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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az étrend-kiegészítőkben felhasznált
vagy élelmiszerekhez hozzáadott
vitaminokra, ásványi anyagokra és egyéb
anyagokra – ideértve az anyatejhelyettesítő tápszereket, az anyatejkiegészítő tápszereket, a feldolgozott
gabona alapú élelmiszereket, a
bébiételeket és a csecsemők és
kisgyermekek speciális ételeit, a
gyógyászati célokra szánt diétás
élelmiszereket, valamint a testtömegszabályozás 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) Az étrend-kiegészítőkben felhasznált
vagy élelmiszerekhez hozzáadott
vitaminokra, ásványi anyagokra és egyéb
anyagokra, valamint a testtömegszabályozás céljára szolgáló, teljes napi
étrendet helyettesítő élelmiszerekre 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. Az
anyatej-helyettesítő tápszerek, az anyatejkiegészítő tápszerek, a feldolgozott gabona
alapú élelmiszerek, a bébiételek és a
csecsemők és kisgyermekek speciális
ételei, a gyógyászati célokra szánt diétás
élelmiszerek az érintett fogyasztók
különös sérülékenységére való tekintettel
külön rendelet tárgyát képezik majd.

__________________

__________________
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Az Európai Parlament és a Tanács 2002.
június 10-i 2002/46/EK irányelve az
étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami

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

jogszabályok közelítéséről (HL L 183.,
2002.7.12., 51. o.).

18

Az Európai Parlament és a Tanács 2006.
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.).

18

19

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.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2006.
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.).
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. fr

Indokolás
A csecsemők, a kisgyermekek és a betegek különös sérülékenysége a javasolt szövegtől eltérő
megfogalmazású, megfelelő rendeletet indokol.
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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) Ez a rendelet az új élelmiszerek
unióbeli forgalomba hozatalának szabályait
állapítja meg az emberek és az állatok
egészsége, továbbá a fogyasztói érdekek
magas szintű védelmének biztosítása
érdekében. Az emberi fogyasztásra szánt
és az állati fogyasztásra szánt termékekre
egyformán alkalmazni kell, akár
tenyésztés céljából, akár kedvtelésből
tartott állatokról van szó.
Or. fr
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Módosítás
(1a) Ez a rendelet megtiltja az emberi
vagy állati fogyasztásra szánt
nanoanyagok forgalomba hozatalát,
továbbá megtiltja a nanoanyagokat
tartalmazó élelmiszerek forgalomba
hozatalát is1a.
__________________
1a

Az élelmezési célú nanoanyagokra
vonatkozó tilalom a teljes szöveg
tekintetében érvényesítendő.
Or. fr
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c) további különleges címkézési
követelmények a végfelhasználónak az
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;

c) további különleges címkézési
követelmények a végfelhasználónak az
élelmiszer sajátos jellemzőivel és
tulajdonságaival kapcsolatos tájékoztatása
érdekében, ez vonatkozhat többek között
az összetétel – különösen a nanoanyagok
jelenlétéről tájékoztató „Nanoanyagokat
tartalmaz”, felirat formájában –, 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;
Or. fr
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