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RÖVID INDOKOLÁS 

A Bizottság 2008 januárjában javaslatot tett az új élelmiszerekről szóló uniós jogszabályok 

felülvizsgálatára (2008/0002 (COD)). A jogalkotási eljárás azonban az egyeztetési fázisban 

fennakadt, elsősorban azért, mert nem született egyetértés a klónozott állatokból származó 

élelmiszereknek a rendelet hatálya alá sorolását illetően. 2013 decemberében a Bizottság 

elfogadta az állatok klónozásáról és az új élelmiszerekről szóló felülvizsgált 

intézkedéscsomagot. 

 

Az új élelmiszerekről szóló rendeletre irányuló javaslat már nem terjed ki a klónozott 

állatokból származó élelmiszerekre, mivel azokra a csomag részeként külön javaslat 

vonatkozik. Az előadó üdvözli a klónozott állatokból származó élelmiszerek kizárását a 

rendelet hatálya alól, és azt, hogy azokkal a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

korábbi kérésének eleget téve külön javaslat foglalkozik. A javaslat szintén nem vonatkozik 

az 1829/2003/EK rendelet1 hatálya alá tartozó, géntechnológiával módosított élelmiszerekre. 

 

Az új élelmiszerekről szóló javaslat célja, hogy felülvizsgálja az új élelmiszerekre vonatkozó 

jelenlegi jogszabályokat (a 258/97/EK rendeletet2 és az 1852/2001/EK rendeletet3) annak 

érdekében, hogy naprakésszé tegye és egyszerűsítse az érvényben lévő engedélyezési 

folyamatot, és hogy figyelembe vegye a közelmúltbeli uniós jogi fejleményeket. A javasolt 

rendelettel a Bizottságnak az a szándéka, hogy központosított engedélyezési rendszert hozzon 

létre, amely az új élelmiszerek engedélyezése tekintetében nagyobb jogbiztonságot teremt a 

kérelmezők körében, és amelynek révén egyszerűsödne és felgyorsulna az engedélyezési 

eljárás. Az előadó egyetért azzal, hogy egyszerűsíteni kell a jelenlegi engedélyezési eljárást, 

de úgy véli, hogy az új élelmiszerekre vonatkozó engedélyezési eljárás valamennyi 

szakaszában elsőbbséget kell biztosítani az élelmiszerek biztonságosságának és a fogyasztók 

egészségvédelmének. Ezen túlmenően − az elővigyázatosság elvével összhangban − az 

Unióban forgalomba hozott élelmiszerek biztonságosságára vonatkozóan az Uniónak 

mindenre kiterjedő biztosítékokkal kell szolgálnia polgárai számára.  

 

A harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerek esetében a jelenlegi 

hosszadalmas engedélyezési folyamat által okozott kereskedelmi akadályok felszámolása 

érdekében a javaslat egy egyszerűsített engedélyezési eljárást is bevezet. Amennyiben a 

harmadik országbeli biztonságos felhasználás hagyománya igazolható, és amennyiben a 

tagállamok vagy az EFSA nem emel kifogást az élelmiszer biztonságossága ellen, az 

élelmiszer az uniós piacon forgalomba hozható. Az előadó úgy véli, hogy a harmadik 

országokból származó élelmiszereknek ugyanolyan szabványoknak kell megfelelniük, mint az 

európai uniós élelmiszereknek.  

 

                                                 
1  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.). 
2  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.). 
3  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). 
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Az előadó úgy véli továbbá, hogy a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 

konzultáljanak a Bizottsággal és a többi tagállammal abban az esetben, ha az élelmiszer-ipari 

vállalkozóktól kapott mindenre kiterjedő tájékoztatás ellenére nehézségeik támadnak annak 

megállapítását illetően, hogy egy adott élelmiszer e rendelet hatálya alá tartozik-e. 

 

Ugyanakkor egy hasonló élelmiszert helyettesíteni hivatott új élelmiszer biztonságosságának 

értékelésekor az EFSA-nak arról is meg kell győződnie, hogy a helyettesített élelmiszerhez 

képest az új élelmiszer nem okoz-e tápértékbeli veszteséget a fogyasztóra nézve. 

 

A Bizottság azt javasolja, hogy az engedélyezett új élelmiszerek és a harmadik országokból 

származó hagyományos élelmiszerek uniós jegyzékét végrehajtási aktus révén fogadják el. Az 

új élelmiszerek jegyzéke azonban lényeges elem, ezért azt magában a jogi aktusban (annak 

mellékletében) kell szerepeltetni. Emellett lehetővé kell tenni, hogy az új élelmiszerek 

jegyzékét az alap-jogiaktusra vonatkozó hosszadalmas eljárás helyett felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok révén lehessen aktualizálni. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 

és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 

alábbi módosításokat: 

 

 

 

Módosítás  1 

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 környezetnek a magas szintű 

védelmét és a belső piac hatékony 

működését, ezzel párhuzamosan pedig az 

átláthatóságot és az állatok egészségének 

védelmét. Ezen túlmenően alkalmazni kell 

a 178/2002/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendeletben1a meghatározott 

elővigyázatossági elvet.  

 __________________ 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 

január 28-i 178/2002/EK rendelete az 
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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. 

 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az uniós jogi szabályozásban 

megállapított előírásokat az Unión belül 

piaci forgalomba hozott valamennyi 

élelmiszerre alkalmazni kell, beleértve a 

harmadik országokból importált 

élelmiszereket is. 

Indokolás 

Ezt a módosítást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság fogadta el a 2008-as javaslat 

(2008/0002(COD)) első olvasatára vonatkozó véleményében, és helyénvalónak tűnik 

ismételten hangsúlyozni, hogy az uniós előírásoknak az importált élelmiszerekre is 

vonatkozniuk kell. 

 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

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 meghatározott 

kategóriáit egyértelműbbé és naprakésszé 

kell tenni.  
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__________________  

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.). 

 

 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) E rendelet értelmezésében az alábbi 

kategóriákba tartozó élelmiszereket és 

élelmiszer-összetevőket kell új 

élelmiszereknek tekinteni: új vagy 

szándékosan módosított elsődleges 

molekulaszerkezettel rendelkező 

élelmiszerek és élelmiszer-összetevők; 

mikroorganizmusokat, gombákat, algákat 

vagy más biológiai vagy ásványi eredetű 

anyagokat tartalmazó, vagy azokból izolált 

élelmiszerek és élelmiszer-összetevők; 

növényeket vagy növényi részeket 

tartalmazó, azokból álló vagy azokból 

előállított élelmiszerek, a hagyományos 

szaporítási vagy tenyésztési gyakorlat 

alapján előállított és a biztonságos 

felhasználás hagyományával rendelkező 

növények kivételével, amelyek korábbi, az 

uniós piacon belüli, élelmiszerként történő 

biztonságos felhasználása adatokkal 

igazolható, és amennyiben e gyakorlatok 

nem idéznek elő számottevő változást az 

élelmiszerek összetételében vagy 

szerkezetében, amely kihat azok 

tápértékére, anyagcseréjére vagy a 

bennük található nemkívánatos anyagok 

mennyiségére; továbbá rovarokat vagy 

azok részeit tartalmazó, azokból álló vagy 
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azokból előállított élelmiszerek; 

 

 

Módosítás  5 

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 

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. 

(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 és 

forgalomba hozatalára 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. 

Indokolás 

A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában javasolt módosítások következménye. 

 

 

Módosítás  6 

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 

(7) Az élelmiszer-előállítás kialakulóban 

lévő technológiái hatással lehetnek az 

élelmiszerekre, és ezáltal az élelmiszer-

biztonságra és a környezetre. 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 
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1169/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet16 2. cikke (2) 

bekezdésének t) pontjában meghatározott 

mesterséges nanoanyagokból áll vagy 

azokat tartalmazza. 

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 

bizottsági irányelv és a 608/2004/EK 

bizottsági rendelet hatályon kívül 

helyezéséről, (HL L 304, 2011.11.22., 18–

63.o.). 

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 

bizottsági irányelv és a 608/2004/EK 

bizottsági rendelet hatályon kívül 

helyezéséről, (HL L 304, 2011.11.22., 18–

63.o.). 

 

 

Módosítás  7 

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. 

(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, a 

teljes körű kockázatértékelést követően, 
majd ezt követően a vonatkozó konkrét 

jogszabályok szerint. 
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Indokolás 

A 2. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában javasolt módosítások következménye. 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

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 széles körében legalább 25 

éve a rendes napi étrend részét kell 

képezniük. Ezek biztonsági értékelése és 

kezelése során figyelembe kell venni a 

harmadik országban való biztonságos 

felhasználás hagyományát, a nem 

élelmiszerként történő felhasználások, a 

szokásos étrendhez nem kapcsolódó 

felhasználások és a gyógyászati célú 

felhasználások kivételével. Egyébiránt 

figyelembe kell venni, hogy a harmadik 

országokból származó élelmiszerek 

struktúrája és tulajdonságai az éghajlati 

viszonyoktól függően változhatnak. 

 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Azt, hogy egy élelmiszert valamely 

harmadik ország lakossága használt-e 

jelentős mértékben fogyasztásra, az 

élelmiszer-ipari gazdasági szereplők által 
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szolgáltatott – és adott esetben a harmadik 

országban rendelkezésre álló egyéb 

információkkal alátámasztott – 

információ alapján kell megállapítani. 

Amennyiben egy adott élelmiszer emberi 

fogyasztására vonatkozó információ nem 

elegendő, a szükséges információ 

begyűjtésére egyszerű és átlátható eljárást 

kell meghatározni a Bizottság, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és 

valamennyi érintett élelmiszer-ipari 

gazdasági szereplő bevonásával. A 

Bizottságot végrehajtási jogkörökkel kell 

felruházni, hogy meghatározhassa az 

ilyen konzultáció eljárási szakaszait. 

Indokolás 

E módosítás célja a „jelentős” fogyasztás fogalmának tisztázása. 

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A Bizottságot végrehajtási 

jogkörökkel kell felruházni, hogy 

határozhasson arról, hogy egy adott 

élelmiszer új élelmiszernek minősül-e, és 

ezért arra az e rendeletben szereplő 

szabályok vonatkoznak-e. 

törölve 

 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Azt, hogy egy élelmiszert jelentős 

mértékben használtak-e emberi 

fogyasztásra 1997. május 15. előtt az 

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.) 
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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. 

Indokolás 

Nyelvi módosítás (csak a francia nyelvű változatot érinti, a magyart nem). 

 

Módosítás  12 

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 

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. 

(17) Az új élelmiszereket csak akkor lehet 

engedélyezni és felhasználni, ha teljesítik 

az e rendeletben megállapított 

követelményeket. Az új élelmiszereknek 

biztonságosnak kell lenniük, és biztonsági 

vizsgálatukat az Európai Parlament és a 

Tanács 178/2002/EK rendeletének 7. 

cikkében meghatározott elővigyázatossági 

elv alapján kell elvégezni. Ezenkívül nem 

téveszthetik meg a fogyasztót. Ezért a 

fogyasztókat tájékoztatni kell az új 

élelmiszerek összetételéről, az 

összetevőkről, valamint az új élelmiszerek 
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gyártása során alkalmazott 

technológiákról. A termékcímkézési 

követelmények ezért rendkívül fontosak, 

különösen ha az új élelmiszert új 

tenyésztési vagy gazdálkodási módszerek, 

új anyagok vagy gyártási eljárások 

segítségével hozták létre. Hasonlóképpen, 
amennyiben az új élelmiszer egy másik 

élelmiszert helyettesít, nem különbözhet az 

adott élelmiszertől oly módon, hogy az 

táplálkozási szempontból a fogyasztókra 

nézve kevésbé előnyös vagy gyengébb 

minőségű legyen. 

Indokolás 

E módosítás első felét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság fogadta el a 2008-as 

javaslat (2008/0002(COD)) első olvasatára vonatkozó véleményében, és helyénvalónak tűnik 

ismételten hangsúlyozni, hogy az elővigyázatosság elvét alkalmazni kell. 

 

Módosítás  13 

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 

(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 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. 
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tanácsadói bizottsági eljárást kell 

alkalmazni. 

Indokolás 

Az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékének és a harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszerek jegyzékének e rendelet mellékletét kell képezniük, és azokat 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell aktualizálni. 

 

 

Módosítás  14 

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. Helyénvaló gyorsabb és 

egyszerűsített eljárást bevezetni azoknak a 

harmadik országokból származó 

hagyományos élelmiszereknek az uniós 

jegyzékbe történő felvételére vonatkozóan, 

amelyek korábbi biztonságos felhasználása 

igazolható. A jegyzéknek könnyen 

hozzáférhetőnek és teljes mértékben 

átláthatónak kell lennie. A Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy az EUMSZ 

290. cikkével összhangban jogi aktusokat 

fogadjon el az uniós jegyzékek 

aktualizálása céljából.  

Indokolás 

Mivel a szóban forgó intézkedések általános érvényűek, és céljuk e rendelet egyes nem 

alapvető rendelkezéseinek kiegészítése vagy módosítása, a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy a jegyzék frissítése céljából az EUMSZ 290. cikkével összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el. 

 

 



 

PE537.498v03-00 14/45 AD\1039139HU.doc 

HU 

Módosítás  15 

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) Egyértelműen meg kell határozni és 

rögzíteni kell az új élelmiszerekből 

származó biztonsági kockázatok 

értékelésének kritériumait is. Az új 

élelmiszerek összehangolt tudományos 

értékelésének biztosítása érdekében az 

ilyen értékeléseket az EFSA-nak kell 

elvégeznie. Az értékeléseket átlátható 

módon végző EFSA-nak hálózatot kell 

kiépítenie a tagállamokkal és az új 

élelmiszerekkel és eljárásokkal foglalkozó 

tanácsadó bizottsággal (ACNFP).  Egyedi 

jelleggel kell értékelni minden olyan új 

jellemzőt, amelynek hatása lehet az 

egészségre. 

 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) A klónozott állatokból származó 

élelmiszereket a 258/1997/EK rendelet 

szabályozza, és azokat a klónozott 

állatokból származó élelmiszerek 

forgalomba hozataláról szóló, küszöbön 

álló rendelet is szabályozni fogja. A 

klónozott állatokból származó 

élelmiszereket ezért ki kell zárni e rendelet 

hatálya alól.  

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) E rendelet egységes feltételek mellett 

történő végrehajtása érdekében 

végrehajtási jogköröket kell ruházni a 

Bizottságra a harmadik országokból 

származó olyan hagyományos 

élelmiszereknek az uniós jegyzékbe való 

felvétele tekintetében, amelyekkel 

kapcsolatban nem emeltek indokolt 

biztonsági kifogást. 

törölve 

Indokolás 

Az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékének és a harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszerek jegyzékének e rendelet mellékletét kell képezniük, és azokat 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell aktualizálni. 

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Az „új élelmiszer” 

foglamommeghatározásával, az új 
élelmiszerré történő minősítésre szolgáló 

eljárással, az uniós jegyzék egyéb 

frissítéseivel, az élelmiszerek uniós 

jegyzékbe történő felvétele iránti kérelmek 

és értesítések összeállításával és 

megjelenésével, a kérelmek és értesítések 

érvényességének ellenőrzésére szolgáló 

eljárással, a bizalmas kezeléssel és az 

átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatos 

végrehajtási jogköröket a Bizottságnak a 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelettel22 összhangban kell gyakorolnia. 

(28) Az új élelmiszerré történő minősítésre 

szolgáló eljárással, az élelmiszerek uniós 

jegyzékbe történő felvétele iránti kérelmek 

és értesítések összeállításával és 

megjelenésével, a kérelmek és értesítések 

érvényességének ellenőrzésére szolgáló 

eljárással, és a bizalmas kezeléssel 

kapcsolatos végrehajtási jogköröket a 

Bizottságnak a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel22 

összhangban kell gyakorolnia. 

__________________ __________________ 

22 Az Európai Parlament és Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

22 Az Európai Parlament és Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 
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ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

Indokolás 

A módosítás összhangban van a végrehajtási hatáskörök, illetve a felhatalmazáson alapuló 

hatáskörök alkalmazásáról szóló cikkek módosításaival. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (28a) E rendelet egyes nem alapvető 

rendelkezéseinek kiegészítése, illetve 

módosítása érdekében a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el az „új élelmiszerek” 

meghatározása, az új élelmiszerek és a 

harmadik országokból származó 

hagyományos élelmiszerek engedélyezése, 

az uniós jegyzék aktualizálása, valamint 

az átmeneti intézkedések elfogadása 

tekintetében. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munka során 

megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elkészítésekor és szövegezésekor a 

Bizottságnak gondoskodnia kell a 

vonatkozó dokumentumoknak az Európai 

Parlament és a Tanács részére 

egyidejűleg, időben és megfelelő módon 

történő továbbításáról. 

Indokolás 

A módosítás összhangban van a végrehajtási hatáskörök, illetve a felhatalmazáson alapuló 

hatáskörök alkalmazásáról szóló cikkek módosításaival. 
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Módosítás  20 

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) Ez a rendelet az új élelmiszerek 

unióbeli forgalomba hozatalának szabályait 

állapítja meg az emberi egészség és a 

fogyasztói érdekek, valamint a környezet 

magas szintű védelmének érdekében, 

egyszersmind biztosítva a belső piac 

hatékony működését, az átláthatóságot, az 

agrár-élelmiszeriparon belüli innováció 

ösztönzését, és adott esetben az állatok 

egészségének védelmét. 
 

 

 

 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) [a klónozott állatokból származó 

élelmiszerek forgalomba hozataláról 

szóló] XX/XXXX/EU tanácsi irányelv 

hatálya alá tartozó élelmiszerek. 

törölve 

 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Klónozott állatokból származó 

élelmiszerek nem vehetők fel az új 

élelmiszerek uniós jegyzékébe. 
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Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – 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”: minden olyan 

élelmiszer, amelyet 1997. május 15. előtt 

az Unióban nem használtak vagy 

forgalmaztak jelentős mértékben emberi 

fogyasztásra (az egyes tagállamok 

csatlakozásának időpontjától függetlenül), 

és amely a következő kategóriák közül 

legalább egybe beletartozik: 

Indokolás 

E módosítás célja a jogbiztonság növelése. 

 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – -i a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -ia. új vagy szándékosan módosított 

elsődleges molekulaszerkezettel 

rendelkező élelmiszerek és élelmiszer-

összetevők; 

 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – -i b pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -ib. mikroorganizmusokat, gombákat, 

algákat vagy más biológiai vagy ásványi 
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eredetű anyagokat tartalmazó, vagy 

azokból izolált élelmiszerek és élelmiszer-

összetevők; 

Indokolás 

E módosítás célja, hogy a rendeletet az új technológiákhoz, valamint az uniós piacra belépő 

új élelmiszerekhez igazítsa. 

 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – -i c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -ic. növényeket vagy növényi részeket 

tartalmazó, azokból álló vagy azokból 

előállított élelmiszerek, a hagyományos 

szaporítási vagy tenyésztési gyakorlat 

alapján előállított és a biztonságos 

felhasználás hagyományával rendelkező 

növények kivételével, amelyek korábbi, az 

uniós piacon belüli, élelmiszerként történő 

biztonságos felhasználása adatokkal 

igazolható, és amennyiben e gyakorlatok 

nem idéznek elő számottevő változást az 

élelmiszerek összetételében vagy 

szerkezetében, amely kihat azok 

tápértékére, anyagcseréjére vagy a 

bennük található nemkívánatos anyagok 

mennyiségére; 

 

 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az Unióban élelmiszergyártásra 1997. 

május 15. előtt nem használt új gyártási 

i. az Unióban élelmiszergyártásra 1997. 

május 15. előtt nem használt gyártási 
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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; 

eljárással előállított élelmiszer, amely 

eljárás az élelmiszer összetételében vagy 

szerkezetében olyan számottevő 

változásokat idéz elő, amelyek hatással 

vannak tápértékére, az anyagcserében való 

viselkedésére vagy a benne található 

nem kívánatos anyagok mennyiségére, 

amit kockázatértékelés alapján 

állapítanak meg; 

 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – i a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia. rovarokat vagy azok részeit tartalmazó, 

azokból álló vagy azokból előállított 

élelmiszerek; 

 

 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii pont – 1 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– e bekezdés i. pontjának megfelelően új 
gyártási eljárással készülnek; vagy 

- az Unióban 1997. május 15. előtt 

élelmiszergyártásra nem használt gyártási 

eljárással készülnek; vagy 

Indokolás 

A módosítás célja a részletek pontosítása. 

 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont 
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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 

része számára legalább 25 éve a szokásos 

étrend részét képezi; 

Indokolás 

A „jelentős” kifejezés megfelelőbbnek tűnik. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) „klónozott állatok”: olyan állatok, 

amelyeket aszexuális, mesterséges 

reprodukciós módszerrel nemzettek egy 

egyedi állat genetikailag azonos vagy 

majdnem azonos másolatának előállítása 

céljából; 

 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az új élelmiszernek a 2. cikk (2) 

bekezdésének a) pontjában szereplő 

meghatározásával kapcsolatos végrehajtási 

jogkör 

Az új élelmiszereknek a 2. cikk (2) 

bekezdésének a) pontjában szereplő 

meghatározásával kapcsolatos 

felhatalmazáson alapuló jogkör 
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Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet egységes végrehajtásának 

biztosítása érdekében a Bizottság 

végrehajtási jogi aktusok útján határozhat 

arról, hogy egy adott élelmiszer új 

élelmiszernek minősül-e a 2. cikk (2) 

bekezdésének a) pontjában szereplő 

meghatározásnak megfelelően. 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

a 26a. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el annak meghatározása 

érdekében, hogy egy adott élelmiszer új 

élelmiszernek minősül-e a 2. cikk (2) 

bekezdésének a) pontjában szereplő 

meghatározásnak megfelelően. 

Indokolás 

Az új élelmiszerek meghatározásához hasonló általános érvényű szabályok elfogadásához 

alkalmasabb felhatalmazáson alapuló jogkört használni, annál is inkább, mert ezek a 

szabályok a rendelet alkalmazási körét is meghatározzák. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E végrehajtási jogi aktusokat a 27. cikk 

(3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

törölve 

 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak 

ellenőrizniük kell, hogy az általuk az 

Unióban forgalomba hozni szándékozott 

élelmiszer e rendelet hatálya alá tartozik-

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.) 
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e. 

Indokolás 

Nyelvi módosítás (csak a francia nyelvű változatot érinti, a magyart nem). 

 

Módosítás  36 

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) 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 rendelkezésre bocsátja az összes 

szükséges információt annak érdekében, 

hogy a tagállam megállapíthassa, hogy 

egy adott élelmiszer e rendelet hatálya alá 

tartozik-e. 

Indokolás 

Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak rendelkezésre kell bocsátaniuk a forgalmazni kívánt új 

élelmiszerre vonatkozó összes információt annak megállapítása céljából, hogy az új 

élelmiszernek minősül-e. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Annak megállapítása érdekében, 

hogy egy adott élelmiszer e rendelet 

hatálya alá tartozik-e, a tagállamok 

konzultálhatnak a Bizottsággal és más 

tagállamokkal. 
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Indokolás 

Lehetőséget kell biztosítani a tagállamok számára, hogy konzultáljanak a Bizottsággal 

és/vagy a többi tagállammal abban az esetben, ha nem biztosak abban, hogy egy adott 

élelmiszer e rendelet hatálya alá tartozik-e. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság a 6., 7. és 8. cikkel 

összhangban létrehozza és naprakészen 

tartja az Unióban forgalomba hozható új 

élelmiszerek jegyzékét (a továbbiakban: 

„az uniós jegyzék”). 

(1) A 6. és 8. cikk értelmében az Unióban 

forgalomba hozható új élelmiszerek 

jegyzéke (a továbbiakban: „az uniós 

jegyzék”) a mellékletben található. 

Indokolás 

Az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékének és a harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszerek jegyzékének e rendelet mellékletét kell képezniük, és azokat 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell aktualizálni. 

 

Módosítás  39 

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 

használhatók fel a jegyzékben 

meghatározott felhasználási feltételeknek 

és címkézési előírásoknak megfelelően. 

Indokolás 

Az új élelmiszerek az 1169/2011/EU rendeletben előírt címkézési követelmények hatálya alá 

tartoznak. 
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Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság az uniós jegyzéket 

honlapján elérhetővé teszi a nyilvánosság 

számára. 

 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a rendelkezésre álló tudományos 

bizonyítékok alapján nem veszélyezteti az 

emberi egészséget; 

a) a rendelkezésre álló tudományos 

bizonyítékok alapján és a 178/2002/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. 

cikkében rögzített elővigyázatossági elv 

alkalmazását követően nem veszélyezteti 

az emberi egészséget és adott esetben a 

környezetet; 

Indokolás 

E módosítás első felét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság fogadta el a 2008-as 

javaslat (2008/0002(COD)) első olvasatára vonatkozó véleményében, és helyénvalónak tűnik 

ismételten hangsúlyozni, hogy az elővigyázatosság elvét alkalmazni kell. 

 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

jelentős mértékben; 
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Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. cikk törölve 

Az uniós jegyzék létrehozása   

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 végrehajtási jogi aktust a 27. cikk (2) 

bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni. 

 

__________________  

23 Kiadóhivatal: Kérem, illessze be a 

dátumot: 24 hónappal e rendelet 

hatálybalépése után. 

 

Indokolás 

Az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékének és a harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszerek jegyzékének e rendelet mellékletét kell képezniük, és azokat 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell aktualizálni. 

 

 

Módosítás  44 

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. 
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Indokolás 

Az új élelmiszerek uniós jegyzékében világosan fel kell tüntetni, hogy az engedély 

megadásakor milyen feltételeket szabtak meg. 

 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Egy új élelmiszernek az uniós 

jegyzékbe való, (2) bekezdés szerinti 

felvétele esetén az új élelmiszerre 

vonatkozó bejegyzés szükség szerint a 

következőket tartalmazza: 

(3) Egy új élelmiszernek az uniós 

jegyzékbe való, (2) bekezdés szerinti 

felvétele esetén az új élelmiszerre 

vonatkozó bejegyzés a következőket 

tartalmazza: 

 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az új élelmiszer leírása; a) az új élelmiszer és a technológiai 

eljárás leírása; 

 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – a b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) a kérelmező neve és címe; 

 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 
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8 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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; 

b) szükség szerint 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; 

 

 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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) szükség szerint 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; 

ha valamely új élelmiszer mesterséges 

nanoanyagok formájában jelen lévő 

összetevőkből áll vagy ilyen összetevőket 

tartalmaz, ezt világosan feltüntetik az 

összetevők felsorolásában, és az ilyen 

összetevők elnevezését zárójelben a 

„nano” szó követi; 

 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a forgalomba hozatal utáni 

nyomonkövetési követelmények a 23. 

cikknek megfelelően. 

d) adott esetben a forgalomba hozatal utáni 

nyomonkövetési követelmények a 23. 

cikknek megfelelően. 

 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

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 eljárás vagy az 

Európai Bizottság saját kezdeményezésére, 

vagy a hozzá érkezett kérelem alapján 

veszi kezdetét. A Bizottság a kérelmet 

továbbítja a tagállamoknak, és a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi 

a honlapján. 

 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – -a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) a kérelmező neve és címe; 

Indokolás 

E módosítás célja az átláthatóság növelése. 

 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új) 



 

PE537.498v03-00 30/45 AD\1039139HU.doc 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a gyártási eljárás; 

Indokolás 

A gyártási eljárás nagyon fontos lehet annak megállapítása során, hogy egy adott élelmiszer 

új-e. Lásd a (7) preambulumbekezdést. 

 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) tudományos bizonyíték arról, hogy az új 

élelmiszer nem veszélyezteti az emberi 

egészséget; 

c) független, szakértői értékelésen átesett 

tudományos bizonyíték arról, hogy az új 

élelmiszer nem veszélyezteti az emberi és 

állati egészséget vagy a környezetet; 

 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság kikérheti az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

véleményét, amennyiben a naprakésszé 

tétel hatással lehet az emberi egészségre. 

(2) A Bizottság az EFSA-hoz továbbítja az 

érvényes kérelmet, és felkéri az EFSA-t 

véleményezésre. 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az új élelmiszerek Unión belüli 

forgalomba hozatalának engedélyezését és 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 26a. cikkel összhangban 
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az uniós jegyzék 8. cikkben előírt 

naprakésszé tételét szolgáló eljárás a 11. 

cikk szerinti végrehajtási aktus 

elfogadásával zárul. 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az új élelmiszerek Unión belüli 

forgalomba hozatalára vonatkozó 

engedélyezés, valamint a mellékletben 

szereplő uniós jegyzék aktualizálása 

tekintetében. 

Indokolás 

Az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékének és a harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszerek jegyzékének e rendelet mellékletét kell képezniük, és azokat 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell aktualizálni. 

 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Adott esetben figyelembe kell venni a 

tagállamok álláspontját és az EFSA 

szakvéleményét, valamint a naprakésszé 

tétel szempontjából releváns egyéb érdemi 

tényezőket. 

Figyelembe kell venni a tagállamok 

álláspontját és az EFSA szakvéleményét, 

valamint a naprakésszé tétel szempontjából 

releváns egyéb érdemi tényezőket. 

 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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. 

Az EFSA az érvényes kérelem 

kézhezvételétől számított kilenc hónapon 

belül elfogadja szakvéleményét. 

 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 
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10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az új élelmiszerek biztonságosságának 

értékelésekor az EFSA szükség szerint a 

következőket veszi figyelembe: 

Az új élelmiszerek biztonságosságának 

értékelésekor az EFSA szükség szerint és 

az elővigyázatosság elvével összhangban a 

következőket veszi figyelembe: 

 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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, sem adott esetben a környezetet. 

 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) egy másik élelmiszer helyettesítésére 

szánt új élelmiszer nem különbözik-e az 

adott élelmiszertől oly módon, hogy az 

táplálkozási szempontból a fogyasztókra 

nézve kevésbé előnyös legyen. 

Indokolás 

Az új élelmiszerek biztonságosságának értékelésekor az EFSA-nak meg kell győződnie arról, 

hogy egy másik élelmiszer helyettesítésére szánt új élelmiszer nem különbözik-e az adott 

élelmiszertől oly módon, hogy az táplálkozási szempontból a fogyasztókra nézve kevésbé 

előnyös legyen. 
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Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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: 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

az EFSA a 10. cikkben említett 

szakvéleményének közzétételét követő 

kilenc hónapon belül a 26a. cikkel 

összhangban felhatalmazáson alapuló 

jogi aktust fogadjon el az 5. cikkben 
említett uniós jegyzék aktualizálása 

érdekében, figyelembe véve a 

következőket: 

Indokolás 

Az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékének és a harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszerek jegyzékének e rendelet mellékletét kell képezniük, és azokat 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell aktualizálni. 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az EFSA szakvéleménye; törölve 

Indokolás 

A c) pont EFSA-ra való hivatkozását törölni kell, mivel a bekezdés bevezető része már említi 

az EFSA-t. 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A végrehajtási jogi aktus elfogadása a 27. 

cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

törölve 
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történik. 

 

 

Módosítás  65 

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. 

törölve 

 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) a kérelmező neve és címe; 

Indokolás 

E módosítás célja az átláthatóság növelése. 

 

 

Módosítás  67 

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 élelmiszerekkel kapcsolatos 

értesítési eljárás 
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Indokolás 

Pontosítani kell, hogy a következő bekezdések a harmadik országokból származó 

hagyományos élelmiszerekre vonatkozó értesítési eljárásról szólnak. 

 

 

Módosítás  68 

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 haladéktalanul továbbítja a 

tagállamok és az EFSA részére, és a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi 

a honlapján. 

 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az élelmiszer valamely harmadik 

országban való biztonságos 

felhasználásának hagyományát a 

kérelmező által a 13. és 15. cikkel 

összhangban leadott adatok megbízhatóan 

támasztják-e alá; 

a) az élelmiszer valamely harmadik 

országban való biztonságos 

felhasználásának hagyományát, amelyet 

még tisztázandó tudományos 

iránymutatások és kritériumok alapján 

értékelnek, a kérelmező által a 13. és 15. 

cikkel összhangban leadott adatok 

megbízhatóan támasztják-e alá; 

 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az élelmiszer összetétele és b) az élelmiszer összetétele és 
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felhasználásának feltételei nem 

veszélyeztetik-e az emberek egészségét az 

Unióban. 

felhasználásának feltételei nem 

veszélyeztetik-e az emberek egészségét az 

Unióban és adott esetben a környezetet. 

 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a valamely más élelmiszer 

helyettesítésére szánt új élelmiszer nem 

rendelkezik-e olyan eltérő 

tulajdonságokkal, amelyek táplálkozási 

szempontból kedvezőtlen 

következményekkel járhatnak a fogyasztó 

számára; 

Indokolás 

Ennek a módosításnak az a célja, hogy nagyobb mértékű biztonság érvényesüljön. 

 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

az EFSA szakvéleményének közzétételét 

követő három hónapon belül a 26a. 

cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 

harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszerek uniós 

forgalomba hozatalának engedélyezésére 

és az uniós jegyzék naprakésszé tételére 

vonatkozóan, figyelembe véve a 

következőket: 
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Indokolás 

Az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékének és a harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszerek jegyzékének e rendelet mellékletét kell képezniük, és azokat 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell aktualizálni. 

 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A végrehajtási jogi aktus elfogadása a 27. 

cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

történik. 

törölve 

 

 

Módosítás  74 

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. 

Indokolás 

Lásd a 8. cikk (2) bekezdését. A módosítás célja a részletek pontosítása. 
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Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett kiegészítő információk az ott 

említett határidőig nem érkeznek be a 

Bizottsághoz, az az eredetileg 

rendelkezésére bocsátott információk 

alapján határoz. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett kiegészítő információk a megjelölt 

új határidőn belül nem érkeznek be, a 

Bizottság nem adhatja jóváhagyását. 

 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság, a tagállamok és az EFSA 

minden szükséges intézkedést meghoznak 

az ezzel a rendelettel összhangban 

birtokukba jutott információk (4) bekezdés 

szerinti bizalmasságának biztosítása 

érdekében, kivéve azokat az információkat, 

amelyek közzététele az emberi egészség 

védelmét szolgálja. 

(5) A Bizottság, a tagállamok és az EFSA 

minden szükséges intézkedést meghoznak 

az ezzel a rendelettel összhangban 

birtokukba jutott információk (4) bekezdés 

szerinti bizalmasságának biztosítása 

érdekében, kivéve azokat az információkat, 

amelyek közzététele az emberi egészség, a 

környezet és az állatok egészségének 
védelmét szolgálja. 

 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak 

azonnal tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 

következőkről: 

törölve 

a) bármely olyan új tudományos vagy 

technikai információ, amely 

befolyásolhatja az új élelmiszer 
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felhasználása biztonságosságának 

megítélését; 

b) bármely olyan tiltás vagy korlátozás, 

amelyet olyan harmadik országban 

rendelnek el, ahol az új élelmiszert 

forgalomba hozzák. 

 

Indokolás 

Ez a bekezdés helytelenül került a forgalomba hozatal utáni nyomon követésre vonatkozó 

követelmény megszabásáról szóló cikkbe, minthogy egy külön, általános jellegű 

követelményről van szó, amely független a forgalomba hozatal utáni nyomon követési 

követelményről szóló határozattól. A szöveg világossága érdekében e szövegrésznek ezért 

külön cikket kell alkotnia a rendeleten belül. 

 

 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 23a. cikk 

 Az új információkra vonatkozó 

követelmények 

 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. 

Indokolás 

Ez a bekezdés helytelenül került a forgalomba hozatal utáni nyomon követésre vonatkozó 

követelmény megszabásáról szóló cikkbe, minthogy egy külön, általános jellegű 

követelményről van szó, amely független a forgalomba hozatal utáni nyomon követési 
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követelményről szóló határozattól. A szöveg világossága érdekében e szövegrésznek ezért 

külön cikket kell alkotnia a rendeleten belül. 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 fejezet – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Szankciók és bizottsági eljárás Szankciók és általános rendelkezések 

 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 26a. cikk 

 A felhatalmazás gyakorlása 

 (1) A Bizottság az e cikkben 

meghatározott feltételek mellett 

felhatalmazást kap felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. 

 (2) A Bizottságnak a 3. cikkben, a 9. cikk 

(3) bekezdésében, a 11. cikk (1) 

bekezdésében, a 17. cikk (1) 

bekezdésében, valamint a 29. cikk (3) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására adott 

felhatalmazás a ...-tól/-től* kezdődő 

hétéves időtartamra szól. A Bizottság 

legkésőbb kilenc hónappal a hétéves 

időtartam vége előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal az egyes időtartamok vége előtt, 

akkor a felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra. 

 (3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
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bármikor visszavonhatja a 3. cikkben, a 9. 

cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (1) 

bekezdésében, a 17. cikk (1) 

bekezdésében, valamint a 29. cikk (3) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban megjelölt 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban lévő 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

 (4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról. 

 (5) A 3. cikk, a 9. cikk (3) bekezdése, a 11. 

cikk (1) bekezdése, a 17. cikk (1) 

bekezdése, valamint a 29. cikk (3) 

bekezdése alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 

két hónapos időtartam leteltéig sem az 

Európai Parlament, sem a Tanács nem 

emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 

Parlament és a Tanács az időtartam 

leteltét megelőzően egyaránt arról 

tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel 

kifogást. Az Európai Parlament vagy a 

Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 

két hónappal meghosszabbodik. 

 __________________ 

 *HL: kérjük, illessze be e rendelet 

hatálybalépésének időpontját. 

 

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén 

a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 

alkalmazni. 

törölve 

 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell 

véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárás 

eredmény nélkül zárul, amennyiben a 

véleménynyilvánításra megállapított 

határidőn belül az elnök úgy határoz, 

vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri. 

törölve 

 

 

Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell 

véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárás 

eredmény nélkül zárul, amennyiben a 

véleménynyilvánításra megállapított 
határidőn belül az elnök úgy határoz, vagy 

a bizottsági tagok többsége ezt kéri. 

Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell 

véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárás 

eredmény nélkül zárul, amennyiben hat 

hónapos határidőn belül az elnök úgy 

határoz, vagy a bizottsági tagok többsége 

ezt kéri. 

Indokolás 

A módosítás célja a részletek pontosítása. 
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Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 27b. cikk 

 Felülvizsgálat 

 * -ig és a szerzett tapasztalatok fényében a 

Bizottság jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 

végrehajtásáról, és szükség esetén ahhoz 

jogalkotási javaslatokat fűz. 

 __________________ 

 *HL: kérjük, illessze be az időpontot: öt 

évvel e rendelet hatálybalépését követően. 

Indokolás 

A hatálybalépés után öt évvel a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 

elé az új rendelet végrehajtásáról. 

 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 

révén fogadhatja el az (1) és a (2) 

bekezdés végrehajtását szolgáló átmeneti 

intézkedéseket. E végrehajtási jogi 

aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 26a. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el, valamint hogy az (1) és (2) 

bekezdés végrehajtását szolgáló átmeneti 

intézkedéseket fogadjon el. 

Indokolás 

Az átmeneti intézkedések elfogadásához a végrehajtási aktusok helyett felhatalmazáson 

alapuló aktusokat kell alkalmazni. 
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Módosítás  86 

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Melléklet  

 Az engedélyezett új élelmiszerek és a 

harmadik országokból származó 

hagyományos élelmiszerek uniós jegyzéke 

Indokolás 

Az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékének és a harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszerek jegyzékének e rendelet mellékletét kell képezniük, és azokat 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell aktualizálni. 
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