből 
származik, és egy adott harmadik 
országban hagyománya van biztonságos 
felhasználásának;

A magyar változatot nem érinti.

Or. en
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Indokolás

Új vagy módosított molekulaszerkezetű élelmiszer nem tartozhat a harmadik országból 
származó hagyományos élelmiszerek közé.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „harmadik országban való biztonságos 
felhasználás hagyománya”: a szóban forgó 
élelmiszer biztonságosságát az 
összetételére vonatkozó adatok és a 
használatával kapcsolatos tapasztalat 
támasztja alá, vagyis az adott élelmiszer a 
harmadik ország népességének széles 
körében legalább 25 éve a szokásos étrend 
részét képezi;

c) „harmadik országban való biztonságos 
felhasználás hagyománya”: a szóban forgó 
élelmiszer biztonságosságát az 
összetételére vonatkozó adatok és a 
használatával kapcsolatos tapasztalat 
támasztja alá, vagyis az adott élelmiszer a 
harmadik ország népességének jelentős 
részében legalább 25 éve a szokásos étrend 
részét képezi;

Or. en

Indokolás

A „jelentős” szó használata egyértelművé teszi, hogy a meghatározás az adott ország 
népességének viszonylatában és nem világviszonylatban alkalmazandó.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új élelmiszernek a 2. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában szereplő 
meghatározásával kapcsolatos 
végrehajtási jogkör

törölve

E rendelet egységes végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok útján határozhat 
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arról, hogy egy adott élelmiszer új 
élelmiszernek minősül-e a 2. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában szereplő 
meghatározásnak megfelelően.

E végrehajtási jogi aktusokat a 27. cikk 
(3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk inkább a 4. cikkhez tartozik, ezért ennek megfelelően átkerült oda. 

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozók
bizonytalanság esetén egy tagállamhoz 
fordulhatnak annak megállapítása 
érdekében, hogy az általuk az Unióban 
forgalomba hozni szándékozott élelmiszer 
e rendelet hatálya alá tartozik-e. Ebben az
esetben az élelmiszer-ipari vállalkozó a 
tagállam kérése nyomán rendelkezésre 
bocsátja a szükséges információkat, 
különösen azokat, amelyek annak
megállapításához szükségesek, hogy az
adott élelmiszert az Unióban milyen 
mértékben használták 1997. május 15. 
előtt emberi fogyasztásra. 

(2) Bizonytalanság esetén, annak 
megállapítása érdekében, hogy az általuk 
az Unióban forgalomba hozni szándékozott 
élelmiszer e rendelet hatálya alá tartozik-e,
az élelmiszer-ipari vállalkozók egy 
tagállamhoz fordulhatnak. Az élelmiszer-
ipari vállalkozó – kérésre – a tagállam 
rendelkezésre bocsátja a szükséges
információt annak érdekében, hogy a 
tagállam megállapíthassa, hogy egy adott
élelmiszer e rendelet hatálya alá tartozik-
e.

Or. en

Indokolás

Valamennyi, új élelmiszerrel kapcsolatos kérelem egyedi, ezért kellő rugalmasságot kell 
biztosítani az élelmiszer-ipari vállalkozóknak ahhoz, hogy az egyéni kérelmeikkel kapcsolatos 
részletekről konzultálhassanak a tagállamokkal. Amennyiben erre sor kerül, a tagállam 
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rendelkezésére kell bocsátaniuk minden szükséges információt.

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a tagállam nem tudja 
megállapítani, hogy az adott élelmiszer e 
rendelet hatálya alá esik-e, konzultálhat a 
Bizottsággal vagy más tagállamokkal.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a minősítési eljárás során joguk van a konzultációra, de nem kötelező, 
amennyiben nincs rá szükségük. 

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén
meghatározhatja a (2) bekezdésben 
említett megkeresés eljárási szakaszait.

A Bizottság legkésőbb ...-ig végrehajtási 
jogi aktusok révén kialakítja azokat az 
iránymutatásokat, amelyek 
meghatározzák,

hogy az élelmiszerek vagy élelmiszer-
összetevők mely formái tartoznak e 
rendelet hatálya alá – a 2. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában szereplő 
kategóriák szerint, valamint

a konzultációs folyamat eljárási lépéseit. 

____________________
+ Megjegyzés a kiadóhivatal számára: 
Kérem, illessze be a dátumot: 12 hónappal 
e rendelet hatálybalépése után.
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Or. en

Indokolás

A rendelet új kategóriákat vezet be, amelyek az 1997. óta végbement tudományos fejlődést 
tükrözik. Ez azonban bonyolultabbá teszi a folyamatot. Rendkívül fontos, hogy a Bizottság a 
kérelmezőket segítendő, iránymutatásokat tegyen közzé. Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak is 
biztosítani kell a minősítési folyamat során a tagállamokkal, az EFSA-val és a Bizottsággal 
folytatandó egyértelmű és hozzáférhető kommunikációt.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új élelmiszernek a 2. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában szereplő 

meghatározásával kapcsolatos 
végrehajtási jogkör

E rendelet egységes végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottság – saját 
kezdeményezésre vagy egy tagállam 
kérésére – végrehajtási jogi aktusok útján 
határozhat arról, hogy egy adott 
élelmiszer új élelmiszernek minősül-e a 2. 
cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
szereplő meghatározásnak megfelelően.

E végrehajtási jogi aktusokat a 27. cikk 
(3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. cikk módosításának indokolását.
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió piacán csak az engedélyezett 
és az uniós jegyzéken szereplő új 
élelmiszerek hozhatók forgalomba,
használhatók fel önmagukban,
élelmiszerekben vagy élelmiszereken a 
jegyzékben meghatározott felhasználási 
feltételeknek megfelelően.

(2) Az Unió piacán csak az engedélyezett 
és az uniós jegyzéken szereplő új 
élelmiszerek hozhatók forgalomba és/vagy
használhatók fel élelmiszerekben vagy
azok felületén a jegyzékben meghatározott 
felhasználási feltételeknek és címkézési 
előírásoknak megfelelően.

Or. en

Indokolás

Címkézési előírások is képezhetik az engedélyezési folyamat részét.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az uniós jegyzékhez való hozzáférés 
…-tól+ nyilvánosan elérhető lesz. Az uniós 
jegyzéket a Bizottság weboldalán és az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik 
közzé.

____________________
+ Megjegyzés a kiadóhivatal számára: 
Kérem, illessze be a dátumot: 24 hónappal 
e rendelet hatálybalépése után.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy az új élelmiszerek uniós jegyzéke átlátható legyen. A Bizottságnak 
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mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a jegyzék könnyen hozzáférhető legyen a 
nyilvánosság számára.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új élelmiszereknek az uniós jegyzékbe 
való felvételére vonatkozó általános 
feltételek

Az új élelmiszereknek az uniós jegyzékbe 
való felvételére vonatkozó általános 
feltételek

A Bizottság csak akkor engedélyezheti egy 
új élelmiszernek az uniós jegyzékbe való 
felvételét, ha az megfelel a következő 
feltételeknek:

A Bizottság csak akkor engedélyezheti egy 
új élelmiszernek az uniós jegyzékbe való 
felvételét, ha az megfelel a következő 
feltételeknek:

a) a rendelkezésre álló tudományos 
bizonyítékok alapján nem veszélyezteti az 
emberi egészséget;

a) a rendelkezésre álló tudományos 
bizonyítékok alapján nem veszélyezteti az 
emberi egészséget;

b) használata nem vezeti félre a fogyasztót; b) használata nem vezeti félre a fogyasztót;

c) amennyiben egy másik élelmiszer 
helyettesítésére szánják, attól nem 
különbözik olyan módon, hogy normál 
mértékű fogyasztása a fogyasztóra nézve 
táplálkozási szempontból kedvezőtlen 
lehet.

c) amennyiben egy másik élelmiszer 
helyettesítésére szánják, attól nem 
különbözik olyan módon, hogy normál 
mértékű fogyasztása a fogyasztóra nézve 
táplálkozási szempontból jelentős 
mértékben kedvezőtlen lehet.

Amennyiben az a) pontban említett 
tudományos vizsgálatok eredménye eltérő, 
az EFSA véleménye alapján kell állást 
foglalni.

Or. en

Indokolás

A tápértékben jelentkező elhanyagolható különbség nem indokolhatja egy kérelem 
engedélyezésének elutasítását, amennyiben a különbségnek nincs hatása az emberi 
egészségre. Amennyiben eltérések mutatkoznak a tudományos vizsgálatok eredményeiben, az 
EFSA hatáskörébe kell utalni a döntés és a következtetések meghatározását.
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb …-ig23 létrehozza 
az uniós jegyzéket egy végrehajtási jogi 
aktus révén oly módon, hogy abba felveszi 
a 258/97/EK rendelet 4., 5. vagy 7. cikke 
alapján engedélyezett vagy bejelentett új 
élelmiszereket, adott esetben a hatályos 
engedélyezési feltételekkel együtt.

A Bizottság …-ig létrehozza az uniós 
jegyzéket egy végrehajtási jogi aktus révén 
oly módon, hogy abba felveszi 
a 258/97/EK rendelet 4., 5. vagy 7. cikke 
alapján engedélyezett vagy bejelentett új 
élelmiszereket, adott esetben a hatályos 
engedélyezési feltételekkel együtt.

____________________ ____________________
23 Kiadóhivatal: Kérem, illessze be a 
dátumot: 24 hónappal e rendelet 
hatálybalépése után.

23 Kiadóhivatal: Kérem, illessze be a 
dátumot: 24 hónappal e rendelet 
hatálybalépése után.

Or. en

Indokolás

Technikai jellegű módosítás.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós jegyzék tartalma Az uniós jegyzék tartalma és aktualizálása

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy új élelmiszer uniós jegyzékbe való 
felvételéhez kapcsolódó feltételek,
előírások vagy korlátozások hozzáadása, 
törlése vagy módosítása.

c) egy új élelmiszer uniós jegyzékbe való 
felvételéhez kapcsolódó előírások, 
használati feltételek, további különleges 
címkézési feltételek vagy forgalomba 
hozatal utáni nyomon követésre 
vonatkozó követelmények hozzáadása, 
törlése vagy módosítása.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy új élelmiszernek az uniós jegyzékbe 
való, (2) bekezdés szerinti felvétele esetén 
az új élelmiszerre vonatkozó bejegyzés 
szükség szerint a következőket
tartalmazza:

Egy új élelmiszernek az uniós jegyzékbe 
való, (2) bekezdés szerinti felvétele esetén 
az új élelmiszerre vonatkozó bejegyzés
tartalmazza az élelmiszer leírását és
szükség szerint a következőket:

a) az új élelmiszer leírása;

b) az új élelmiszer felhasználásának 
feltételei, amelyek elsődleges célja 
elkerülni a lakosság egyes csoportjaira 
esetleg gyakorolható kedvezőtlen 
hatásokat, továbbá kivédeni az ajánlott 
bevitel túllépését és a túlzott mértékű 
fogyasztással járó veszélyeket;

a) az új élelmiszer felhasználásának 
feltételei, amelyek elsődleges célja 
elkerülni a lakosság egyes csoportjaira 
esetleg gyakorolható kedvezőtlen 
hatásokat, továbbá kivédeni az ajánlott 
bevitel túllépését és a túlzott mértékű 
fogyasztással járó veszélyeket;

c) további különleges címkézési 
követelmények a végfelhasználónak az 

b) további különleges címkézési 
követelmények a végfelhasználónak az 
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élelmiszer sajátos jellemzőivel és 
tulajdonságaival kapcsolatos tájékoztatása 
érdekében, ez vonatkozhat többek között 
az összetétel, a tápérték vagy a táplálkozási 
hatás, valamint a szándékolt felhasználás 
ismertetésére, ha az új élelmiszer nem 
feleltethető meg egy másik élelmiszernek, 
vagy fogyasztása valamely lakossági 
csoport számára egészségügyi 
következményekkel járhat;

élelmiszer sajátos jellemzőivel és 
tulajdonságaival kapcsolatos tájékoztatása 
érdekében, ez vonatkozhat többek között 
az összetétel, a tápérték vagy a táplálkozási 
hatás, valamint a szándékolt felhasználás 
ismertetésére, ha az új élelmiszer nem 
feleltethető meg egy másik élelmiszernek, 
vagy fogyasztása valamely lakossági 
csoport számára egészségügyi 
következményekkel járhat;

d) a forgalomba hozatal utáni 
nyomonkövetési követelmények a 23. 
cikknek megfelelően.

c) a forgalomba hozatal utáni 
nyomonkövetési követelmények a 23. 
cikknek megfelelően.

Or. en

Indokolás
Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új élelmiszerek Unión belüli 
forgalomba hozatalának engedélyezése és 
az uniós jegyzék naprakésszé tétele

Az új élelmiszerek Unión belüli 
forgalomba hozatalának engedélyezését és 
az uniós jegyzék naprakésszé tételét 
szolgáló eljárások

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 50

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

Az új élelmiszerek Unión belüli 
forgalomba hozatalának engedélyezését és 
az uniós jegyzék 8. cikkben előírt 
naprakésszé tételét szolgáló eljárás vagy az 
Európai Bizottság saját kezdeményezésére, 
vagy a hozzá érkezett kérelem alapján 
veszi kezdetét.

Az új élelmiszerek Unión belüli 
forgalomba hozatalának engedélyezését és 
az uniós jegyzék 8. cikkben előírt 
naprakésszé tételét szolgáló eljárások vagy 
az Európai Bizottság saját 
kezdeményezésére, vagy a hozzá érkezett 
kérelem alapján veszi kezdetét. A Bizottság 
a kérelmet a tagállamok rendelkezésére 
bocsátja.

A kérelem a következőket tartalmazza: A kérelem a következőket tartalmazza:

-a) a kérelmező neve és címe;

a) az új élelmiszer megnevezése és leírása, a) az új élelmiszer megnevezése és leírása,

aa) a gyártási eljárás,

b) az új élelmiszer összetétele; b) az új élelmiszer összetétele; 

c) tudományos bizonyíték arról, hogy az új 
élelmiszer nem veszélyezteti az emberi 
egészséget;

c) tudományos bizonyíték arról, hogy az új 
élelmiszer nem veszélyezteti az emberi 
egészséget;

ca) adott esetben az elemzési módszer(ek);

d) szükség esetén a javasolt felhasználási 
feltételek és a javasolt különleges 
címkézési követelmények, amelyek nem 
vezetik félre a fogyasztót.

d) szükség esetén a javasolt felhasználási 
feltételek és a javasolt különleges 
címkézési követelmények, amelyek nem 
vezetik félre a fogyasztót.

Or. en

Indokolás

A kérelmet valamennyi tagállam rendelkezésére kell bocsátani. A hatóságoknak szükségük 
van a kérelem új elemeire ahhoz, hogy ellenőrizhessék, hogy engedélyezhető-e az adott új 
élelmiszer.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság kikérheti az Európai (2) A Bizottság kikéri az EFSA 
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Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
véleményét, amennyiben a naprakésszé
tétel hatással lehet az emberi egészségre.

véleményét, amennyiben az uniós jegyzék
naprakésszé tétele veszélyeztetheti az
emberi egészséget.

Or. en

Indokolás

Amennyiben indokoltan felmerül az a lehetőség, hogy egy élelmiszer veszélyeztetheti az 
emberi egészséget, a Bizottságot kötelezni kell arra, hogy kikérje az EFSA véleményét.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
eljárás bármelyik szakaszában
megszakíthatja az engedélyezési eljárást, 
és eltekinthet a tervezett naprakésszé 
tételtől, ha megítélése szerint az nem 
indokolt.

A (3) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
eljárás bármelyik szakaszában
megszüntetheti az engedélyezési eljárást, 
és eltekinthet a tervezett naprakésszé 
tételtől, ha megítélése szerint az nem 
indokolt.

Or. en

Indokolás
Igazodás a terminológia helyesbítésére irányuló tanácsi célkitűzéshez.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kérelmező az EFSA (2) bekezdésben 
említett szakvéleményének elfogadását 
megelőzően bármikor visszavonhatja az (1) 
bekezdésben említett kérelmet, amely 
esetben az új élelmiszer forgalomba 
hozatalának engedélyezését és az uniós 

(5) A kérelmező bármikor visszavonhatja a
kérelmet, amely esetben az új élelmiszer 
forgalomba hozatalának engedélyezését és 
az uniós jegyzék naprakésszé tételét 
szolgáló eljárás megszakad.
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jegyzék naprakésszé tételét szolgáló eljárás 
megszakad.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a kérelmező az eljárás bármely pontján visszavonhassa a kérelmet.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EFSA véleményének kikérésekor a 
Bizottság továbbítja az EFSA felé az 
érvényes kérelmet. Az EFSA az érvényes 
kérelem kézhezvételétől számított kilenc 
hónapon belül elfogadja szakvéleményét.

(1) Az EFSA véleményének kikérésekor a 
Bizottság egy hónapon belül továbbítja az 
EFSA felé az érvényes kérelmet. Az EFSA 
az érvényes kérelem kézhezvételétől 
számított kilenc hónapon belül elfogadja
szakvéleményét.

Az új élelmiszerek biztonságosságának 
értékelésekor az EFSA szükség szerint a 
következőket veszi figyelembe:

Az új élelmiszerek biztonságosságának 
értékelésekor az EFSA szükség szerint a 
következőket veszi figyelembe:

a) az új élelmiszer van-e olyan biztonságos, 
mint az Unió piacán már forgalomba 
hozható hasonló élelmiszer-fajta;

a) az új élelmiszer van-e olyan biztonságos, 
mint az Unió piacán már forgalomba 
hozható hasonló élelmiszer-fajta;

b) az új élelmiszer összetétele és 
felhasználásának feltételei nem 
veszélyeztethetik az emberek egészségét az 
Unióban.

b) az új élelmiszer összetétele és 
felhasználásának feltételei nem 
veszélyeztethetik az emberek egészségét az 
Unióban.

c) amennyiben az új élelmiszert egy másik 
élelmiszer helyettesítésére szánják, attól 
nem különbözik olyan módon, hogy 
normál mértékű fogyasztása a fogyasztóra 
nézve táplálkozási szempontból jelentős 
mértékben kedvezőtlen lehet.

Or. en
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Indokolás

A kérelmezési folyamat hatékonyabbá tétele érdekében le kell rövidíteni a kérelmezési 
folyamat különböző szakaszainak határidejét. Az EFSA szerepét össze kell hangolni a 6. 
cikkben meghatározott, az engedélyezésre vonatkozó feltételekkel.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EFSA továbbítja szakvéleményét a 
Bizottság, a tagállamok, és adott esetben a 
kérelmező felé is.

(2) Az EFSA továbbítja szakvéleményét a 
Bizottság, a tagállamok és a kérelmező 
felé.

Or. en

Indokolás

A kérelmező mindig mérvadó az eljárásban, és az eljárás valamennyi szakaszáról tájékoztatni 
kell őt.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az EFSA megfelelően 
indokolt esetben kiegészítő információkat 
kér a kérelmezőtől, az (1) bekezdésben 
említett kilenc hónapos időszak 
meghosszabbítható.

(3) Amennyiben az EFSA megfelelően 
indokolt esetben kiegészítő információkat 
kér a kérelmezőtől, az (1) bekezdésben 
említett kilenc hónapos időszak 
meghosszabbítható.

A kérelmezővel folytatott konzultációt 
követően az EFSA meghatározza a 
kiegészítő információk benyújtásának 
határidejét, és tájékoztatja a Bizottságot az 
elbírálási időszak ennek megfelelő 
meghosszabbodásáról.

A kérelmezővel folytatott konzultációt 
követően az EFSA meghatározza a 
kiegészítő információk benyújtásának 
határidejét, és erről tájékoztatja a 
Bizottságot.

Amennyiben a Bizottság az EFSA Amennyiben a Bizottság az EFSA 
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rendelkezésére álló elbírálási időszak 
meghosszabbodásáról szóló tájékoztatást 
követő nyolc munkanapon belül nem emel 
kifogást, az (1) bekezdésében említett 
kilenc hónapos időszak a megfelelő 
mértékben automatikusan 
meghosszabbodik. A Bizottság tájékoztatja 
a tagállamokat a hosszabbításról.

rendelkezésére álló elbírálási időszak 
meghosszabbodásáról szóló tájékoztatást 
követő nyolc munkanapon belül nem emel 
kifogást, az (1) bekezdésében említett 
kilenc hónapos időszak a megfelelő 
mértékben automatikusan 
meghosszabbodik. A Bizottság tájékoztatja 
a tagállamokat a hosszabbításról.

Or. en

Indokolás
Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben említett 
kiegészítő információk az ott említett 
határidőig nem érkeznek be az EFSA-hoz, 
az az eredetileg rendelkezésére bocsátott
információk alapján fogadja el 
szakvéleményét.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben említett 
kiegészítő információkat az ott említett 
határidőig nem bocsátják az EFSA 
rendelkezésére, az a rendelkezésére álló
információk alapján készíti el 
szakvéleményét.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (3) bekezdésben említett kiegészítő 
információkat az EFSA a Bizottság és a 

(6) A (3) és (5) bekezdésben említett 
kiegészítő információkat az EFSA a 
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tagállamok számára hozzáférhetővé teszi. Bizottság és a tagállamok számára 
hozzáférhetővé teszi.

Or. en

Indokolás

A kiegészítő információkat a Bizottság és a tagállamok számára nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az EFSA 
szakvéleményének közzétételét követő
kilenc hónapon belül a 27. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság elé 
terjeszti az uniós jegyzék naprakésszé 
tételét szolgáló végrehajtási jogi aktus 
tervezetét, figyelembe véve a 
következőket:

(1) A Bizottság az EFSA 
szakvéleményének közzétételét követő hat
hónapon belül a 27. cikk (1) bekezdésében 
említett bizottság elé terjeszti az uniós 
jegyzék naprakésszé tételét szolgáló 
végrehajtási jogi aktus tervezetét, 
figyelembe véve a következőket:

a) adott esetben a 6. cikk szerinti 
feltételek;

a) a 6. cikk szerinti feltételek;

b) az uniós jog vonatkozó rendelkezései; b) az uniós jog vonatkozó rendelkezései; 

c) az EFSA szakvéleménye; c) az EFSA szakvéleménye;

d) a kérdéses kérelem szempontjából 
releváns egyéb lényegi elemek.

d) a kérdéses kérelem szempontjából 
releváns egyéb lényegi elemek.

A végrehajtási jogi aktus elfogadása a 27. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
történik.

A végrehajtási jogi aktus elfogadása a 27. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
történik.

Or. en

Indokolás

A kérelmezési folyamat hatékonyabbá tétele érdekében le kell rövidíteni a kérelmezési 
folyamat különböző szakaszainak határidejét. Normál esetben a Bizottságnak nincs szüksége 
kilenc hónapra egy végrehajtási jogi aktus tervezetének elkészítéséhez. Hat hónap elegendő 



PR\1036384HU.doc 43/68 PE537.480v02-00

HU

kell, hogy legyen, tekintettel arra, hogy a 21. cikk nehéz esetekben eseti hosszabbításokat is 
lehetővé tesz. A 6. cikkből egyértelműen kiderül, hogy nem mindig az összes feltétel érvényes, 
így itt az „adott esetben" kifejezés felesleges és félrevezető lehet.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság nem kérte ki 
az EFSA véleményét a 9. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően, az (1) 
bekezdésben előírt kilenc hónapos időszak 
a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelő 
érvényes kérelem Bizottság általi 
kézhezvételének napján kezdődik.

(2) Amennyiben a Bizottság nem kérte ki 
az EFSA véleményét a 9. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően, az (1) 
bekezdésben előírt hat hónapos időszak a 
9. cikk (1) bekezdésének megfelelő 
érvényes kérelem Bizottság általi 
kézhezvételének napján kezdődik.

Or. en

Indokolás

A kérelmezési folyamat hatékonyabbá tétele érdekében le kell rövidíteni a kérelmezési 
folyamat különböző szakaszainak határidejét. Normál esetben a Bizottságnak nincs szüksége 
kilenc hónapra egy végrehajtási jogi aktus tervezetének elkészítéséhez. Hat hónap elegendő 
kell, hogy legyen, tekintettel arra, hogy a 21. cikk nehéz esetekben eseti hosszabbításokat is 
lehetővé tesz. 

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmekkel kapcsolatos adminisztratív 
és szakmai követelmények 
meghatározására vonatkozó 
felhatalmazás

A kérelmekkel kapcsolatos adminisztratív 
és szakmai követelményeket meghatározó 
végrehajtási jogi aktusok

A Bizottság legkésőbb …24-ig 
meghatározza végrehajtási jogi aktusok 
révén a következőket:

A Bizottság legkésőbb …24-ig 
meghatározza végrehajtási jogi aktusok 
révén a következőket:
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a) a 9. cikk (1) bekezdésében említett 
kérelem tartalma, összeállítása és 
megjelenése;

a) a 9. cikk (1) bekezdésében említett 
kérelem tartalma, összeállítása és 
megjelenése;

b) a kérelem érvényességének 
ellenőrzésére szolgáló eljárás;

b) a kérelem érvényességének 
ellenőrzésére szolgáló eljárás;

c) az EFSA 10. cikk szerinti 
szakvéleményében szerepeltetendő 
információk típusa. 

c) az EFSA 10. cikk szerinti 
szakvéleményében szerepeltetendő 
információk típusa. 

E végrehajtási jogi aktusokat a 27. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

E végrehajtási jogi aktusokat a 27. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

____________________ ____________________
24 Kiadóhivatal: Kérem, illessze be a 
dátumot: 24 hónappal e rendelet 
hatálybalépése után.

24 Kiadóhivatal: Kérem, illessze be a 
dátumot: 24 hónappal e rendelet 
hatálybalépése után.

Or. en

Indokolás

Igazodás a terminológia helyesbítésére irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszerekről szóló 
értesítés

A harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszerekről szóló 
értesítés

Az a kérelmező, aki az Unió piacán 
harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszert kíván 
forgalomba hozni, értesíti a Bizottságot e 
szándékáról.

Az a kérelmező, aki az Unió piacán 
harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszert kíván 
forgalomba hozni, értesítést nyújthat be a 
Bizottságnak e szándékáról.

Az értesítésnek a következőket kell 
tartalmaznia:

Az értesítésnek a következőket kell 
tartalmaznia:

-a) a kérelmező neve és címe;

a) a hagyományos élelmiszer megnevezése a) a hagyományos élelmiszer megnevezése 
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és leírása; és leírása;

b) a hagyományos élelmiszer összetétele; b) a hagyományos élelmiszer összetétele;

c) a hagyományos élelmiszer származási 
országa;

c) a hagyományos élelmiszer származási 
országa;

d) az élelmiszer valamely harmadik 
országban való biztonságos 
felhasználásának hagyományát igazoló 
dokumentált adatok;

d) az élelmiszer valamely harmadik 
országban való biztonságos 
felhasználásának hagyományát igazoló 
dokumentált adatok;

e) szükség esetén a javasolt felhasználási 
feltételek és különleges címkézési 
követelmények, amelyek nem vezetik félre 
a fogyasztót.

e) szükség esetén a javasolt felhasználási 
feltételek és különleges címkézési 
követelmények, amelyek nem vezetik félre 
a fogyasztót.

Or. en

Indokolás

Igazodás az arra irányuló tanácsi célkitűzéshez, hogy lehetővé tegyék a kérelmező számára az 
új élelmiszerek esetében a szokásos kérelmezési eljárás lefolytatását, amennyiben például egy 
harmadik országban nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték a biztonságos élelmiszer-
fogyasztásra.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatos
eljárás

A harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszerek forgalomba 
hozatalának bejelentésére vonatkozó
eljárás

Or. en

Indokolás

Igazodás a terminológia helyesbítésére irányuló tanácsi célkitűzéshez.
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 13. cikk szerinti érvényes 
kérelmet haladéktalanul továbbítja a 
tagállamok és az EFSA részére.

(1) A Bizottság a 13. cikk szerinti érvényes 
kérelmet egy hónapon belül továbbítja a 
tagállamok és az EFSA részére.

Or. en

Indokolás

A kérelmezési folyamat hatékonyabbá tétele érdekében le kell rövidíteni a kérelmezési 
folyamat különböző szakaszainak határidejét.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érvényes értesítés (1) bekezdés 
szerinti továbbítását követő négy hónapon 
belül a tagállamok és az EFSA indokolt 
biztonsági kifogásokat emelhetnek a 
Bizottságnál az érintett hagyományos 
élelmiszer uniós forgalomba hozatalával 
szemben.

(2) Az érvényes értesítés (1) bekezdés 
szerinti továbbítását követő négy hónapon 
belül, amennyiben egy adott élelmiszer 
veszélyeztetheti az emberi egészséget, a 
tagállamok és az EFSA indokolt biztonsági 
kifogásokat emelhetnek a Bizottságnál az 
érintett hagyományos élelmiszer uniós 
forgalomba hozatalával szemben.

Or. en

Indokolás

Az érvényes értesítéseket nem szabad szükségtelenül terhes bizonyítási követelményekkel 
indokolatlanul megakadályozni abban, hogy forgalomba kerülhessenek.
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, az
EFSA-t és a kérelmezőt a (2) bekezdésben 
említett eljárás eredményéről.

A Bizottság a benyújtáskor tájékoztatja a
kérelmezőt a biztonságossággal 
kapcsolatos bármely indokolt 
ellenvetésről. A tagállamok, az EFSAés a
kérelmező tájékoztatást kap a (2) 
bekezdésben említett eljárás eredményéről.

Or. en

Indokolás

A kérelmezőnek lehetővé kell tenni, hogy megkezdhesse az engedélyezési eljárás 
előkészületeit, amint kiderül, hogy arra szükség lesz. 

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ott előírt időszakon belül 
nem érkezik a (2) bekezdés szerinti 
indokolt biztonsági kifogás, a Bizottság 
engedélyezi az érintett hagyományos 
élelmiszer forgalomba hozatalát az 
Unióban, és haladéktalanul naprakésszé 
teszi az uniós jegyzéket.

Amennyiben az ott előírt időszakon belül 
nem érkezik a (2) bekezdés szerinti 
indokolt biztonsági kifogás, a Bizottság 
engedélyezi az érintett hagyományos 
élelmiszer forgalomba hozatalát az 
Unióban, és egy hónapon belül
naprakésszé teszi az uniós jegyzéket.

Or. en

Indokolás

A kérelmezési folyamat hatékonyabbá tétele érdekében le kell rövidíteni a kérelmezési 
folyamat különböző szakaszainak határidejét. 
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Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a (2) bekezdésnek 
megfelelően tudományos bizonyítékokon 
alapuló indokolt biztonsági kifogás merült 
fel, a Bizottság nem engedélyezi az érintett 
hagyományos élelmiszer forgalomba 
hozatalát, és nem végzi el az uniós jegyzék 
naprakésszé tételét.

Amennyiben a (2) bekezdésnek 
megfelelően indokolt biztonsági kifogás 
merült fel, a Bizottság nem engedélyezi az 
érintett hagyományos élelmiszer 
forgalomba hozatalát, és nem végzi el az 
uniós jegyzék naprakésszé tételét.

Or. en

Indokolás

Az ugyane cikk (2) bekezdésében véghezvitt módosítások fényében felesleges ez a pár szó.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14. cikk (5) bekezdésében említett 
kérelemnek a 13. cikkel összhangban már 
benyújtott információk mellett a 14. cikk
(5) bekezdésében említett indokolt 
biztonsági kifogással kapcsolatos 
dokumentált adatokat kell tartalmaznia.

A 14. cikk (5) bekezdésének második 
albekezdésében említett kérelemnek a 13. 
cikkel összhangban már benyújtott 
információk mellett a 14. cikk (5) 
bekezdésében említett indokolt biztonsági 
kifogással kapcsolatos dokumentált 
adatokat kell tartalmaznia.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 
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Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az EFSA megfelelően 
indokolt esetben kiegészítő információkat 
kér a kérelmezőtől, az (1) bekezdésben 
említett hat hónapos időszak 
meghosszabbítható.

(4) Amennyiben az EFSA megfelelően 
indokolt esetben kiegészítő információkat 
kér a kérelmezőtől, az (1) bekezdésben 
említett kilenc hónapos időszak 
meghosszabbítható.

A kérelmezővel folytatott konzultációt 
követően az EFSA meghatározza a 
kiegészítő információk benyújtásának 
határidejét, és tájékoztatja a Bizottságot az 
elbírálási időszak ennek megfelelő 
meghosszabbodásáról.

A kérelmezővel folytatott konzultációt 
követően az EFSA meghatározza a 
kiegészítő információk benyújtásának 
határidejét, és erről tájékoztatja a 
Bizottságot.

Amennyiben a Bizottság az EFSA 
rendelkezésére álló elbírálási időszak 
meghosszabbodásáról szóló tájékoztatást 
követő nyolc munkanapon belül nem emel 
kifogást, az (1) bekezdésében említett hat 
hónapos időszak a megfelelő mértékben 
automatikusan meghosszabbodik. A 
Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a 
hosszabbításról.

Amennyiben a Bizottság az EFSA 
rendelkezésére álló elbírálási időszak 
meghosszabbodásáról szóló tájékoztatást 
követő nyolc munkanapon belül nem emel 
kifogást, az (1) bekezdésében említett hat 
hónapos időszak a megfelelő mértékben 
automatikusan meghosszabbodik. A 
Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a 
hosszabbításról.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben említett 
kiegészítő információk az ott említett 
határidőig nem érkeznek be az EFSA-hoz, 

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben említett 
kiegészítő információkat az ott említett 
határidőig nem bocsátják az EFSA 



PE537.480v02-00 50/68 PR\1036384HU.doc

HU

az az eredetileg rendelkezésére bocsátott
információk alapján fogadja el 
szakvéleményét.

rendelkezésére, az a rendelkezésére álló
információk alapján fogadja el 
szakvéleményét.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az esetben az EFSA az (1) 
bekezdésben meghatározott hat hónapos 
időszakon belül fogadja el szakvéleményét. 

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszerek engedélyezése 
és az uniós jegyzék naprakésszé tétele

A magyar változatot nem érinti.

Or. en
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Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az EFSA 
szakvéleményének közzétételét követő 
három hónapon belül a 27. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság elé 
terjeszti a harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer uniós forgalomba 
hozatalának engedélyezését és az uniós 
jegyzék naprakésszé tételét szolgáló 
végrehajtási jogi aktus tervezetét, 
figyelembe véve a következőket:

(1) A Bizottság az EFSA 
szakvéleményének közzétételét követő 
három hónapon belül a 27. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság elé 
terjeszti a harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer uniós forgalomba 
hozatalának engedélyezését és az uniós 
jegyzék naprakésszé tételét szolgáló 
végrehajtási jogi aktus tervezetét, 
figyelembe véve a következőket:

a) adott esetben a 6. cikk szerinti 
feltételek;

a) a 6. cikk szerinti feltételek;

b) az uniós jog vonatkozó rendelkezései; b) az uniós jog vonatkozó rendelkezései; 

c) az EFSA szakvéleménye; c) az EFSA szakvéleménye;

d) a kérdéses kérelem szempontjából 
releváns egyéb lényegi elemek.

d) a kérdéses kérelem szempontjából 
releváns egyéb lényegi elemek.

A végrehajtási jogi aktus elfogadása a 27. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
történik.

A végrehajtási jogi aktus elfogadása a 27. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
történik.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. A 6. cikkből egyértelműen 
kiderül, hogy nem mindig az összes feltétel érvényes, így itt az „adott esetben" kifejezés 
felesleges és félrevezető lehet.
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Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 és 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (1) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
eljárás bármelyik szakaszában 
megszakíthatja az engedélyezési eljárást, és 
eltekinthet a tervezett naprakésszé tételtől, 
ha megítélése szerint az nem indokolt.

A (1) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
eljárás bármelyik szakaszában
megszüntetheti az engedélyezési eljárást, 
és eltekinthet a tervezett naprakésszé 
tételtől, ha megítélése szerint az nem 
indokolt.

Adott esetben figyelembe kell venni a 
tagállamok álláspontját és az EFSA 
szakvéleményét, valamint a naprakésszé 
tétel szempontjából releváns egyéb érdemi 
tényezőket.

Adott esetben a Bizottság figyelembe veszi
a tagállamok álláspontját és az EFSA 
szakvéleményét, valamint a naprakésszé 
tétel szempontjából releváns egyéb érdemi 
tényezőket.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszernek a jegyzékből 
való törlése, valamint a felvételéhez 
kapcsolódó feltételek, előírások vagy
korlátozások módosítása esetén a 9–12. 
cikkek alkalmazandók.

A 9–12. cikkek alkalmazandók egy 
harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszernek a jegyzékből 
való törlése, valamint a felvételéhez 
kapcsolódó előírások, használati
feltételek, további különleges címkézési 
feltételek vagy forgalomba hozatal utáni 
nyomon követésre vonatkozó 
követelmények hozzáadása, törlése vagy
módosítása esetén.

Or. en
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Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatos 
adminisztratív és szakmai követelmények
meghatározására vonatkozó 
felhatalmazás

A harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatos 
adminisztratív és szakmai követelményeket
meghatározó végrehajtási jogi aktusok

A Bizottság legkésőbb ...25-ig 
meghatározza végrehajtási jogi aktusok 
révén a következőket:

A Bizottság legkésőbb ...25-ig 
meghatározza végrehajtási jogi aktusok 
révén a következőket:

a) a 13. cikkben előírt értesítés és a 14. 
cikk (5) bekezdésében előírt kérelem 
összeállítása és megjelenése; 

a) a 13. cikkben előírt értesítés és a 14. 
cikk (5) bekezdésében előírt kérelem 
összeállítása és megjelenése; 

b) a kérelmek és értesítések 
érvényességének ellenőrzésére szolgáló 
eljárás;

b) a kérelmek és értesítések 
érvényességének ellenőrzésére szolgáló 
eljárás;

c) a 14. cikk (2), (4) és (5) bekezdésében 
említett indokolt biztonsági kifogások 
benyújtása kapcsán a tagállamokkal és az 
EFSA-val folytatott információcsere 
módja;

c) a 14. cikk (2), (4) és (5) bekezdésében 
említett indokolt biztonsági kifogások 
benyújtása kapcsán a tagállamokkal és az 
EFSA-val folytatott információcsere 
módja;

d) az EFSA 16. cikk szerinti 
szakvéleményében szerepeltetendő 
információk típusa.

d) az EFSA 16. cikk szerinti 
szakvéleményében szerepeltetendő 
információk típusa.

E végrehajtási jogi aktusokat a 27. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

E végrehajtási jogi aktusokat a 27. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

____________________ ____________________
25 Kiadóhivatal: Kérem, illessze be a 
dátumot: 24 hónappal e rendelet 
hatálybalépése után.

25 Kiadóhivatal: Kérem, illessze be a
dátumot: 24 hónappal e rendelet 
hatálybalépése után.

Or. en
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Indokolás

Igazodás a terminológia helyesbítésére irányuló tanácsi célkitűzéshez.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
kiegészítő információk az ott említett 
határidőig nem érkeznek be a 
Bizottsághoz, az az eredetileg
rendelkezésére bocsátott információk 
alapján határoz.

Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
kiegészítő információk az ott említett 
határidőig nem érkeznek be a 
Bizottsághoz, az a rendelkezésére álló
információk alapján határoz.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyes időszakok meghosszabbítása Egyes időszakok eseti meghosszabbítása

Kivételes esetekben a Bizottság akár saját 
kezdeményezésre, akár az EFSA kérése 
alapján meghosszabbíthatja a 10. cikk (1) 
bekezdésében, a 11. cikk (1) vagy (2) 
bekezdésében, a 16. cikk (1) bekezdésében 
és a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
időszakot, ha az ügy jellege azt indokolja.

Kivételes esetekben a Bizottság akár saját 
kezdeményezésre, akár az EFSA kérése 
alapján meghosszabbíthatja a 10. cikk (1) 
bekezdésében, a 11. cikk (1) vagy (2) 
bekezdésében, a 16. cikk (1) bekezdésében 
és a 17. cikk (1) bekezdésében említett 
időszakot, ha az ügy jellege megfelelő 
hosszabbítást indokol.

Ilyenkor a Bizottság tájékoztatja a
tagállamokat és a kérelmezőt a 
hosszabbításról és annak indokáról.

Ilyenkor a Bizottság tájékoztatja a
kérelmezőt és a tagállamokat a 
hosszabbításról és az azt alátámasztó 
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indítékokról.

Or. en

Indokolás
Általában véve hosszabbításokat kivételes esetekben és megfelelően kell alkalmazni. Elsőként 
a kérelmezőt kell értesíteni a hosszabbításról.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk

Az időszakok összehangolása az 
1924/2006/EK rendelettel

Ha egy kérelmező e rendelet 24. cikke 
szerinti, valamint az 1924/2006/EK 
rendelet 21. cikke szerinti adatvédelmet 
kér, a Bizottság a 10. cikk (1), a 11. cikk 
(1) vagy (2), a 16. cikk (1) és a 17. cikk (1) 
bekezdésében előírt időszakokat 
összehangolhatja az 1924/2006/EK 
rendeletben előírt időszakokkal annak 
érdekében, hogy az adatvédelmi időszakok 
egybeessenek. Ilyen esetekben konzultálni 
kell a kérelmezővel, mielőtt a Bizottság 
dönt az összehangolásról.

Or. en

Indokolás

Mivel az új élelmiszerekre vonatkozó engedélyezési eljárás központosítva lesz, a Bizottságnak 
lehetősége lesz arra, hogy megpróbálja összehangolni a két folyamatot. A kérelmezőknek 
biztosítandó jogbiztonság érdekében célszerű, hogy a két adatvédelmi időszak egybeessen. A 
Bizottságnak konzultálnia kell a kérelmezővel, mivel az egyik folyamat hozzáigazítása a 
másikhoz jelentős késést eredményezhet valamelyik folyamatban, ami a kérelmező számára 
nem biztos, hogy kívánatos fejlemény.
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Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós jegyzék naprakésszé tételére 
vonatkozó kérelem bizalmas jellege

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kérelmezők kérhetik az e rendelettel 
összhangban benyújtott egyes információk 
bizalmas kezelését, amennyiben a kérdéses 
információk közzététele jelentősen
ronthatná versenyhelyzetüket.

(1) A kérelmezők kérhetik az e rendelettel 
összhangban benyújtott egyes információk 
bizalmas kezelését, amennyiben a kérdéses 
információk közzététele ronthatná 
versenyhelyzetüket.

Or. en

Indokolás
A kérelmezőknek nem kell a versenyhelyzetük jelentős romlását bizonyítaniuk ahhoz, hogy 
adatvédelmet kapjanak. Ez túlságosan magas küszöb, és elrettenti a kérelmezőket.

Módosítás 83

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

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
kérelmezőnek jeleznie kell, hogy mely
információ bizalmas kezelését kéri, és meg 
kell adnia a kérése alátámasztásához 
szükséges minden információt. A kérést 
hitelt érdemlően kell indokolni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
kérelmezőnek jeleznie kell, hogy az 
információ mely részeinek bizalmas 
kezelését kéri, és meg kell adnia a kérése 
alátámasztásához szükséges minden 
információt. A kérést hitelt érdemlően kell 
indokolni.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Miután a Bizottság megismertette a 
kérelmezővel a kéréssel kapcsolatos 
álláspontját, a kérelmezőnek három hét áll 
rendelkezésére arra, hogy a közölt 
információk bizalmasságának megőrzése 
érdekében visszavonja kérelmét.

Miután a Bizottság megismertette a 
kérelmezővel a kéréssel kapcsolatos 
álláspontját, három hétig bizalmasak 
maradnak az információk arra az esetre, 
ha a kérelmező úgy döntene, hogy
visszavonja a kérelmet.

Ezen időszak végéig biztosított az 
információk bizalmas kezelése.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy egyértelmű legyen: a kérelmezőknek három hétig joguk van az adatvédelemre, 
bármilyen körülmények is előzik meg a kérelmük visszavonására irányuló döntést.
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdésben említett időszak 
elteltével a Bizottság a kérelmezővel való 
konzultációt követően eldöntheti, hogy 
mely információk kezelendők bizalmasan, 
és erről a döntésről a tagállamokat és a
kérelmezőket is értesíti.

A (3) bekezdésben említett időszak 
elteltével – ha a kérelmező nem vonta 
vissza a kérelmet – a Bizottság a
kérelmező kérésének komoly 
megfontolását követően eldönti, hogy az 
információ mely részei kezelendők 
bizalmasan, és erről a döntésről a 
tagállamokat és a kérelmezőt is értesíti.

A bizalmas kezelés lehetősége azonban 
nem vonatkozik a következőkre:

A bizalmas kezelés lehetősége azonban 
nem vonatkozik a következőkre:

a) a kérelmező neve és címe; a) a kérelmező neve és címe;

b) az új élelmiszer megnevezése és leírása, b) az új élelmiszer megnevezése és leírása,

c) az új élelmiszer javasolt felhasználása; c) az új élelmiszer felhasználásának
javasolt feltételei;

d) a kérelmező által benyújtott 
tanulmányok összefoglalása;

d) a kérelmező által benyújtott 
tanulmányok összefoglalása;

e) adott esetben az elemzési módszer(ek). e) az élelmiszer biztonságának bizonyítása 
érdekében elvégzett tanulmányok 
eredményei.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak bizalmasan kell kezelnie e kérelmeket az e cikkben egyértelműen 
meghatározott esetek kivételével. Az adatok piaci szempontból érzékeny jellege miatt az 
elemzési módszereket továbbra is bizalmasan kell kezelni.

Módosítás 86

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

(6) Amennyiben egy kérelmező 
visszavonja vagy visszavonta kérelmét, a 
Bizottság, az EFSA és a tagállamok nem 
hoznak nyilvánosságra bizalmas 
információt, így olyat sem, amelyek 
bizalmas jellegére vonatkozóan eltér a 
Bizottság és a kérelmező álláspontja.

(6) A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

Nyelvi módosítás (a magyar változatot nem érinti). 

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (1)–(6) bekezdés alkalmazása nincs 
kihatással a kérelemmel kapcsolatos
információknak a Bizottság, a tagállamok 
és az EFSA közötti áramlására.

(7) Az (1)–(6) bekezdés alkalmazása nincs 
kihatással a kérelemmel kapcsolatos, a 
Bizottság, a tagállamok és az EFSA közötti
információcserére.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez. 

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság élelmiszer-biztonsági (1) A Bizottság élelmiszer-biztonsági 
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megfontolásból és az EFSA 
szakvéleményére figyelemmel 
megkövetelheti egy új élelmiszer 
forgalomba hozatal utáni nyomon 
követését annak érdekében, hogy az 
engedélyezett új élelmiszer felhasználása 
biztonságos kereteken belül történjen.

okokból, valamint az EFSA véleményét 
figyelembe véve a forgalomba hozatalt 
követő felügyeleti követelményt szabhat 
meg. Az ilyen követelményeket kellően 
indokolni kell, és eseti jelleggel 
megnevezhetik a megfelelő élelmiszer-
ipari vállalkozókat is.

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak 
azonnal tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 
következőkről:

a) bármely olyan új tudományos vagy 
technikai információ, amely 
befolyásolhatja az új élelmiszer 
felhasználása biztonságosságának 
megítélését;

b) bármely olyan tiltás vagy korlátozás, 
amelyet olyan harmadik országban 
rendelnek el, ahol az új élelmiszert 
forgalomba hozzák.

Or. en

Indokolás

A forgalomba hozatal utáni nyomon követésre és a további adatokra vonatkozó előírásokat 
külön kell kezelni. Az új, 23. cikk szövege a Tanácsban javasolt megfogalmazást tükrözi, 
azonban hozzáteszi a „kellően indokolni kell” kitételt, ami arra utal, hogy csak kivételes 
esetekben szabad alkalmazni.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk

A további adatokra vonatkozó előírások

Az új élelmiszert forgalomba hozó 
élelmiszer-ipari vállalkozók 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot 
bármely rendelkezésükre álló, a 
következőkkel kapcsolatos információról:



PR\1036384HU.doc 61/68 PE537.480v02-00

HU

a) bármely olyan új tudományos vagy 
technikai információ, amely 
befolyásolhatja az új élelmiszer 
biztonságos használatának értékelését;

b) bármely olyan tiltás vagy korlátozás, 
amelyet olyan harmadik országban 
rendelnek el, ahol az új élelmiszert 
forgalomba hozzák.

A Bizottság ezeket az információkat a 
tagállamok rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Indokolás

A további adatokra vonatkozó előírásokat a forgalomba hozatal utáni nyomonkövetési 
információktól külön kell kezelni.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a kérelmező úgy kívánja, és a 9. 
cikk (1) bekezdése szerinti kérelemhez 
megfelelő és hiteles információkat 
mellékel, a kérelem alátámasztásához 
benyújtott, újonnan kidolgozott 
tudományos bizonyítékok vagy 
tudományos adatok az új élelmiszer uniós 
jegyzékbe történő felvételét követő öt éven 
keresztül nem használhatók fel más 
kérelem céljára az első kérelmező 
beleegyezése nélkül.

(1) Ha a kérelmező úgy kívánja, és a 9. 
cikk (1) bekezdése szerinti kérelemhez 
megfelelő és hiteles információkat 
mellékel, a kérelem alátámasztásához 
benyújtott, újonnan kidolgozott 
tudományos bizonyítékok vagy 
tudományos adatok az engedélyezés 
dátumát és az új élelmiszer uniós 
jegyzékbe történő felvételét követő öt éven 
keresztül nem használhatók fel más 
kérelem céljára az eredeti kérelmező 
beleegyezése nélkül.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez.
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Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az adatvédelem a következő feltételek 
teljesülése esetén biztosítható:

A Bizottság biztosítja az adatvédelmet a
következő feltételek teljesülése esetén:

a) az újonnan kidolgozott tudományos 
bizonyítékokat vagy tudományos adatokat 
az első kérelem benyújtásakor az első
kérelmező szellemi tulajdont képező 
adatoknak minősítette;

a) az újonnan kidolgozott tudományos 
bizonyítékokat vagy tudományos adatokat 
az első kérelem benyújtásakor az eredeti
kérelmező szellemi tulajdont képező 
adatoknak minősítette, attól függetlenül, 
hogy az adatok megjelentek-e tudományos 
folyóiratban;

b) az első kérelem benyújtásakor az első
kérelmezőnek kizárólagos hivatkozási joga 
volt a szellemi tulajdont képező 
tudományos bizonyítékokra vagy 
tudományos adatokra; továbbá

b) az első kérelem benyújtásakor az eredeti
kérelmezőnek kizárólagos hivatkozási joga 
volt a szellemi tulajdont képező 
tudományos bizonyítékokra vagy 
tudományos adatokra; továbbá

c) az első kérelmező által benyújtott, 
szellemi tulajdont képező tudományos 
bizonyítékok vagy tudományos adatok 
hiányában az új élelmiszer nem lett volna 
engedélyezhető.

c) az eredeti kérelmező által benyújtott, 
szellemi tulajdont képező tudományos 
bizonyítékok vagy tudományos adatok 
hiányában az új élelmiszer nem lett volna 
engedélyezhető.

Mindazonáltal az első kérelmező 
megállapodhat egy későbbi kérelmezővel a 
tudományos bizonyítékok és tudományos 
adatok felhasználásáról.

Mindazonáltal az első kérelmező 
megállapodhat egy későbbi kérelmezővel a 
tudományos bizonyítékok és tudományos 
adatok felhasználásáról.

Or. en

Indokolás

A tudományos folyóiratokban publikált tanulmányok esetén meg kell adni az adatvédelmet. Az 
innováció szempontjából rendkívül fontos, hogy az ipar szorosan együttműködjön a 
tudósokkal és tudományos dolgozókkal. Az adatvédelemre vonatkozó előírások nem 
gátolhatják az együttműködést. Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez.
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Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hogy az új élelmiszert az adatvédelmi 
időszak alatt kizárólag a c) pontban 
szereplő kérelmező hozhatja forgalomba az 
Unióban, kivéve, ha egy későbbi 
kérelmező az első kérelmező szellemi 
tulajdonát képező tudományos 
bizonyítékokra vagy tudományos adatokra 
való hivatkozás nélkül engedélyt kap a 
szóban forgó új élelmiszer forgalmazására, 
vagy az első kérelmező jóváhagyásával 
szerez engedélyt;

d) hogy az új élelmiszert az adatvédelmi 
időszak alatt kizárólag a c) pontban 
szereplő kérelmező hozhatja forgalomba az 
Unióban, kivéve, ha egy későbbi 
kérelmező az első kérelmező szellemi 
tulajdonát képező tudományos 
bizonyítékokra vagy tudományos adatokra 
való hivatkozás nélkül engedélyt kap a 
szóban forgó új élelmiszer forgalmazására, 
vagy az eredeti kérelmező jóváhagyásával 
szerez engedélyt;

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 24. cikkel összhangban adatvédelem 
alatt álló, vagy az ott említett időszak 
elteltével az adatvédelem hatálya alól 
kikerült szellemi tulajdont képező 
tudományos bizonyítékok vagy 
tudományos adatok újra nem védhetők le.

(2) A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

Igazodás az egyértelműsítésre irányuló tanácsi célkitűzéshez.
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INDOKOLÁS

Háttér
Az új élelmiszerekre vonatkozó szabályokat az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK 
rendeletének 1997. május 5-i hatálybalépése és a Bizottság 2001. szeptember 20-i 
1852/2001/EK rendelete határozta meg. Az élelmiszer-ipari vállalkozások, az ágazat érintett 
szereplői és az Unió intézményeiben tevékenykedő döntéshozók egyaránt felismerték, hogy 
az új élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők esetében forgalomba hozatal előtti 
engedélyezésre van szükség annak érdekében, hogy fenn lehessen tartani az emberi 
egészségnek és a fogyasztói érdekeknek azt a magas szintű védelmét, amit már elvárnak az 
európai polgárok.  
Ugyanakkor senki sem sejthette, hogy időközben olyan alapvető tudományos és technikai 
fejlődés megy végbe az élelmiszeriparban, amely kérdésessé teszi az új élelmiszerek 
258/97/EK rendeletben szereplő meghatározásának helyénvalóságát.  A rendelet hatályba 
lépése óta számos új élelmiszert és élelmiszer-összetevőt fejlesztettek ki, többek között 
mikroorganizmusokat, gombákat vagy algákat tartalmazó, azokból álló vagy azokból 
előállított élelmiszereket vagy szándékosan módosított elsődleges molekulaszerkezettel 
rendelkező élelmiszereket. Az új élelmiszerek meglévő fogalommeghatározása nem foglalja 
magában az ilyen típusú élelmiszereket és élelmiszer-összetevőket.     
Egyértelműen szükség van a rendeletben szereplő meghatározás felülvizsgálatára.  2008-ban 
egy bizottsági javaslatban megpróbálták felülvizsgálni a rendeletet.  Noha az 
egyeztetőbizottsági szakaszban nagy egyetértés alakult ki, a klónozott állatokból származó 
élelmiszerek forgalomba hozatala végül is túlságosan ellentmondásos kérdésnek bizonyult 
ahhoz, hogy politikai megállapodás születhessen. 2013 decemberében a Bizottság a meglévő 
rendelet felülvizsgálatára irányuló új javaslattal tért vissza, amely tartalmazott olyan 
területeket, amelyekkel kapcsolatban korábban egyetértés alakult ki az egyeztetőbizottsági 
szakaszban, azonban kihagyta a klónozás kérdését, amelyre vonatkozóan a Bizottság két 
külön javaslatot tett közzé.
Az új élelmiszer hatályának és fogalommeghatározásának egyértelműsítése így továbbra is 
lezáratlan kérdés.  Ez azonban nem az egyetlen, további vizsgálatra váró kérdés. A hatály és a 
fogalommeghatározás kérdésén túl a legfőbb aggályok azzal kapcsolatban merülnek fel, hogy 
a Bizottság javaslata révén elérhető-e az engedélyezési eljárások racionalizálása, valamint 
hogy az adatvédelmi előírások elegendőek-e az európai élelmiszeriparon belüli innováció és 
versenyképesség ösztönzésére.
A fogalommaghatározás, az engedélyezési eljárások racionalizálása és a megbízható 
adatvédelmi előírások: e három kulcsfontosságú terület nem kimerítő felsorolás, de azokat a 
kérdéseket tartalmazza, amelyeket a legfontosabbnak tartok a Bizottság javaslatában, és ezért 
az általam benyújtott módosítások ezekre összpontosítanak.

Tárgy, cél és hatály
A 258/97/EK rendelet célja a forgalomba hozatal előtti, bizonyos jól meghatározott
termékfajták biztonságára vonatkozó értékelés bevezetése volt annak érdekében, hogy a 
forgalomba hozott új élelmiszerek ne veszélyeztessék az emberi egészséget, a fogyasztók 
érdekeit vagy a belső piac működését. Ez azt is jelentette, hogy az 1997. május 15-e után 
forgalomba hozott, már létező összetevőket felhasználó élelmiszer-ipari termékek új 
kombinációit ne terhelje szükségtelenül az új élelmiszerekről szóló rendelet. 
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A Bizottság új javaslata nem változtat azon a rendelkezésen, miszerint az az élelmiszer vagy 
élelmiszer-összetevő tekintendő új élelmiszernek, amelyet a 258/97/EK rendelet 
hatálybalépése előtt nem használtak jelentős mértékben emberi fogyasztásra.  Az új 
javaslatban fellelhető jelentős különbség, hogy nem szerepelnek benne az új élelmiszerek 
meghatározására vonatkozó egyértelmű kategóriák. A felsorolt kategóriák inkább csak 
példaként szolgálnak, mintsem az új élelmiszerek kimerítő jegyzékeként.
A helyi termelőkkel, ágazati szakértőkkel és élelmiszer-ipari vállalkozókkal folytatott 
széleskörű egyeztetést követően egyértelművé vált, hogy a javasolt meghatározások 
egyáltalán nem kielégítőek, nem teremtenek jogbiztonságot, és végső soron nem teszik 
egyértelművé az „új élelmiszer” hatályát és fogalommeghatározását, ami a Bizottság új 
javaslatának egyik fő célkitűzése volt. Míg üdvözlendő a Bizottság azon szándéka, hogy az 
élelmiszer-ipari innováció valamennyi típusát magában foglaló, kibővített koncepciót 
dolgozzon ki az új élelmiszerek meghatározására, a kategóriák megszüntetése komoly 
aggodalmakat okozott, és számos piaci szereplőben felmerült a kérdés, hogy vajon a 
maghatározás visszamenőlegesen érvényes lesz-e az 1997. május 15. óta forgalomba hozott 
egyes élelmiszerekre, és hogy ezekkel a termékekkel szemben nem emelnek-e majd jogi 
kifogást a tagállamok vagy a kereskedelmi versenytársak.
Noha az élelmiszer-ipari ágazat valamennyi érintett szereplője egyetértett abban, hogy az új 
meghatározás nem működőképes, azzal kapcsolatban már eltértek a vélemények, hogy mi 
lépjen a helyébe. Mivel el kell ismerni az élelmiszeriparban bekövetkezett tudományos és 
technikai fejlődést, és javítani kell a jogbiztonságon, véleményem szerint a legésszerűbb lépés 
az lenne, ha korszerű formában, az új élelmiszerekre vonatkozó új kategóriákat vezetnénk be 
annak érdekében, hogy a váratlan ipari fejleményekkel szemben „jövőbiztossá” tegyük az új 
élelmiszerekről szóló rendelkezést.
Ezért olyan módosításokat nyújtottam be, amelyek bizonyos élelmiszer-kategóriákat újra 
bevezetnek, illetve az új vagy szándékosan módosított elsődleges molekulaszerkezettel 
rendelkező élelmiszerekre, a mikroorganizmusokat, gombákat vagy algákat tartalmazó, 
azokból álló vagy azokból előállított élelmiszerekre, valamint a növényeket vagy állatokat 
tartalmazó, azokból álló vagy azokból előállított élelmiszerekre vonatkozó új kategóriákat 
vezetnek be annak érdekében, hogy a rendelet igazodjon a technikai fejlődéshez és az uniós 
piacra kerülő új termékfajtákhoz. 

Az engedélyezési folyamat racionalizálása
A Bizottság új javaslatában szereplő egyik célkitűzés a szabályozási folyamat egyszerűsítése 
és racionalizálása, és ezáltal a kérelmezőkre, a tagállami hatóságokra és magára a Bizottságra 
háruló adminisztratív terhek csökkentése.
A jelenlegi forgalomba hozatal előtti engedélyezési eljárást költséges és hosszadalmas 
mivolta miatt bírálták, kutatásokkal bizonyítva, hogy az új élelmiszer sikeres engedélyezése 
átlagosan három évet vesz igénybe. Az, hogy a kérelmeknek mind az illetékes tagállami 
hatóságokon, mind a Bizottságon át kell menniük, szükségtelenül megduplázza a kérelmekhez 
szükséges időt és erőforrásokat. 
A Bizottság helyesen elismerte, hogy az eljárásban tapasztalható jelentős késedelmek, illetve 
a kérelmek benyújtásával járó költségek gátolják az innovációt és a kkv-k részvételét.  Az 
engedélyezési folyamat központosítására és racionalizálására irányuló lépés üdvözlendő, attól 
tartok azonban, hogy a Bizottság javaslata nem csökkenti kellő mértékben a kérelmezők 
várakozási idejét.  
Módosításokat nyújtottam be azokon a pontokon, ahol úgy vélem, hogy a kérelmezési eljárás 
különböző szakaszaira vonatkozó határidők megállapítása vagy csökkentése révén 
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hatékonyabbá lehetne tenni a kérelmezési eljárást.  Például amikor a Bizottság kikéri az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) véleményét, az érvényes új élelmiszerre 
vonatkozó kérelmet egy hónapon belül kellene eljuttatnia az EFSA-hoz, nem pedig 
meghatározatlan időszakon belül. Hasonlóképpen, úgy vélem, hogy a folyamat időbeli 
hatékonyságának javítása érdekében csökkenteni kellene a hónapok számát, amelyen belül a 
Bizottságnak be kell nyújtania egy végrehajtási jogi aktus tervezetét az Élelmiszerlánc- és 
Állat-egészségügyi Állandó Bizottsághoz. 
E határidők bevezetése nemcsak növelné az engedélyezési eljárás hatékonyságát, hanem 
további biztos pontot is jelentene a kérelmezők, a tagállamok és a Bizottság számára. A 
módosított javaslatok rugalmasságot is biztosítanak mind a Bizottság, mind pedig az EFSA 
részére, amennyiben lehetővé teszik az időszakok megfelelő hosszabbítását, ha a kérelmezési 
eljárás során erre szükség van. Az ilyen hosszabbításokat kivételes és nem alapesetben kell 
alkalmazni.

Adatvédelem 
Noha a racionalizált engedélyezési folyamat kétségtelenül csökkenteni fogja a kérelmezőket 
terhelő költségeket, a folyamat elkerülhetetlenül komoly költségekkel járhat, különösen abban 
az esetben, ha a kérelmező új gyártási technikákat, tudományos módszereket fejlesztett ki, 
vagy még inkább akkor, ha a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekre 
vonatkozó „hosszú időn át tartó biztonságos használat” előírásának való megfelelés érdekében 
megfelelő adatokat kell gyűjtenie.  
A kérelmező befektetését ezért megfelelően kell védeni, amennyiben az élelmiszer-ipari 
vállalkozások ösztönzése és az ágazat versenyképességének és innovációjának javítása a cél.  
A Bizottság javaslatai szerint a kérelmező ötéves adatvédelmi időszakot kaphat az innovatív 
termékek esetében. Megbízható adatvédelmi rendszerre van szükség a Bizottság által 
létrehozott általános érvényű engedélyezési folyamat ellensúlyozására, melyben egy új 
élelmiszer sikeres engedélyezése lehetővé teszi a versenytársak számára, hogy hasonló 
élelmiszert és élelmiszer-összetevőket hozzanak forgalomba. 
A jelenlegi rendeletben szereplő „lényegi egyenértékűségtől” az új javaslatban szereplő 
általános érvényű engedélyezés irányába való elmozdulás ösztönzőleg hathat az innovációra.  
Azonban a javaslat jelenlegi formájában veszélyezteti azt a felbecsülhetetlen értékű 
hozzájárulást, amelyet a kutatóintézetekben vagy egyetemeken dolgozó tudósok és a 
kérelmezők együttműködése jelent. A tudományos folyóiratokban publikált tanulmányok 
esetében – az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazott adatvédelmi rendszerhez hasonlóan 
– meg kell adni az adatvédelmet annak érdekében, hogy ösztönözzük, ne pedig gátoljuk a 
pozitív munkakapcsolatokat.
Ezenkívül a Bizottság Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottsághoz benyújtott 2008. évi hatásvizsgálatának felülvizsgálata azonosított egy, a 
258/97/EK rendelet és az 1924/2006/EK rendelet közötti esetleges ellentmondást érintő 
problémát, miszerint egy kérelmező új élelmiszer vagy az új élelmiszerrel kapcsolatos, 
egészségre vonatkozó állítás vagy állítások engedélyezésére irányuló kérelmet nyújthat be, és 
amely esetben az adatvédelem mindkét rendelet előírásai szerint indokolt.  Noha ez nem 
tartozik az 1924/2006/EK rendelet módosításához benyújtott javaslatok hatálya alá, úgy 
vélem, hogy a Bizottságnak törekednie kellene arra, hogy mindent megtegyen annak 
érdekében, hogy az ilyen helyzetekben egyidőben kezeljék a kérelmeket annak érdekében, 
hogy az egyik rendelet szerint sikeresen elbírált kérelmezőknek ne kelljen indokolatlan 
késedelmet szenvedniük egy másik folyamat során. 
A megbízható adatvédelmi rendszer iránti igény azonban nem jelentkezhet az engedélyezési 
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folyamat nagyobb átláthatóságának rovására, ezért olyan módosításokat nyújtottam be, 
amelyek arra kötelezik a Bizottságot, hogy részletes iránymutatásokat tegyen közzé a 
potenciális kérelmezők számára, valamint a kérelmezési folyamat valamennyi szakaszában 
tájékoztassa a fejleményekről a kérelmezőket és a tagállami hatóságokat.

Összegzés  
Az új élelmiszerekről szóló rendelet felülvizsgálata rendkívül ésszerű és az 1997. május 15. 
óta az élelmiszeriparban bekövetkezett jelentős tudományos és technológiai előrelépések 
fényében valóban szükséges. Az élelmiszeripar az Unió belső piacának egyik 
legversenyképesebb és leginnovatívabb ágazata, ezért helyénvaló, hogy a jogszabályok 
tükrözzék az új helyzetet. 
A helyi termelőkkel, ágazati szakértőkkel és élelmiszer-ipari vállalkozásokkal folytatott 
kiterjedt konzultációt követően egyértelművé vált, hogy a három legfontosabb kérdés az új 
élelmiszer fogalommeghatározása, az engedélyezési eljárás és a megbízható adatvédelmi 
előírások.  Az új élelmiszerek bonyolult és szakértelmet igénylő kérdésében az érintett 
szereplőknek leginkább egy hatékony, biztonságot és termékeik számára megfelelő védelmet 
nyújtó folyamatra van szükségük. Úgy vélem, hogy a jelentésben benyújtott módosítások 
ésszerű és működőképes változtatásokat vezetnek be a Bizottság javaslatába, ugyanakkor a 
Tanács azon törekvését is szem előtt tartják, hogy az új élelmiszerekről szóló rendeletnek 
átláthatóbbnak kell lennie.


