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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 jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt 
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a 
speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, 
teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 
96/8/EK, a 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 szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet elfogadása tekintetében
(05394/2013– C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05394/2013 – C7-0133/2013),

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyv értelmében az olasz szenátus által benyújtott, indokolással ellátott 
véleményre, amely azt hangsúlyozza, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll 
összhangban a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. október 26-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése 
alapján a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az Európai Parlamenthez intézett 
bizottsági közleményre (COM(2013)0241),

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával 
(COM(2011)0353) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára2, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
második olvasatra adott ajánlására (A7-0191/2013),

1. jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

2. tudomásul veszi az állásfoglaláshoz csatolt bizottsági nyilatkozatot;

3. megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4. utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke 
(1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5. utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben 

1 HL C 24., 2012.1.28., 119. o.
2 Elfogadott szövegek, 2012.6.14., P7_TA(2012)0255.
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lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben 
intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS MELLÉKLETE

A Bizottság nyilatkozata a peszticidekről

A 11. cikk (1) bekezdése b) pontjának végrehajtásakor a Bizottság – azzal a céllal, hogy 
hosszú távon megszüntesse használatukat – kiemelt figyelmet fordít az 1272/2008/EK 
rendeletnek megfelelően a következő módon besorolt hatóanyagokat, ellenanyagokat vagy 
kölcsönhatás-fokozókat tartalmazó peszticidekre: a mutagén anyagok 1A. vagy 1B. 
kategóriájába, a rákkeltő anyagok 1A. vagy 1B. kategóriájába, a reprodukciót károsító 
anyagok 1A. vagy 1B. kategóriájába tartozó vagy az emberekre nézve esetleg káros hatású, 
endokrindiszruptor, nagyon mérgező vagy kritikus hatású (például fejlődéssel kapcsolatos 
neurotoxikus vagy immunotoxikus hatású) hatóanyagok, ellenanyagok vagy kölcsönhatás-
fokozók.
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INDOKOLÁS

A Parlament első olvasatbeli álláspontjának a 2012. június 14-i plenáris ülésen való 
elfogadását követően informális tárgyalások kezdődtek a ciprusi elnökséggel a korai második 
olvasatbeli megállapodás céljával. A tárgyalások három fordulóját követően a Parlament és a 
Tanács tárgyalócsoportjai 2012. november 14-én megállapodást értek el a dossziéval 
kapcsolatban. A megállapodás szövegét 2012. december 18-án bocsátották szavazásra az 
ENVI bizottságban, amely jelentős többséggel elfogadta. A bizottság jóváhagyása alapján a 
bizottság elnöke ugyanazon a napon levélben kérte fel a Coreper elnökét, hogy a plenáris 
ülésen javasolja módosítás nélküli elfogadásra a Tanács első olvasatbeli álláspontját. A 
jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács elfogadta az első olvasatbeli álláspontját, 
2013. április 22-én megerősítve a megállapodást.

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja megegyezik a háromoldalú egyeztetés során elért 
megállapodással, az előadó ajánlja a bizottság számára annak további módosítások nélküli 
elfogadását. Az előadó különösen a kompromisszum következő elemeit kívánja kiemelni:

 Glutén

A megállapodásnak megfelelően a gluténintoleranciában szenvedőknek szánt élelmiszerekről 
e rendelet keretében nem kell rendelkezni. Az élelmiszerek gluténmentességére vagy alacsony 
gluténtartalmára vonatkozó állítások a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló rendelet (1169/2011/EK; „FIC”) keretében kerülnek szabályozásra. 
Ehhez kétlépcsős folyamatra lesz szükség: először a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló rendelet 36. cikkének (4) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusra, amely kibővíti az élelmiszerekkel kapcsolatos önkéntesen jelzett információk 
körét a gluténmentesség vagy alacsony gluténtartalom jelzésével, majd a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet 36. cikkének (4) bekezdése 
szerinti végrehajtási aktusra, amely szabályozza a részleteket. Az erre vonatkozó 
preambulumbekezdésről szóló kompromisszumos szöveg biztosítja, hogy a jövőbeni 
végrehajtási aktus fenntartsa a védelemnek legalább azt a szintjét, amelyben a 
gluténintoleranciában szenvedőknek szánt élelmiszerek jelenleg részesülnek.

 Tejcukor

A laktózmentességre vagy alacsony laktóztartalomra vonatkozó állításokat a fogyasztók 
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet a glutén esetében fent leírt 
kétlépcsős eljárással megegyezően fogja szabályozni. A megfelelő preambulumbekezdés 
kompromisszumos szövege biztosítja, hogy az új szabályokat az EFSA laktózhatárértékekről 
szóló 2010. szeptember 10-i véleményének figyelembevételével fogalmazzák meg.

 Sportolóknak szánt élelmiszerek
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A rendelet hatálya nem terjed ki a sportolóknak szánt élelmiszerre. A Bizottság az EFSA-val 
folytatott konzultációt követően jelentést fog készíteni az ebbe a kategóriába sorolható 
élelmiszerekre vonatkozó előírások szükségességéről; a jelentéshez jogalkotási javaslat is 
csatolható.

 Testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő 
élelmiszerek

A rendelet hatálya kiterjed a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet 
helyettesítő élelmiszerekre. A kompromisszumos szöveg – elkerülendő a szabályokkal való 
visszaélést és a helytelen marketinggyakorlatot az élelmiszeripari szereplők részéről – 
biztosítja, hogy a rendelet hatálya csak a teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre 
terjedjen ki; a diétás szeletek és hasonló termékek nem tartoznak e rendelet hatálya alá. A 
kalóriaértékeket a preambulumbekezdés tartalmazza. A részletek felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban kerülnek szabályozásra.

 Az idő előtt és az alacsony súllyal született csecsemőknek szánt tápszerek.

A idő előtt és az alacsony súllyal született csecsemőknek szánt tápszerek nincsenek külön 
(al)kategóriába sorolva; Mindig a csecsemő egészségi állapotától függő egyedi döntés, hogy 
gyógyhatású anyagot tartalmazó tápszerrel etetik-e. A gyógyhatású anyagot tartalmazó 
tápszerek a gyógyászati célra szánt élelmiszerek kategóriájába esnek. A kompromisszum 
azonban elismeri a külön követelmények kidolgozásának szükségességét a speciális 
gyógyászati célra szánt, a csecsemők táplálkozási szükségleteinek megfelelően összeállított 
élelmiszerek esetében. A szöveg továbbá biztosítja a csecsemőtápszerekkel kapcsolatos, 
növényvédőszer-maradványokra, jelölésre, megjelenítésre, hirdetésére, promóciós és 
kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó követelmények (amelyek az idő előtt és az alacsony 
súllyal született csecsemőknek szánt tápszerekre is vonatkoznak) felülvizsgálatát.

 Kisgyermekeknek szánt tejalapú italok

A Bizottság az EFSA-val folytatott konzultációt követően jelentést fog készíteni a 
kisgyermekeknek szánt tejalapú és hasonló italokra vonatkozó előírások szükségességéről; A 
jelentés többek között figyelembe fogja venni a kisgyermekek táplálkozási szükségleteit, az 
ebbe a kategóriába sorolt italok összetételét, valamint azt, hogy ezen italoknak van-e 
bármilyen kedvező táplálkozási hatása. A jelentéshez jogalkotási javaslat is csatolható.

 A kis- és középvállalkozások piacra jutása

A Bizottság technikai iránymutatást fogadhat el, megkönnyítendő az élelmiszer-ipari 
szereplők, különösen a kis- és középvállalkozások számára az összetételre és a tájékoztatásra, 
valamint az anyagok uniós listájára vonatkozó előírásoknak való megfelelést.

 Mesterséges nanoanyagok

A kompromisszum a Parlament követelményének megfelelően utal a mesterséges 
nanoanyagok fogalmának a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 
rendeletet által előírt meghatározására, valamint a mesterséges nanoanyagok megfelelő 
tesztelési módszerein alapuló tudományos igazolást követel meg arról, hogy az anyag 
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megfelel a kategória követelményeinek. Az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-
összetevőkről szóló rendelet (258/97/EK rendelet) hatálya alá tartozó anyagok csak akkor 
adhatók a különleges élelmiszerekhez, amennyiben megfelelnek mind az új élelmiszerekről 
szóló rendelet, mind e rendelet feltételeinek.

 Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek jelölése

Az anyatej-helyettesítő tápszerek jelölése, megjelenítése, és hirdetése nem tartalmazhat olyan 
képeket vagy szöveget, amelyek idealizálhatják a termék használatát. Az anyatej-kiegészítő 
tápszer esetében a tiltás csak a jelölésre vonatkozik. A korlátozásokkal kapcsolatban néhány 
tagállam által hangoztatott alkotmányos aggályok miatt a szövegben preambulumbekezdés 
kapott helyet, amely tisztázza, hogy a rendelet előírásai nem érintik az alapvető jogokat és a 
véleménynyilvánítás szabadságát.

 Információ nyújtása a fogyasztók és az üzleti partnerek felé

A rendelet garanciákat tartalmaz a fogyasztók védelmére az élelmiszer jelölésén, 
megjelenítésén és hirdetésében feltüntetett vagy kifejezett félrevezető információkkal 
szemben; az élelmiszer-ipari szereplők számára megengedett az információ nyújtása 
egészségügyi dolgozók számára.

 Növényvédő szerek

A preambulumbekezdések szövege a megvalósítható legalacsonyabb szinten kéri a 
maradványok maximális szintjének megállapítását, figyelembe véve a bevált mezőgazdasági 
gyakorlatot és a kitettség egyéb forrásait, kéri továbbá a jelenlegi másodlagos 
intézkedésekben felsorolt bizonyos rovarirtók korlátozásának vagy tiltásának mérlegelését a 
jövőbeni felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban. A cikkek további rendelkezéseket is 
tartalmaznak annak biztosítására, hogy felülvizsgálatra kerüljenek az anyatej-helyettesítő 
tápszerekkel kapcsolatos, növényvédőszer-maradványokra, jelölésre, megjelenítésre, 
hirdetésre, promócióra és kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó követelmények. A Bizottság 
további garanciaként nyilatkozatot adott ki bizonyos növényvédő szerek használatának 
korlátozásáról illetve megtiltásáról, különös tekintettel a növényvédő szerekről szóló rendelet 
által a jövőben helyettesítendő anyagokként felsorolt szerekre.

 Az élelmiszerekhez hozzáadható anyagok listája (uniós lista)

A tárgyalások során a Parlament elérte, hogy az élelmiszerekhez hozzáadható anyagok listáját 
mellékletként csatolják az alap-jogiaktushoz, a jövőben pedig felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén tegyék naprakésszé. Az anyagokat felsoroló jelenlegi három listát egyetlen 
listává összesítették, a fennálló helyzet fenntartása érdekében. A kompromisszum emellett a 
Parlament kérésének megfelelően kiköti, hogy a listának tartalmaznia kell, hogy mely 
kategóriába tartozó anyagok az élelmiszerek mely kategóriájához adhatók hozzá; valamint, 
hogy nem adható hozzá minden anyag az élelmiszerek összes kategóriájához. 
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