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Módosítás  94 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a bevezető hivatkozás (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel a Tanács és az Európai 

Parlament 2011. március 29-i, az új 

élelmiszerekre vonatkozó, kudarcba 

fulladt egyeztetés során képviselt 

álláspontjára; 

Or. en 

 

Módosítás  95 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn 

 

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 

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. 

(1) Az élelmiszerek szabad mozgása 

pusztán önmagában még nem tekinthető 

legitimnek, a belső piac megvalósítását  

ugyanis a közegészségre vonatkozó, 

minden tagállam által önállóan 

meghatározandó követelménynek kell 

alárendelni. 

Or. fr 

Indokolás 

Az egységes és versenyalapú piac létrehozása során érvényre kell juttatni Európa központi 

értékeit, közöttük a polgárok érdekeit és a szubszidiaritás elvét. 
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Módosítás  96 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

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 élelmiszer-ipari 

szakpolitikának biztosítania kell a 

fogyasztók egészségének és érdekeinek, a 

környezetnek és az állatok jólétének 
magas szintű védelmét és a belső piac 

hatékony működését, ezzel párhuzamosan 

pedig az átláthatóságot. Ezenfelül 

mindenkor alkalmazni kell az 

élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 

vonatkozó eljárások megállapításáról 

szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 

európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben[1] meghatározott 

elővigyázatossági elvet. 

Or. en 

([1]           HL L 31., 2002.2.1., 1. o.) 

Indokolás 

Indokolt ismételten beilleszteni a fenti módosításokat, amelyek az Európai Parlament 2010-es 

második olvasatbeli álláspontjában szerepelnek. 

 

Módosítás  97 

Pavel Poc 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 
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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 élelmiszer-ipari 

szakpolitikának biztosítania kell a 

fogyasztók egészségének és érdekeinek, a 

környezetnek és az állatok jólétének 
magas szintű védelmét és a belső piac 

hatékony működését, ezzel párhuzamosan 

pedig az átláthatóságot. Ezenfelül 

mindenkor alkalmazni kell az 

élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 

vonatkozó eljárások megállapításáról 

szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 

európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben1a meghatározott 

elővigyázatossági elvet. 

 ____________ 

 1a HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 

Or. en 

Indokolás 

Az Európai Parlament 2010-es második olvasatbeli álláspontjában szereplő módosítás 

ismételt beillesztése. 

 

Módosítás  98 

Nicola Caputo 

 

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 élelmiszer-ipari 

szakpolitikának biztosítania kell a 

fogyasztók egészségének és érdekeinek az 

elővigyázatossági elven alapuló magas 

szintű védelmét és a belső piac hatékony 

működését, ezzel párhuzamosan pedig az 
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átláthatóságot. 

Or. en 

 

Módosítás  99 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

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 2001. szeptember 20-i 

1852/2001/EK rendelete9 határozta meg. 

Ezeket a szabályokat az engedélyezési 

folyamat egyszerűsítése és az uniós jog 

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. 

(3) Az új élelmiszerekre vonatkozó 

szabályokat az Európai Parlament és a 

Tanács 258/97/EK rendelete8 és a 

Bizottság 2001. szeptember 20-i 

1852/2001/EK rendelete9 határozta meg. 

Ezeket a szabályokat az engedélyezési 

folyamat egyszerűsítése érdekében 

aktualizálni kell, javítva a fogyasztók 

biztonságát és figyelembe véve az uniós 

jog közelmúltbeli fejleményeit. 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. 

__________________ __________________ 

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 43., 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 43., 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. fr 
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Módosítás  100 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 

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. 

(4) A technológiai felhasználásra szánt 

vagy géntechnológiával módosított 

élelmiszerek nem tartoznak 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 

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. 

__________________ __________________ 

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 

élelmiszer-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 

élelmiszer-adalékanyagokról 

(HL L 354., 2008.12.31., 16. o.). 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

december 16-i 1334/2009/EK rendelete az 

élelmiszerekben és azok felületén 

használható aromákról és egyes, aroma 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

december 16-i 1334/2009/EK rendelete az 

élelmiszerekben és azok felületén 

használható aromákról és egyes, aroma 



 

PE539.826v01-00 8/77 AM\1037316HU.doc 

HU 

tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-

összetevőkről (HL L 354., 2008.12.31., 34. 

o.). 

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. fr 

 

Módosítás  101 

Eleonora Evi 

 

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 

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. 

(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 és a 18/2001/EK irányelv 

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 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. 

__________________ __________________ 

10 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 

szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete a 

10 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 

szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete a 
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géntechnológiával módosított 

élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 

268., 2003.10.18., 1. o.). 

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. it 

Indokolás 

A géntechnológiával módosított élelmiszereket az említett rendelet és a 18/2001/EK irányelv 

szabályozza. 

 

Módosítás  102 

Nicola Caputo 

 

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 

törölve 
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és naprakésszé kell tenni az élelmiszernek 

a 178/2002/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet15 2. cikkében 

meghatározott általános 

fogalommeghatározására történő 

utalással. 

__________________  

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  103 

Françoise Grossetête 

 

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 a vonatkozó új kategóriák 

felvételével és az élelmiszernek a 

178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet15 2. cikkében meghatározott 

általános fogalommeghatározására történő 

utalással. 

__________________ __________________ 

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.). 
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Or. fr 

 

Módosítás  104 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 fenn kell tartani, és szükség 

esetén új kategóriák felvételével és az 

élelmiszernek a 178/2002/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet15 2. cikkében 

meghatározott általános 

fogalommeghatározására történő utalással 

kell naprakésszé tenni. 

__________________ __________________ 

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  105 

Pavel Poc 

 

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 

(5) Az új élelmiszereknek a 258/97/EK 

rendelet 1. cikkében jelenleg felsorolt 

kategóriáit fenn kell tartani, és szükség 

esetén új kategóriák felvételével és az 
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a 178/2002/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet15 2. cikkében 

meghatározott általános 

fogalommeghatározására történő utalással. 

élelmiszernek a 178/2002/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben15 

meghatározott általános 

fogalommeghatározására történő utalással 

kell naprakésszé tenni. 

__________________ __________________ 

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 

Indokolás 

A következetességet célzó módosítás. 

 

Módosítás  106 

Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

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 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 érdekelt felekkel való 

konzultációt követően 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 
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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. fr 

 

Módosítás  107 

Julie Girling 

 

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 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 érdekelt felekkel való 

konzultációt követően 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-

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 

január 28-i 178/2002/EK rendelete az 

élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről, az Európai Élelmiszer-
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biztonsági Hatóság létrehozásáról és az 

élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. 

o.). 

biztonsági Hatóság létrehozásáról és az 

élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. 

o.). 

Or. en 

 

Módosítás  108 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

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 az élelmiszernek a 178/2002/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet15 2. 

cikkében meghatározott általános 

fogalommeghatározására történő utalással. 

A rögzítendő kategóriák tekintetében 

figyelembe kell venni a technológiai 

újítások lehetőségét annak érdekében, 

hogy még ha áttörést eredményező 

újításokról van is szó, ugyanazon 

engedélyezési eljárás vonatkozzon rájuk. 

__________________ __________________ 

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. fr 

 

Módosítás  109 

Nicola Caputo 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) E rendeletet az alábbi kategóriákba 

tartozó élelmiszerekre és élelmiszer-

összetevőkre kell alkalmazni: új vagy 

szándékosan módosított elsődleges 

molekulaszerkezettel rendelkező 

élelmiszerek és élelmiszer-összetevők; 

mikroorganizmusokból, gombákból vagy 

algákból álló vagy azokból izolált 

élelmiszerek és élelmiszer-összetevők; 

azon élelmiszerek és élelmiszer-

összetevők, amelyeknél az élelmiszerek 

vagy élelmiszer-összetevők összetételében 

vagy szerkezetében olyan számottevő 

változásokat előidéző, jelenleg nem 

használt gyártási eljárást alkalmaztak, 

amelyek kihatnak azok tápértékére, az 

anyagcserére vagy a bennük található 

nem kívánatos anyagok mennyiségére. A 

jegyzéknek nyitva kell maradnia, hogy 

lépsét lehessen tartani a tudományos 

fejlődéssel és az új termékek 

kifejlesztésével. Új kategóriák felvétele 

esetén azokat megfelelően meg kell 

határozni, biztonsági szempontból 

indokolni kell, és hatásukat értékelni kell. 

 

Or. en 

 

Módosítás  110 

Nicola Caputo 

 

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 

(6) A 258/97/EK rendeletben foglalt 

szabályokkal való folytonosság biztosítása 

érdekében az új élelmiszernek tekintendő 

élelmiszer kritériuma továbbra is az, hogy 
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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. 

az említett rendelet hatálybalépése, azaz 

1997. május 15. előtt nem került sor 

jelentős mértékű emberi fogyasztásra 

történő felhasználására az Unión belül, 

amit a szupermarketekben, általános 

élelmiszerüzletekben és 

gyógyszertárakban való elérhetőség 

alapján kell értelmezni. Az Unión belüli 

felhasználás a tagállamokban történő 

felhasználásra is utal, tekintet nélkül az 

egyes tagállamok Európai Unióhoz való 

csatlakozásának időpontjára. 

Or. en 

 

Módosítás  111 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

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 vannak az 

élelmiszerekre, és ezáltal az élelmiszer-

biztonságra, a fogyasztók egészségére 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. 

__________________  

16 Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. október 25-i 1169/2011/EU 

rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel 

kapcsolatos tájékoztatásáról, az 

1924/2006/EK és az 1925/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 
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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.o.) 

Or. fr 

 

Módosítás  112 

Elisabetta Gardini 

 

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, és a végtermék szerkezeti, 

összetételbeli és táplálkozás-élettani 

eltéréseket mutat, vagy amennyiben az 

élelmiszer az 1169/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 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 

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 
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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.). 

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.). 

Or. it 

Indokolás 

Megítélésünk szerint pontosabb lenne a meghatározás, ha az új élelmiszer nem csak az új 

előállítási folyamat vagy a „nano” mérettartomány folytán jönne létre, hanem konkrétabban 

akkor, ha a végtermékben szerkezeti, összetételbeli és táplálkozás-élettani eltérések is 

mutatkoznak, amint az egyébként a rendeletre irányuló javaslat többi részéből is kitűnik. 

 

Módosítás  113 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

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 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 mesterséges nanoanyagokból 

áll vagy azokat tartalmazza. 
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__________________  

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.). 

 

Or. en 

Indokolás 

A nanoanyagok meghatározása tekintetében nem helyénvaló az 1169/2011/EU rendeletre 

hivatkozni, mivel az a címkézésre vonatkozik, míg e rendelet a kockázatértékeléssel 

foglalkozik. Az EFSA elismeri a helyzet bizonytalan voltát, és az élelmiszerek esetében a 

nanoanyagok alkalmazására vonatkozóan 10%-os küszöböt javasol. Ha a kockázatelemzési 

célokra is az 50%-os küszöbértéket alkalmaznánk, fennállna a súlyos veszélye annak, hogy a 

meghatározás bizonyos nanoanyagokat nem foglalna magában, és ezért rájuk a 

kockázatelemzés nem terjedne ki. 

 

Módosítás  114 

Nicola Caputo 

 

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 

(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 
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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. 

előállítására nem alkalmaztak, vagy 

amennyiben 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.). 

 

Or. en 

 

Módosítás  115 

Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu 

 

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 

(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 mesterséges nanoanyagokból 

áll vagy azokat tartalmazza. 
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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.). 

 

Or. en 

Indokolás 

Az élelmiszerekben való alkalmazás biztonságosságával kapcsolatos jelenlegi 

bizonytalanságok, valamint és a nanoanyagokra vonatkozó, hitelesített elemzési módszerek és 

az alacsonyabb nanorészecske-szintekre vonatkozó észlelési módszerek hiánya miatt minden 

élelmiszer-szabályozási keret esetében és a nanoanyagok meghatározásának 

felülvizsgálatakor figyelembe kell venni a tudományos fejlődést és a rendelkezésre álló, illetve 

hitelesített legkorszerűbb elemzési technológiát. 

 

Módosítás  116 

Eleonora Evi 

 

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, 

(7) Az élelmiszer-előállítás kialakulóban 

lévő technológiái hatással lehetnek az 

élelmiszerekre, és ezáltal az élelmiszer-

biztonságra. Ezért egyértelművé kell tenni, 
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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. 

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 egyes 

összetevők arányának összesítésével 

kiszámított – tömegének vagy 

térfogatának legalább 10%-a 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.). 

Or. it 

 

Módosítás  117 

Sirpa Pietikäinen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A nanoanyag fogalmának 

meghatározásáról szóló 2011/696/EU 

bizottsági ajánlás szerint konkrét 

esetekben, továbbá akkor, ha azt 
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környezetvédelmi, egészségügyi, 

biztonsági vagy versenyképességi 

szempontok indokolják, a darabszám 

szerinti méreteloszláshoz tartozó 50%-os 

küszöbérték helyett 1%-nál nagyobb, de 

50%-nál kisebb küszöbérték 

alkalmazható. A biztonsággal kapcsolatos 

jelenlegi bizonytalanságokra való 

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos 

alkalmazások esetében a nanorészecskék 

számára vonatkozóan a jelenleg javasolt 

(50%-os) helyett alacsonyabb, pl. az 

EFSA tudományos bizottsága által 

javasolt 10%-os küszöbértéket lenne 

indokolt fontolóra venni. 

Or. en 

 

Módosítás  118 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

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, 

(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, 
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amennyiben az e rendeletben 

meghatározott új élelmiszer 

fogalommeghatározásába tartoznak. 

amennyiben az e rendeletben 

meghatározott új élelmiszer 

fogalommeghatározásába tartoznak. Az 

anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-

kiegészítő tápszerek, a csecsemőknek és 

kidgyermekeknek szánt gabonaalapú 

készítmények és ételkészítmények, a 

gyógyászati célokra szánt diétás 

élelmiszerek az érintett fogyasztók 

különös sérülékenységére való tekitnettel 

külön rendelet tárgyát képezik majd. 

__________________ __________________ 

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. 

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 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.). 

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. fr 

 

Módosítás  119 

Pavel Poc 

 



 

AM\1037316HU.doc 25/77 PE539.826v01-00 

 HU 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Az e rendeletben meghatározott új 

élelmiszernek minősülnek az új vagy 

szándékosan módosított elsődleges 

molekulaszerkezettel rendelkező 

élelmiszerek, a mikroorganizmusokat, 

gombákat vagy algákat tartalmazó, 

azokból álló vagy azokból előállított 

élelmiszerek, a szövet- vagy sejtkultúrából 

származó élelmiszerek, valamint a 

növényeket vagy állatokat vagy azok 

részeit tartalmazó, azokból álló, azokból 

izolált vagy előállított élelmiszerek, azon 

hagyományos szaporítási vagy tenyésztési 

gyakorlat alapján előállított növények és 

állatok kivételével, amelyek korábbi, az 

uniós piacon belüli, élelmiszerként történő 

biztonságos felhasználása adatokkal 

igazolható.  

Or. en 

Indokolás 

A következetességet célzó módosítás. 

 

Módosítás  120 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Az e rendeletben meghatározott új 

élelmiszernek minősülnek az új vagy 

szándékosan módosított primer 

molekulaszerkezetű élelmiszerek, a 
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mikroorganizmusokból, gombákból vagy 

algákból álló vagy azokból izolált 

élelmiszerek, új mikroorganizmus-törzsek, 

amelyek esetében nem igazolt a 

biztonságos felhasználás, valamint a 

növényekben természetesen előforduló 

anyagok koncentrátumai. 

Or. en 

Indokolás 

Ismételten be kell vezetni a fenti módosítást, amely az Európai Parlament 2010-es második 

olvasatbeli álláspontjában szerepel. 

 

Módosítás  121 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

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, az 

hatással van az élelmiszerekre, és ezáltal az 

élelmiszer-biztonságra, a fogyasztók 

egészségére és a környezetre. 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. Az ilyen anyagok 

részecskeméretének például 

nanotechnológiával történő 

megváltoztatása esetén az anyagot be kell 

tiltani. 

Or. fr 
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Módosítás  122 

Nicola Caputo 

 

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) 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 1997. május 15. előtt jelentős 

mértékben használták-e emberi 

fogyasztásra az Unióban, amit a 

szupermarketekben, általános 

élelmiszerüzletekben és 

gyógyszertárakban való elérhetőség 

alapján kell értelmezni. A szóban forgó 

élelmiszer egyéb, nem étrend-

kiegészítőben vagy étrend-kiegészítőként 

történő felhasználását ezért e rendelettel 

szabályozni kell. 

Or. en 

 

Módosítás  123 

Pavel Poc 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A klónozott állatokból származó 

élelmiszereket a 258/1997/EK rendelet 
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szabályozza. Alapvetően fontos, hogy a 

klónozott állatokból és/vagy azok 

utódaiból származó élelmiszerek 

forgalomba hozatala tekintetében 

semmiféle jogi kétértelműség ne alakuljon 

ki. A klónozott állatokból és azok 

utódaiból származó élelmiszerekre 

vonatkozó egyedi jogszabály 

hatálybalépéséig ezen élelmiszereknek e 

rendelet hatálya alá kell tartozniuk, azzal 

a feltétellel, hogy az Unión belüli 

forgalomba hozataluk esetén a 

végfogyasztó számára megfelelő 

címkézéssel látják el őket. 

Or. en 

Indokolás 

A következetességet célzó módosítás. 

 

Módosítás  124 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 korlátozni kell, és 

fokozni kell ezen élelmiszerek 

ellenőrzését, abban az esetben is, ha azok 

biztonságos felhasználásának hagyománya 

a harmadik országban bizonyított. 

 

Or. fr 
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Módosítás  125 

Sirpa Pietikäinen 

 

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, például 

rovarok 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. 

Or. en 

 

Módosítás  126 

Eleonora Evi 

 

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 

(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 többsége esetében legalább 

50 éve a szokásos étrend részét kell 

képezniük. A nem élelmiszerként történő 

vagy a szokásos étrendhez nem kapcsolódó 

felhasználások nem képezik a biztonságos 



 

PE539.826v01-00 30/77 AM\1037316HU.doc 

HU 

felhasználás hagyományának részét. felhasználás hagyományának részét. 

Or. it 

 

Módosítás  127 

Pavel Poc 

 

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 valamely harmadik 

országban az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

által nyújtandó tudományos és technika 

iránymutatás értelmében legalább 25 éve  

fogyasztás tárgyát kell képezniük. A nem 

élelmiszerként történő vagy a szokásos 

étrendhez nem kapcsolódó felhasználások 

nem képezik a biztonságos felhasználás 

hagyományának részét. 

Or. en 

Indokolás 

A „biztonságos felhasználás hagyományával” kapcsolatos adatokra vonatkozóan 

követelményeket kell meghatározni, és az EFSA-nak egyértelműbb kritériumokat kell 

javasolnia azzal kapcsolatban, hogy mi minősül „a biztonságos felhasználás 

hagyományának”. 

 

Módosítás  128 

Nicola Caputo 

 

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 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. A 

harmadik országokból származó 

hagyományos élelmiszereket az eljárás 

elején akkor is alá kell vetni az EFSA 

általi teljes körű kockázatelemzésnek, ha 

azok biztonságosságával kapcsolatban 

nem emelnek indokolással ellátott 

kifogást. 

Or. en 

 

Módosítás  129 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Annak értékelését, hogy egy adott 

élelmiszert a harmadik ország 

népességének jelentős része fogyasztja-e, 

az élelmiszer-ipari szereplők által 

szolgáltatott információk alapján és adott 

esetben a harmadik országokban 

rendelkezésre álló egyéb információk 

segítségével kell elvégezni. Amennyiben az 

adott élelmiszer fogyasztására vonatkozó 

információk nem elégségesek, a Bizottság, 

az EFSA és az élelmiszer-ipari szereplők 

részvételével az adatgyűjtés céljából 
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egyszerű és átlátható eljárást kell 

lefolytatni. A Bizottságot végrehajtási 

jogkörökkel kell felruházni, hogy 

meghatározhassa az ilyen konzultáció 

eljárási szakaszait. 

Or. fr 

Indokolás 

Cet amendement a pour but de clarifier la notion de consommation "significative" 

 

Módosítás  130 

Lynn Boylan 
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

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) 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, és vagy feldolgozatlanok, 

vagy elsődleges feldolgozáson estek át. Ha 

azonban az élelmiszerek másodlagos 

feldolgozására az élelmiszer jellemzőinek 

megváltoztatását célzó különleges 

élelmiszer-kombinációban vagy valamely 
új gyártási eljárással kerül sor, 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. 

Or. en 
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Indokolás 

Szinte valamennyi élelmiszer elsődleges termelésből származik. E kategória célja annak 

lehetővé tétele, hogy a hagyományos élelmiszereket, például a gyümölcsöket, gyümölcsleveket 

és magvakat kevésbé nehézkes engedélyezési eljárást követően lehessen forgalomba hozni az 

uniós piacon. Ezért az ágazat és a fogyasztók számára egyértelművé kell tenni, hogy melyek 

azok a megengedett feldolgozási módok, amelyek az élelmiszer jellemzőit nem módosítják. 

 

Módosítás  131 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

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) 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 élelmiszer az 

ezen élelmiszertípus esetében eddig még 

nem alkalmazott eljárással készül, 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. 

Or. fr 

 

Módosítás  132 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan, Stefan Eck 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 
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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) 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, mesterséges nanoanyagot 

tartalmaznak vagy abból állnak, nem 

tekinthetők hagyományosnak. 

Or. en 

Indokolás 

A nanoanyagok meghatározása tekintetében nem helyénvaló az 1169/2011/EU rendeletre 

hivatkozni, mivel az a címkézésre vonatkozik, míg e rendelet a kockázatértékeléssel 

foglalkozik. Az EFSA elismeri a helyzet bizonytalan voltát, és az élelmiszerek esetében a 

nanoanyagok alkalmazására vonatkozóan 10%-os küszöböt javasol. Ha a kockázatelemzési 

célokra is az 50%-os küszöbértéket alkalmaznánk, fennállna a súlyos veszélye annak, hogy a 

meghatározás bizonyos nanoanyagokat nem foglalna magában, és ezért rájuk a 

kockázatelemzés nem terjedne ki. 

 

Módosítás  133 

Nicola Caputo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Egyértelművé kell tenni, hogy az (12) Egyértelművé kell tenni, hogy az 
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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. 

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, mesterséges nanoanyagot 

tartalmaznak vagy abból állnak, nem 

tekinthetők hagyományosnak. 

Or. en 

 

Módosítás  134 

Eleonora Evi 

 

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 

(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 

egyes összetevők arányának összesítésével 

kiszámított – tömegének vagy 

térfogatának legalább 10%-a az 
1169/2011/EU rendelet 2. cikke (2) 

bekezdésének t) pontjában meghatározott 
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hagyományosnak. mesterséges nanoanyagot tartalmaz vagy 

abból áll, az élelmiszer nem tekinthető 

hagyományosnak. 

Or. it 

 

Módosítás  135 

Nicola Caputo 

 

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) 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 e 

rendelet hatályának ki kell terjednie az 

élelmiszer-összetevők módosításaira, 

például a szelektív kivonatokra vagy 

valamely növénynek az Unióban eddig 

emberi fogyasztásra jelentős mértékben 

nem használt részeinek felhasználására, 

amit a szupermarketekben, általános 

élelmiszerüzletekben és 

gyógyszertárakban való elérhetőség 

alapján kell értelmezni. 

 

Or. en 

 

Módosítás  136 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 
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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 

Or. en 

Indokolás 

A hatályra vonatkozó döntés a rendelet szempontjából döntő fontosságú, ezért nem szabad 

végrehajtási aktus útján meghozni. 

 

Módosítás  137 

Pavel Poc 

 

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 

Or. en 

Indokolás 

A hatályra vonatkozó döntés a rendelet szempontjából döntő fontosságú, ezért nem szabad 

végrehajtási aktus útján meghozni. 

 

Módosítás  138 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 
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a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

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 

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 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. 

Or. en 

Indokolás 

Ez döntő fontosságú döntés, ezért nem szabad végrehajtási aktus útján meghozni 

 

Módosítás  139 

Eleonora Evi 

 

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 a tagállamokban 

rendelkezésre álló 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 szóban 

forgó terméket új élelmiszernek kell 

tekinteni. 

 

Or. it 

 

Módosítás  140 

Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

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 

Unióban, az élelmiszeripari vállalkozók 

által szolgáltatott – és adott esetben a 

tagállamokban rendelkezésre álló egyéb 

információkkal alátámasztott – 

(16) Azt, hogy egy élelmiszert jelentős 

mértékben használtak-e emberi 

fogyasztásra 1997. május 15. előtt az 

Unióban, az élelmiszer-ipari szereplők 

által szolgáltatott – és adott esetben a 

tagállamokban rendelkezésre álló egyéb 

információkkal alátámasztott – 
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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. 

információk alapján kell megállapítani. Az 

élelmiszer-ipari szereplőknek 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 

szereplő bevonásával. A Bizottságot 

végrehajtási jogkörökkel kell felruházni, 

hogy meghatározhassa az ilyen konzultáció 

eljárási szakaszait. 

Or. fr 

Indokolás 

A „vállalkozó” fogalmat az Unió tagállamai nem egységesen értelmezik. A jogbiztonság 

fokozása érdekében a „szereplő” kifejezést indokolt használni. 

 

Módosítás  141 

Nicola Caputo 

 

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 

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 

(16) Azt, hogy egy élelmiszert jelentős 

mértékben használtak-e emberi 

fogyasztásra az Unióban, amit a 

szupermarketekben, általános 

élelmiszerüzletekben és 

gyógyszertárakban való elérhetőség 

alapján kell értelmezni, 1997. május 15. 

előtt, az élelmiszer-ipari vállalkozók által 

szolgáltatott – és adott esetben a 

tagállamokban rendelkezésre álló egyéb 

információkkal alátámasztott – információ 
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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. 

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. 

 

Or. en 

 

Módosítás  142 

Elisabetta Gardini 

 

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. 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 a 

fogyasztókra nézve kevésbé előnyös 

legyen. 

Or. it 
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Indokolás 

Az előny valójában csak összességében táplálkozási jellegű, és – az új élelmiszer jellegénél 

fogva – semmiképpen nem korlátozódhat a táplálkozás-élettani területre, hanem 

szükségszerűen az élelmiszer összetételénél bővebb szempontokat ölel fel. Ezért javasoljuk a 

„táplálkozási szempontból” kifejezés törlését, amely a jelek szerint nem tükrözi mindazokat az 

újdonságelemeket, amelyeket az új élelmiszerek bevezethetnek. 

 

Módosítás  143 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

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. Új élelmiszereknek 

biztonságosaknak és a fogyasztók számára 

előnyöseknek 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. Az új 

élelmiszer biztonsági értékelésének a 

178/2002/EK rendelet 7. cikkében 

meghatározott elővigyázatossági elven kell 

alapulnia. 

Or. en 

Indokolás 

Indokolt ismételten beilleszteni az elővigyázatossági elvre való hivatkozást, amely az Európai 

Parlament 2010-es második olvasatbeli álláspontjában szerepelt. Az új élelmiszer fogyasztók 

szempontjából való előnyösségére vonatkozó előírás mintája az élelmiszer-adalékanyagokról 

szóló 1333/2008/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése. 
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Módosítás  144 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

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 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. 

Or. en 

Indokolás 

Az új élelmiszerek jegyzékének e rendelet mellékletét kell képeznie, és azt felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok révén kell aktualizálni. 

 

Módosítás  145 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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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 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. Ezt az uniós jegyzéket minden 

tagállamnak jóvá kell hagynia, és az e 

rendeletből eredő jogszabályok 

mindennemű harmonizációjára továbbra 

is az EUMSZ 114. cikkének (4) 

bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell 

alkalmazni. A jegyzéknek átláthatónak és 

könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, és 

azt rendszeresen aktualizálni kell. 

Or. fr 

 

Módosítás  146 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az új élelmiszerek forgalomba (18) Az új élelmiszerek forgalomba 
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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. 

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. 

 A legújabb technológiai újítások és 

tudományos fejlemények alapján a 

jegyzéket rendszeresen és rugalmasan kell 

aktualizálni és szükség szerint bővíteni. 

Or. en 

 

Módosítás  147 

Nicola Caputo 

 

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 

(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 
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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. 

258/97/EK rendelet 4., 5. vagy 7. cikke 

alapján engedélyezett vagy bejelentett új 

élelmiszereket, adott esetben a hatályos 

engedélyezési feltételekkel együtt. Az 

engedélyezett új élelmiszerek uniós 

jegyzékének mint kulcsfontosságú 

elemnek e rendelet mellékletét kell 

képeznie, és azt felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok révén kell aktualizálni. 

Or. en 

 

Módosítás  148 

Pavel Poc 

 

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 

(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 felhatalmazáson alapuló 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. 
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alkalmazni. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az uniós jegyzék aktualizálása érdekében az 

EUMSZ 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. 

 

Módosítás  149 

Jan Huitema 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) Az élelmiszer-előállítás területén 

ösztönözni kell az új technológiákat és 

újításokat, például a biotechnológiát és a 

nanotechnológiát, mivel ez csökkentheti 

az élelmiszer-termelés környezeti hatásait, 

fokozhatja az élelmiszer-biztonságot, és 

előnyökkel járhat a fogyasztókra nézve. 

Az élelmiszer-termelés területének 

fejleményeit az európai élelmiszer-

biztonság megbízható tudományos 

megerősítése érdekében ezért mindenkor a 

rendelkezésre álló legújabb tudományos 

bizonyítékok alapján kell megítélni. 

Or. en 

 

Módosítás  150 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 
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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 Bizottság ezért 

felhatalmazást kap arra, hogy az EUMSZ 

290. cikkével összhangban jogi aktusokat 

fogadjon el az uniós jegyzék aktualizálása 

céljából. 

Or. en 

Indokolás 

Mivel ezen intézkedések általános érvényűek és céljuk e rendelet egyes, nem lényegi elemeinek 

kiegészítése vagy módosítása, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az uniós jegyzék 

aktualizálása érdekében az EUMSZ 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el. 

 

Módosítás  151 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 

(19) Helyénvaló az új élelmiszereket az e 

rendeletben megállapított kritériumok és 

eljárások szerint az uniós jegyzék frissítése 

által engedélyezni. Átlátható eljárást kell 

létrehozni. Helyénvaló szigorúbb eljárást 

bevezetni azoknak a harmadik országokból 

származó hagyományos élelmiszereknek az 

uniós jegyzékbe történő felvételére 
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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. 

vonatkozóan, amelyek korábbi biztonságos 

felhasználása igazolható. A harmadik 

országból származó élelmiszerek esetében 
az uniós jegyzék aktualizálásához minden 

egyes tagállam kedvező véleménye 

szükséges. Negatív vélemény esetén a 

tagállamok önállóan dönthetnek arról, 

hogy e harmadik országból származó 

élelmiszer szabad mozgását saját 

területükön engedélyezik-e. 

 

Or. fr 

 

Módosítás  152 

Nicola Caputo 

 

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 Bizottság ezért 

felhatalmazást kap arra, hogy az EUMSZ 

290. cikkével összhangban jogi aktusokat 

fogadjon el az uniós jegyzék aktualizálása 

céljából. 

Or. en 

 

Módosítás  153 

Elisabetta Gardini 
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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. Hatékony, időben 

korlátozott és átlátható eljárást kell 

létrehozni. A kérelmezők számára lehetővé 

kell tenni, hogy egy gyorsabb és 

egyszerűsített, a hasonló uniós 

termékekével megegyező hozzáférést 

biztosító eljárást válasszanak azoknak a 

harmadik országokból származó 

hagyományos élelmiszereknek az uniós 

jegyzékbe történő felvételére vonatkozóan, 

amelyek korábbi biztonságos felhasználása 

igazolható. Amennyiben indokolással 

ellátott kifogást nem emelnek a termék 

biztonságával kapcsolatban, ezt az eljárást 

engedélyezni kell. Az uniós jegyzék 

frissítéséhez az e rendeletben 

meghatározott kritériumok alkalmazására 

lesz szükség, ezért e tekintetben 

végrehajtási hatásköröket kell ruházni a 

Bizottságra. 

Or. it 

 

Módosítás  154 

Eleonora Evi 

 

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 

(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 
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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. 

harmadik országokból származó 

hagyományos élelmiszereknek az uniós 

jegyzékbe történő esetenkénti 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. it 

 

Módosítás  155 

Pavel Poc 

 

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 Bizottság ezért 

felhatalmazást kap arra, hogy az EUMSZ 

290. cikkével összhangban jogi aktusokat 

fogadjon el az uniós jegyzék aktualizálása 

céljából. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az uniós jegyzék aktualizálása érdekében az 

EUMSZ 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. 
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Módosítás  156 

Eleonora Evi 

 

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 átlátható módon, 

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

(a továbbiakban: EFSA) részvételével kell 

végeznia tagállamok egészségügyi 

hatóságaival és a kollektív érdekeket 

képviselőkkel való előzetes konzultációt 

követően. 

Or. it 

 

Módosítás  157 

Nicola Caputo 

 

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 tudományos értékelésének 

összehangolása érdekében ezeket az 

értékeléseket az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a 

továbbiakban: EFSA) kell végeznie. Az 

értékeléseket átlátható módon végző 

EFSA-nak hálózatot kell kiépítenie a 

tagállamokkal és az új élelmiszerekkel és 

eljárásokkal foglalkozó tanácsadó 
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bizottsággal (ACNFP).  Egyedi jelleggel 

kell értékelni minden olyan új jellemzőt, 

amelynek hatása lehet az egészségre. 

Or. en 

 

Módosítás  158 

Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Az élelmiszerként történő 

felhasználásra szánt nanoanyagok 

lehetséges felhasználására vonatkozóan 

az EFSA 2011. április 6-i „Iránymutatás a 

nanotudomány és a nanotechnológia 

élelmiszer- és takarmányláncban történő 

alkalmazásának kockázatértékeléséről” 

szóló véleményében21 úgy vélte, hogy a 

mesterséges nanoanyagokkal 

kapcsolatban korlátozott 

nanotoxikokinetikai és toxikológiai 

információk állnak rendelkezésre, és a 

meglévő toxicitási vizsgálati módszereken 

módszertani módosításokat kell 

végrehajtani. Az élelmiszerben 

felhasználható nanoanyagok 

biztonságosságának jobb felmérése 

érdekében a Bizottság olyan vizsgálati 

módszereket fejleszt ki, amelyek 

figyelembe veszik a mesterséges 

nanoanyagok sajátos jellemzőit. 

törölve 

__________________  

21 «Guidance on the risk assessment of the 

application of nanoscience and 

nanotechnologies in the food and feed 

chain», EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

 

Or. fr 
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Módosítás  159 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Az élelmiszerként történő 

felhasználásra szánt nanoanyagok 

lehetséges felhasználására vonatkozóan az 

EFSA 2011. április 6-i „Iránymutatás a 

nanotudomány és a nanotechnológia 

élelmiszer- és takarmányláncban történő 

alkalmazásának kockázatértékeléséről” 

szóló véleményében21 úgy vélte, hogy a 

mesterséges nanoanyagokkal kapcsolatban 

korlátozott nanotoxikokinetikai és 

toxikológiai információk állnak 

rendelkezésre, és a meglévő toxicitási 

vizsgálati módszereken módszertani 

módosításokat kell végrehajtani. Az 

élelmiszerben felhasználható nanoanyagok 

biztonságosságának jobb felmérése 

érdekében a Bizottság olyan vizsgálati 

módszereket fejleszt ki, amelyek 

figyelembe veszik a mesterséges 

nanoanyagok sajátos jellemzőit. 

(21) Az élelmiszerként történő 

felhasználásra szánt nanoanyagok 

lehetséges felhasználására vonatkozóan az 

EFSA 2011. április 6-i „Iránymutatás a 

nanotudomány és a nanotechnológia 

élelmiszer- és takarmányláncban történő 

alkalmazásának kockázatértékeléséről” 

szóló véleményében21 elismerte, hogy a 

jelenleg rendelkezésre álló vizsgálati 

módszerek nem feltétlenül megfelelőek a 

nanoanyagokkal kapcsolatos kockázatok 

értékelésére, konkrétabban pedig úgy 

vélte, hogy a mesterséges nanoanyagokkal 

kapcsolatban korlátozott 

nanotoxikokinetikai és toxikológiai 

információk állnak rendelkezésre, és a 

meglévő toxicitási vizsgálati módszereken 

módszertani módosításokat kell 

végrehajtani. Az élelmiszerben 

felhasználható nanoanyagok 

biztonságosságának jobb felmérése 

érdekében a Bizottság haladéktalanul 

olyan, nem állatokon végzett vizsgálati 

módszereket fejleszt ki, amelyek 

figyelembe veszik a mesterséges 

nanoanyagok sajátos jellemzőit. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás már szerepelt az Európai Parlament 2010-es, második olvasatbeli 

álláspontjában. Az EFSA jelentése szerint: A mesterséges nanoanyagok meghatározásával, 
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jellemzésével és észlelésével kapcsolatban jelenleg bizonytalanságok állnak fenn, amelyek a 

mesterséges nanoanyagok valamennyi lehetséges alkalmazására, szempontjára és 

tulajdonságára kiterjedő, megfelelő és hitelesített vizsgálati módszerek hiányával függnek 

össze. Hasonlóképpen bizonytalanságok állnak fenn a jelenlegi normál biológiai és 

toxikológiai vizsgálati módszereknek a mesterséges nanoanyagokra való alkalmazhatósága 

tekintetében is.” 

 

Módosítás  160 

Nicola Caputo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Az élelmiszerként történő 

felhasználásra szánt nanoanyagok 

lehetséges felhasználására vonatkozóan az 

EFSA 2011. április 6-i „Iránymutatás a 

nanotudomány és a nanotechnológia 

élelmiszer- és takarmányláncban történő 

alkalmazásának kockázatértékeléséről” 

szóló véleményében21 úgy vélte, hogy a 

mesterséges nanoanyagokkal kapcsolatban 

korlátozott nanotoxikokinetikai és 

toxikológiai információk állnak 

rendelkezésre, és a meglévő toxicitási 

vizsgálati módszereken módszertani 

módosításokat kell végrehajtani. Az 

élelmiszerben felhasználható nanoanyagok 

biztonságosságának jobb felmérése 

érdekében a Bizottság olyan vizsgálati 

módszereket fejleszt ki, amelyek 

figyelembe veszik a mesterséges 

nanoanyagok sajátos jellemzőit. 

(21) Az élelmiszerként történő 

felhasználásra szánt nanoanyagok 

lehetséges felhasználására vonatkozóan az 

EFSA 2011. április 6-i „Iránymutatás a 

nanotudomány és a nanotechnológia 

élelmiszer- és takarmányláncban történő 

alkalmazásának kockázatértékeléséről” 

szóló véleményében21 úgy vélte, hogy a 

mesterséges nanoanyagokkal kapcsolatban 

korlátozott nanotoxikokinetikai és 

toxikológiai információk állnak 

rendelkezésre, és a meglévő toxicitási 

vizsgálati módszereken módszertani 

módosításokat kell végrehajtani. Az 

élelmiszerben felhasználható nanoanyagok 

biztonságosságának jobb felmérése 

érdekében a Bizottság olyan vizsgálati 

módszereket fejleszt ki, amelyek 

figyelembe veszik a mesterséges 

nanoanyagok sajátos jellemzőit. Az 

élelmiszerben vagy élelmiszer-

összetevőben jelen lévő nanoanyagok 

értékelésének ki kell terjednie az összetétel 

részleteire, a tápértékre, az anyagcserére, 

a tervezett felhasználásra, a 

mikrobiológiai és vegyi szennyező 

anyagokra, az esetleges toxikus, 

táplálkozás-élettani és allergizáló hatással 

kapcsolatos tanulmányokra, valamint az 

élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő 

feldolgozására alkalmazott előállítási 
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folyamatra. A tudományos biztonsági 

értékelés során figyelembe kell venni a 

fogyasztói aggodalmakat és az etikai 

kérdéseket is. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 

Or. en 

 

Módosítás  161 

Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Az élelmiszerként történő 

felhasználásra szánt nanoanyagok 

lehetséges felhasználására vonatkozóan az 

EFSA 2011. április 6-i „Iránymutatás a 

nanotudomány és a nanotechnológia 

élelmiszer- és takarmányláncban történő 

alkalmazásának kockázatértékeléséről” 

szóló véleményében21 úgy vélte, hogy a 

mesterséges nanoanyagokkal kapcsolatban 

korlátozott nanotoxikokinetikai és 

toxikológiai információk állnak 

rendelkezésre, és a meglévő toxicitási 

vizsgálati módszereken módszertani 

módosításokat kell végrehajtani. Az 

élelmiszerben felhasználható nanoanyagok 

biztonságosságának jobb felmérése 

érdekében a Bizottság olyan vizsgálati 

módszereket fejleszt ki, amelyek 

figyelembe veszik a mesterséges 

nanoanyagok sajátos jellemzőit. 

(21) Az élelmiszerként történő 

felhasználásra szánt nanoanyagok 

lehetséges felhasználására vonatkozóan az 

EFSA 2011. április 6-i „Iránymutatás a 

nanotudomány és a nanotechnológia 

élelmiszer- és takarmányláncban történő 

alkalmazásának kockázatértékeléséről” 

szóló véleményében21 úgy vélte, hogy a 

mesterséges nanoanyagokkal kapcsolatban 

korlátozott nanotoxikokinetikai és 

toxikológiai információk állnak 

rendelkezésre, és a meglévő toxicitási 

vizsgálati módszereken módszertani 

módosításokat kell végrehajtani. Az 

élelmiszerben felhasználható nanoanyagok 

biztonságosságának jobb felmérése 

érdekében a Bizottság olyan vizsgálati 

módszereket fejleszt ki, amelyek 

figyelembe veszik a mesterséges 

nanoanyagok sajátos jellemzőit. A 

toxikológiai és a mérésmódszertani 

hiányosságok fényében az 

elővigyázatosság elvét kell alkalmazni, 

csökkentve az emberek nanoanyagoknak 

való potenciális kitettségét. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 
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Or. it 

 

Módosítás  162 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) Az emberi egészség védelme 

érdekében a nanotechnológiák élelmiszer-

előállítás területén való alkalmazását 

mindaddig meg kell tiltani, amíg a 

megfelelő nanospecifikus vizsgálati 

módszerek alkalmazását jóvá nem 

hagyták, és e vizsgálatok alapján 

megfelelő biztonsági értékelések nem 

hajthatók végre. 

Or. en 

Indokolás 

Ismételten be kell illeszteni e módosítást, amely az Európai Parlament 2010-es második 

olvasatbeli álláspontjában szerepelt, mivel azóta nem történt jelentős előrelépés, az EFSA 

pedig elismeri, hogy a nanoanyagokra vonatkozó vizsgálati módszerek tekintetében 

bizonytalanságok állnak fenn. 

 

Módosítás  163 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21b) A „részecske” fogalmat több eltérő 

módon lehet értelmezni. Ezért 
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egyértelművé kell tenni, hogy az „új 

élelmiszerek” fogalmának meghatározása 

az ún. „puha nanoanyagokra”, például a 

micellákra és liposzómákra is kiterjed. 

Or. en 

 

Módosítás  164 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21c) Nanoanyagokhoz alkalmazott 

kísérleti módszerek esetében indokolni 

kell, hogy e módszerek miért megfelelők a 

nanoanyagok vizsgálatához, továbbá – 

ahol alkalmazandó – részletezni kell 

azokat a technikai kiigazításokat, 

amelyekre az említett anyagok sajátos 

jellemzőihez való alkalmazkodás 

érdekében került sor. 

Or. en 

Indokolás 

E megfogalmazást a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU 

rendelet esetében már elfogadták (lásd a II. melléklet 5. pontját). 

 

Módosítás  165 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 d preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21d) Élelmiszerek csomagolásában 

kizárólag a jóváhagyott anyagok listáján 

szereplő nanoanyagok lehetnek jelen, és 

ehhez az ezen anyagok ilyen 

csomagolásban található élelmiszerek 

belsejébe vagy felületére történő 

bejutására vonatkozó korlátozásnak kell 

kapcsolódnia. 

Or. en 

Indokolás 

Mivel a rendelet az élelmiszerekben jelen lévő nanoanyagokkal foglalkozik, többek között 

fontos biztosítani az élelmiszerbe véletlenszerűen bejutó nanorészecskék figyelembevételét is. 

Sürgős fellépésre van szükség, hiszen egyelőre nem létezik egyedi jogszabály, vizsgálati 

követelmények pedig még nem léteznek, vagy az alkalmazott vizsgálati módszerek nem 

megfelelőek. Ez a módosítás már szerepelt az Európai Parlament 2010-es, második 

olvasatbeli álláspontjában. 

 

Módosítás  166 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

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, forgalomba hozatal utáni 

nyomonkövetési előírásokat kell bevezetni 

annak biztosítása érdekében, hogy az 

engedélyezett új élelmiszer felhasználása 

az EFSA biztonsági értékelésében 

meghatározott biztonsági kereteken belül 

történjen. Az élelmiszer-ipari szereplőknek 

minden esetben tájékoztatniuk kell a 

Bizottságot az általuk forgalomba hozott 

élelmiszerekkel kapcsolatos lényeges 

információkról. 
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Or. en 

Indokolás 

A jelentéstervezet 88. és 89. módosítása alapján. 

 

Módosítás  167 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

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 

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. 

(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 

alátámasztására benyújtott, 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 vagy valamely eredeti kérelmező 

hozzájárulásával annak tudományos 

adatai 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. 
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Or. fr 

 

Módosítás  168 

Julie Girling 

 

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 

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. 

(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 

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 tízéves adatvédelmi 

időszakot azonban nem lehet kiterjeszteni a 

későbbi kérelmezőknek biztosított 

adatvédelem miatt. 

Or. en 

 



 

PE539.826v01-00 62/77 AM\1037316HU.doc 

HU 

Módosítás  169 

Biljana Borzan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a) A kérelem bizalmas jellegének 

biztosítása mellett a Bizottságnak az 

alapvető információk formájában az 

érdekelt felek rendelkezésére kell 

bocsátania a kérelmek indikatív jegyzékét. 

E jegyzék célja, hogy megelőzze az azonos 

kérelmek benyújtását, és így csökkentse 

mind a potenciális kérelmezők, mind 

pedig az Unió adminisztratív terheit. 

 

Or. en 

 

Módosítás  170 

Nicola Caputo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az új élelmiszerekre a fogyasztók 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

megállapított általános címkézési 

előírások, valamint az uniós élelmiszerjog 

más vonatkozó címkézési előírásai 

alkalmazandók. Bizonyos esetekben 

szükséges lehet további címkézési 

információt megkövetelni, különös 

tekintettel az élelmiszer leírására, eredetére 

vagy használati feltételeire annak 

biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 

megfelelő tájékoztatást kapjanak az új 

élelmiszer jellegéről. 

(24) Az új élelmiszerekre a fogyasztók 

élelmiszerekkel kapcsolatos 

tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

megállapított általános címkézési 

előírások, valamint az uniós élelmiszerjog 

más vonatkozó címkézési előírásai 

alkalmazandók. Bizonyos esetekben 

szükséges lehet további címkézési 

információt megkövetelni, különös 

tekintettel az élelmiszer leírására, eredetére 

vagy használati feltételeire annak 

biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 

megfelelő tájékoztatást kapjanak az új 

élelmiszer jellegéről. A megalapozott 

fogyasztói döntések lehetővé tétele 

érdekében a címkén fel kell tüntetni azon 
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anyagokat is, amelyek etikai kérdéseket 

vetnek fel, hasonlóan a hatályos 

258/97/EK rendelethez. 

Or. en 

 

Módosítás  171 

Dita Charanzová 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (24a) Az új élelmiszerek az 

élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő anyagokról és 

tárgyakról szóló uniós jogi előírások, 

különösen az 1935/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1a és az 

annak alapján elfogadott egyedi 

intézkedések hatálya alá tartoznak. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2004. október 27-i 1935/2004/EK 

rendelete az élelmiszerekkel 

rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 

anyagokról és tárgyakról, valamint a 

80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 

2004.11.13., 4. o.). 

Or. en 

Indokolás 

E preambulumbekezdés célja a tájékoztatás és annak megerősítése, hogy az új élelmiszerek és 

a harmadik országokból származó élelmiszerekre nemcsak az uniós címkézési előírások, 

hanem az uniós csomagolási előírások is érvényesek. Az új preambulumbekezdés nem 

keletkeztet új jogi kötelezettséget e rendeletben. 
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Módosítás  172 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (24b) Az Európai Parlament az új 

élelmiszerekről szóló eljárás 2010-es, 

második olvasatában igen jelentős 

többséggel kérte a klónozott állatokból és 

azok utódaiból számrazó élelmiszerek 

forgalomba hozatalának betiltását. 

Miután az új élelmiszerekkel kapcsolatos 

egyeztetés 2011 márciusában kudarcot 

vallott, a Bizottság felvállalta, hogy külön 

javaslatot terjeszt elő a klónozott 

állatokról és azok utódairól, figyelembe 

véve a Tanács és az Európai Parlament 

álláspontját is. A klónozásról és a 

klónozott állatokból származó 

élelmiszerekről szóló, 2013 decemberében 

ismertetett javaslatok azonban a klónozott 

állatok utódai tekintetében semmilyen 

intézkedést nem irányoz elő, még a 

fogyasztók tájékoztatása céljából sem. 

Ezenfelül nem teszi lehetővé az Európai 

Parlament számára, hogy társjogalkotói 

jogkörét gyakorolja. Ennélfogva indokolt, 

hogy a Bizottság megragadja az új testület 

kinevezése által kínált alkalmat, és 

visszavonja a 2013. évi javaslatokat annak 

érdekében, hogy a rendes jogalkotási 

eljáráson alapuló, új javaslatokat 

terjesszen elő a Parlament kéréseit 

figyelembe véve. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság ígéretei ellenére a „klónozott állatokból származó élelmiszerekről szóló javaslat” 

nem veszi figyelembe az EP kéréseit, és a klónozott állatok utódai tekintetében semmilyen 

intézkedést nem irányoz elő. Ez jelentős visszalépés 2011 márciusához képest, amikor 

valamennyi intézmény legalább a friss marhahús címkézésében egyetértett, illetve az európai 
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parlamenti képviselők arculcsapása, akik igen jelentős többséggel kérték a klónozott 

állatokból és azok utódaiból származó élelmiszerek betiltását. Ezenfelül az intézkedés 

jogalapja nem teszi lehetővé az együttdöntést, így az EP-t társjogalkotói jogkörétől is 

megfosztanák. 

 

Módosítás  173 

Renate Sommer 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (25a) Annak lehetővé tétele érdekében, 

hogy a további új élelmiszerek 

engedélyezése nyomán módosítsák az 

uniós jegyzéket, a Bizottságnak 

felhatalmazást kell adni arra, hogy az 

EUMSZ 290. cikkével összhangban jogi 

aktusokat fogadjon el az uniós jegyzék 

aktualizálása céljából. 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 történő 

egyidejű, időben történő és megfelelő 

továbbításáról. 

Or. en 

 

Módosítás  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) E rendelet egységes feltételek mellett 

történő végrehajtása érdekében 

törölve 
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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. 

Or. fr 

 

Módosítás  175 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

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. 

(27) E rendelet egységes feltételek mellett 

történő végrehajtása érdekében a 

Bizottságnak felhatalmazást kell adni 

arra, hogy az EUMSZ 290. cikkével 

összhangban felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el az uniós 

jegyzék aktualizálása céljából a harmadik 

országokból származó olyan hagyományos 

élelmiszereknek az uniós jegyzékbe való 

felvétele tekintetében, amelyekkel 

kapcsolatban nem emeltek indokolt 

biztonsági kifogást. 

Or. en 

Indokolás 

Mivel ezen intézkedések általános érvényűek és céljuk e rendelet egyes, nem lényegi elemeinek 

kiegészítése vagy módosítása, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az uniós jegyzék 

aktualizálása érdekében az EUMSZ 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el. 
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Módosítás  176 

Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

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. 

(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 biztonsági 

kifogást. 

Or. it 

 

Módosítás  177 

Nicola Caputo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

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. 

(27) A harmadik országból származó 

hagyományos élelmiszerek jegyzékének e 

rendelet mellékletét kell képeznie, és azt 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

révén kell aktualizálni. 

Or. en 

 

Módosítás  178 

Pavel Poc 
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Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

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. 

(27) A Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy a 26a. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a harmadik országokból 

származó olyan hagyományos 

élelmiszereknek az uniós jegyzékbe való 

felvétele tekintetében, amelyekkel 

kapcsolatban nem emeltek indokolt 

biztonsági kifogást. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az uniós jegyzék aktualizálása érdekében az 

EUMSZ 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. 

 

Módosítás  179 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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. 

törölve 
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__________________  

22 A Európai Parlament és Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

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

 

Or. fr 

 

Módosítás  180 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

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 élelmiszer” fogalom 

meghatározásával, az élelmiszerek uniós 

jegyzékbe történő felvétele iránti kérelmek 

és értesítések összeállításával és 

benyújtásával, valamint a kérelmek és 

értesítések érvényességének ellenőrzésére 

szolgáló eljárással kapcsolatos végrehajtási 

jogköröket a Bizottságnak a 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel22 

összhangban kell gyakorolnia. 

__________________ __________________ 

22Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

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

22Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

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

 

Módosítás  181 

Nicola Caputo 

 

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. 

__________________ __________________ 

22Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

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

22Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

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

Or. en 

 

Módosítás  182 

Pavel Poc 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 
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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 élelmiszerek uniós jegyzékbe 

történő felvétele iránti kérelmek és 

értesítések összeállításával és 

benyújtásával, valamint 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. 

__________________ __________________ 

22Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

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

22Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

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

Or. en 

Indokolás 

A hatályra vonatkozó döntés a rendelet szempontjából döntő fontosságú, ezért nem szabad 

végrehajtási aktus útján meghozni. 

 

Módosítás  183 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (28a) Az új élelmiszerek és a harmadik 

országokból származó hagyományos 

élelmiszerek engedélyezése, az uniós lista 

aktualizálása és az új élelmiszerré történő 

minősítésre szolgáló eljárás tekintetében a 

Bizottságot kell felhatalmazni arra, hogy 

az EUMSZ 290. cikkével összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el. 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 történő 

egyidejű, időben történő és megfelelő 

továbbításáról. 

Or. en 

 

Módosítás  184 

Pavel Poc 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (28b) E rendelet egyes 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 elfogadása és 

aktualizálása, valamint az átmeneti 

intézkedések elfogadása tekintetében. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
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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. 

Or. en 

Indokolás 

A hatályra vonatkozó döntés a rendelet szempontjából döntő fontosságú, ezért nem szabad 

végrehajtási aktus útján meghozni. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az uniós 

jegyzék aktualizálása érdekében az EUMSZ 290. cikkével összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el. 

 

Módosítás  185 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (28c) A takarmány- és élelmiszerjog, 

valamint az állat-egészségügyi és az 

állatok kíméletére vonatkozó szabályok 

követelményeinek történő megfelelés 

ellenőrzésének biztosítása céljából 

végrehajtott hatósági ellenőrzésekről 

szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet[1] 

megállapítja az élelmiszer-ipari 

jogszabályoknak való megfelelés 

ellenőrzését szolgáló hivatalos 

ellenőrzések általános szabályait. 

Ennélfogva az e rendeletnek való 

megfelelés biztosítása érdekében a 

hivatalos ellenőrzések végrehajtása a 



 

PE539.826v01-00 74/77 AM\1037316HU.doc 

HU 

882/2004/EK rendelettel összhangban a 

tagállamok feladata. 

Or. en 

([1]           HL L 165., 2004.4.30., 1. o. helyesbített változat (HL L 191., 2004.5.28., 1. o.). A 

rendeletet legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) 

módosította. 

Indokolás 

A 2008-as bizottsági javaslatban külön hivatkozás szerepelt a hivatalos ellenőrzésekről szóló 

rendeletre, és e hivatkozást indokolt megtartani. 

 

Módosítás  186 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

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 egyrészt a belső piac 

hatékony működésének szavatolása, 

másrészt az emberek és az állatok 

egészsége és a fogyasztói érdekek magas 

szintű védelmének biztosítása érdekében. 

Ennélfogva az alábbi rendelkezéseket az 

emberi fogyasztásra szánt és az állati 

fogyasztásra szánt termékekre is 

alkalmazni kell, akár tenyésztés céljából, 

akár kedvtelésből tartott állatokról van 

szó. 

Or. fr 

 

Módosítás  187 

Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 
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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 egyrészt a belső piac 

hatékony működésének szavatolása, 

másrészt az emberi egészség, a környezet 

és a fogyasztói érdekek magas szintű 

védelmének biztosítása érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  188 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

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 egyrészt a belső piac 

hatékony működésének szavatolása, 

másrészt az emberi egészség és a 

fogyasztói érdekek magas szintű 

védelmének biztosítása, valamint a 

nanoanyagokat tartalmazó élelmiszerek 

forgalomba hozatalának tilalma 
érdekében. 

Or. fr 

Indokolás 

Jelenleg nem létezik olyan megbízható és a tudományos közösség által elismert módszer, 

amely lehetővé teszi a nanotechnológiák egészségre és környezetre gyakorolt rövid, közép- 

vagy hosszú távú hatásának értékelését. 

 

Módosítás  189 

Renate Sommer 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) E rendelet célja, hogy biztosítsa az 

emberi egészség és a fogyasztói érdekek 

magas szintű védelmét, és ezzel 

egyidejűleg a belső piac hatékony 

működését. 

Or. en 

 

Módosítás  190 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A rendelet célja, hogy biztosítsa a 

fogyasztói érdekek, az állatok jóléte és a 

környezet számára a magas szintű 

védelmet, és ezzel egyidejűleg a belső piac 

hatékony működését. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás a jelentéstervezet 28. módosítását az Európai Parlament 201-es, második 

olvasatbeli módosításával egyesíti. 

 

Módosítás  191 

Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá a) az 1829/2003/EK rendelet és a 
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tartozó, géntechnológiával módosított 

élelmiszerek; 

18/2001/EK irányelv hatálya alá tartozó, 

géntechnológiával módosított élelmiszerek; 

Or. it 
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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 

Or. en 

 


