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RÖVID INDOKOLÁS

Az új élelmiszerekről és a(z) XXX/XXXX/EK rendelet módosításáról [közös eljárás] szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat célja az élelmiszerbiztonság 
garantálása, az emberi egészség védelme, valamint az élelmiszerek belső piaca működésének 
biztosítása. Az új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők engedélyezése és használata a 
258/97/EK rendelet 1997-ben történt elfogadása óta harmonizált az Európai Unióban. E 
rendelet meghatározza az új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők engedélyezésére 
vonatkozó általános elveket. E rendeletre irányuló új javaslat célja az új élelmiszerek 
engedélyezési eljárásaira, felügyeletére, címkézésére és használatára vonatkozó, meglévő 
szabályok korszerűsítése, valamint az új élelmiszer fogalmának tisztázása.

A vélemény előadója támogatja a javaslatot, azonban a következő módosításokat javasolja: 

 A vélemény előadója javasolja az etikai szempontok figyelembevételét egy új élelmiszer 
engedélyezésének megfontolásakor, javasolja továbbá, hogy adott esetben konzultáljanak 
az új technológiákkal foglalkozó etikai bizottsággal a tudománnyal és az új 
technológiákkal kapcsolatban felmerülő etikai kérdésekben. 

 A vélemény előadója ezen kívül biztosítani kívánja, hogy a végrehajtási intézkedéseket a 
rendelet hatálybalépése előtt fogadják el. Ez csökkenti majd a bizonytalanságot a 
vállalkozók számára és a zűrzavart is azt illetően, hogy milyen szabályokat kell 
betartaniuk. Amennyiben a végrehajtási intézkedések nem kerülnek elfogadásra, továbbra 
is nehézségek adódnak majd az értelmezésből és a tagállami igazgatások között mutatkozó 
lehetséges eltérésekből, ami kedvezőtlenül fog hatni a belső piac működésére. A vélemény 
előadója ezen kívül javasolja, hogy a rendeletet a kihirdetését követő 12 hónaptól, ne 
pedig 6 hónaptól kezdődően alkalmazzák. Ez lehetővé teszi a végrehajtási 
intézkedéseknek a rendelet alkalmazása előtti elfogadását.

 A határesetet jelentő gyógyszerkészítményeket illetően a vélemény előadója tisztázni 
kívánja a helyzetet. Annak tisztázása, hogy egy termék mikor minősül új élelmiszernek és 
mikor gyógyhatású tápláléknak, megkönnyíti majd az élelmiszeripar számára a szabályok 
értelmezését és csökkenti a bizonytalanságot azzal kapcsolatosan, hogy mely területen 
milyen szabályokat kell betartani. 

 a harmadik államokból származó hagyományos élelmiszerek kapcsán az előadó azt a 
kritériumot javasolja, hogy a kérdéses élelmiszert legalább húsz éve használják-e, mivel a 
„legalább egy generáció óta” kitétel jogilag túlságosan pontatlan;

 a vélemény előadója szerint az élelmiszerek Közösségen belüli használatát kell 
figyelembe venni, függetlenül az egyes tagállamok Európai Unióhoz való csatlakozási 
dátumától, hiszen ez világosabb helyzetet teremtene, különösen az új tagállamok esetében;

 a vélemény előadója azt javasolja, hogy terjesszék ki a rendelet célkitűzéseit az 
élelmiszer-ipari innováció támogatására és a belső piac megfelelő működésére is, mivel 
ezek az intézkedések az ágazat vállalkozói számára kedvező hatással járnának;
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 a jelentés több szakasza is erősíti a fogyasztók védelmét, például kimondottan megtiltva a 
közösségi listán nem szereplő élelmiszerek piacra jutását;

 a jelentés növeli a nyilvánosságnak adott tájékoztatás átláthatóságát azzal, hogy 
kötelezővé teszi az információk interneten történő megjelentetését;

 az új vagy hagyományos élelmiszerek piacra juttatásának előkészítése érdekében jelentős 
összegeket befektető vállalkozók jogi védelme erősödik, mivel az engedélyezési folyamat 
közben született elutasítás esetén erről bizonyító erejű úton azonnali tájékoztatást kapnak;

 a vélemény előadója javasolja, hogy terjesszék ki és fogalmazzák meg konkrétan a 
Bizottság azon kötelezettségét, amely szerint műszaki támogatást kell nyújtania az 
bejelentők, különösen a kis- és középvállalatok számára, biztosítva számukra akár azt a 
lehetőséget is, hogy egyetlen kérelmet küldjenek elektronikus úton;

 a vélemény előadója szerint pontosabban kell rendelkezni arról, hogy az új élelmiszerek 
bevezetését követő piaci felügyelet kötelezettsége tekintetében a Bizottságnak kell 
meghatároznia e felügyelet pontos és ésszerűen megszabott időtartamát, elkerülhetővé 
téve ezáltal azt, hogy a vállalkozók határozatlan időre jogilag bizonytalan helyzetbe 
kerüljenek, ami a piaci versenyben elfoglalt helyzetükre is hatással lehet;

 a jelentés bemutatja, hogy az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az 
aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 12. cikkének értelmében hogyan valósítható meg egyidőben az 
adatvédelem és az adatok bizalmas kezelése. Az adatvédelmi időszak és a bizalmas 
adatkezelési időszak párhuzamosságának az arányosság elve alapján kell megvalósulnia, 
amely elősegíti – többek között – a tudományos ismeretek terjedését és a fogyasztóknak 
(például az allergiában szenvedőknek, stb.) szánt tájékoztatás átláthatóságát;

 a vélemény előadója azt javasolja, hogy a Hivatalos Lapban történő közzétételt követő 12 
hónapban szabják meg azt a határidőt, amelyen belül a tagállamoknak tájékoztatást kell 
adniuk a nemzeti szabályozásuk értelmében kiszabható büntetésekről, illetve 2013-ban 
határozzák meg azt az évet, amikor a Bizottságnak a folyamatosság céljából jelentést kell 
beterjesztenie a rendelet alkalmazásáról, hiszen a cél az, hogy a 2009. júniusi választások 
alapján felálló Európai Parlament értékelhesse a szöveg hatékonyságát.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő javaslatokat:

Módosítás 1
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az új élelmiszerekre vonatkozó 
közösségi szabályokat az új 
élelmiszerekről és az új élelmiszer-
összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint az egyes információk 
nyilvánosságra hozatalára és a 258/97/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében benyújtott információ 
védelmére vonatkozó részletes alkalmazási 
szabályok megállapításáról szóló, 
2001. szeptember 20-i 1852/2001/EK 
bizottsági rendelet teremti meg. Az 
egyértelmű szabályozás érdekében ez a 
rendelet hatályon kívül helyezi a 
258/97/EK rendeletet, és annak helyébe 
lép. E rendelet a jelenleg az 1852/2001/EK 
rendelet által szabályozott intézkedésekre 
is kiterjed.

(3) Az új élelmiszerekre vonatkozó 
közösségi szabályokat az új 
élelmiszerekről és az új élelmiszer-
összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint az egyes információk 
nyilvánosságra hozatalára és a 258/97/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében benyújtott információ 
védelmére vonatkozó részletes alkalmazási 
szabályok megállapításáról szóló, 
2001. szeptember 20-i 1852/2001/EK 
bizottsági rendelet teremti meg. Az 
egyértelmű szabályozás érdekében 
hatályon kívül helyezik a 258/97/EK 
rendeletet és az 1852/2001/EK rendeletet.
A 258/97/EK rendelet helyébe ez a 
rendelet lép. A tudományos szempontokról 
és az új élelmiszerek és élelmiszer-
összetevők forgalomba hozatalának 
engedélyezésére irányuló kérelmek 
támogatásához szükséges információk 
előterjesztéséről, valamint az előzetes 
értékelő jelentések 258/97/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
elkészítéséről szóló, 1997. július 29-i 
97/618/EK bizottsági ajánlást1 egy 
átdolgozott, kifejezetten az új 
élelmiszerekre vonatkozó iránymutatással 
kell felváltani; a 97/618/EK ajánlásnak 
azonban a kérelmezők általi felhasználás 
céljából továbbra is rendelkezésre kell 
állnia, amíg az átdolgozott 
iránymutatással fel nem váltják.
__________
1 HL L 253., 1997.9.16., 1. o. 

Indokolás

Az 1852/2001/EK rendelet vizsgálati eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a javasolt rendelet 
szövegében az egységes engedélyezési eljárás rendelkezéseivel fedik le, így az 1852/2001/EK 
bizottsági rendeletre már nincs szükség. A javasolt új rendelet előírja a kérelmezők 
támogatását szolgáló új iránymutatás közzétételét. Az előző iránymutatásnak hatályban kell 
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maradnia, amíg egy átdolgozott iránymutatással fel nem váltják.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 258/97/EK rendelettel való 
folytonosság biztosítása érdekében az 
élelmiszerek „újdonságának” kritériuma 
továbbra is az, hogy a rendelet 
alkalmazásának első napja, azaz 1997. 
május 15. előtt használták-e az adott 
élelmiszert jelentős mértékben emberi 
fogyasztásra a Közösségben.

(4) A 258/97/EK rendelettel való 
folytonosság biztosítása érdekében az 
élelmiszerek „újdonságának” kritériuma 
továbbra is az, hogy a rendelet 
alkalmazásának első napja, azaz 1997. 
május 15. előtt használták-e az adott 
élelmiszert jelentős mértékben emberi 
fogyasztásra a Közösségben. A Közösségen 
belüli felhasználás a tagállamokban való 
felhasználást jelenti, függetlenül attól, 
hogy azok mikor csatlakoztak az Európai 
Unióhoz. 

Indokolás

A módosítás pontosítja a rendelet belső piacon történő alkalmazásának körét, ily módon 
növelve az érintett felek, és különösen a közép- és kelet-európai tagállamokból származó 
szereplők jogbiztonságát.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A klónozott állatokból és utódaikból 
készített élelmiszereket azonban ki kell 
zárni e rendelet hatálya alól. A fenti 
élelmiszereket együttdöntési eljárás 
keretében elfogadott külön rendeletben 
kell szabályozni, és a fenti élelmiszerekre 
nem vonatkozik az egységes eljárás. A 
Bizottságnak erre irányuló jogalkotási 
javaslatot kell benyújtania még e rendelet 
hatálybalépése előtt. A klónozott 
állatokról szóló rendelet hatálybalépéséig 
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a klónozott állatokból és utódaikból 
készített élelmiszerek forgalomba 
hozatalára moratóriumnak kell 
vonatkoznia.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1

rendelkezéseit abban az esetben kell 
alkalmazni, ha egy termék – figyelembe 
véve valamennyi jellemzőjét – a 
„gyógyszer” illetve valamely más 
közösségi jogszabály hatálya alá tartozó 
termék fogalmába tartozhat. Ebben az 
összefüggésben egy tagállam –
amennyiben a 2001/83/EK irányelvnek 
megfelelően megállapítja, hogy egy anyag 
gyógyszernek minősül – a közösségi 
jognak megfelelően korlátozhatja e 
termék forgalomba hozatalát.
__________
1 HL L 311., 2001.11.28., 67. o. 

Indokolás

A 178/2002/EK rendelet szerint az élelmiszer meghatározásából az következik, hogy a 
gyógyszernek minősülő termék nem lehet élelmiszer. Mivel egy terméknek a 2001/83/EK 
irányelv szerinti, gyógyszerként való besorolása nem teljesen harmonizált a tagállamok 
között, eltérések mutatkoznak egy termék gyógyszerként való besorolásában. Ez kihatással 
van az élelmiszerek harmonizálására is. Számos, határesetet jelentő kérdés merül fel az új 
élelmiszerek kapcsán. E preambulumbekezdés több egyértelműséget biztosít az iparág és a 
fogyasztók számára a határesetet jelentő termékek piacának működésével kapcsolatban.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Hogy egy élelmiszert használtak-e 
jelentős mértékben emberi fogyasztásra a 
Közösségben 1997. május 15. előtt, ezt a 
tagállamokban elérhető információ alapján 
kell megállapítani. Azokban az esetekben, 
amikor a Bizottságnak nem állnak 
rendelkezésre adatok az adott élelmiszer 
1997. május 15. előtti emberi 
fogyasztásáról, a szükséges információ 
begyűjtésére egyszerű és átlátható eljárást 
kell létrehozni a tagállamok és valamennyi 
érintett fél bevonásával.

(13) Hogy egy élelmiszert használtak-e 
jelentős mértékben emberi fogyasztásra a 
Közösségben 1997. május 15. előtt, ezt a 
tagállamokban elérhető információ alapján 
kell megállapítani. Azokban az esetekben, 
amikor a Bizottságnak nem állnak 
rendelkezésre adatok az adott élelmiszer 
1997. május 15. előtti emberi 
fogyasztásáról, a szükséges információ 
begyűjtésére eljárást kell létrehozni a 
tagállamok és valamennyi érintett fél 
bevonásával. Az eljárásnak egyszerűnek és 
átláthatónak kell lennie, egyúttal el kell 
kerülnie a piac bármilyen indokolatlan 
megzavarását, és az eljárást legkésőbb hat 
hónappal ezen rendelet hatálybalépését 
követően meg kell határozni. 

Indokolás

Az információgyűjtési eljárás magában foglalhat olyan termékekkel kapcsolatban felmerülő 
kérdéseket, melyekről végül megállapítják, hogy nem új élelmiszerek. Az átlátható adatgyűjtés 
során e termékek versenyhelyzetét nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a vélt új státusszal 
kapcsolatos, később szükségtelennek bizonyuló beavatkozások. A Bizottság eljárásának ezért 
érzékenynek kell lennie az ilyen problémákra, és el kell kerülnie a piac indokolatlan 
megzavarását.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A biztonsági értékelésre és az 
engedélyezésre egy hatékony, határidőkhöz 
kötött, átlátható eljárást kell bevezetni. Az 
élelmiszerek különféle engedélyezési 
eljárásainak további harmonizálása céljából 
az új élelmiszerek biztonsági értékelését és 

(15) A biztonsági értékelésre és az 
engedélyezésre egy hatékony, határidőkhöz 
kötött, átlátható eljárást kell bevezetni. Az 
élelmiszerek különféle engedélyezési 
eljárásainak további harmonizálása céljából 
az új élelmiszerek biztonsági értékelését és 
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azok közösségi listára való felvételét az 
élelmiszer-adalékanyagok, az 
élelmiszeripari enzimek és az 
aromaanyagok egységes engedélyezési 
eljárásának létrehozásáról szóló, 
[YYYY.MM.DD]-i […/.../EK] európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
megállapított eljárással összhangban kell 
elvégezni.

azok közösségi listára való felvételét az 
élelmiszer-adalékanyagok, az 
élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-
aromaanyagok egységes engedélyezési 
eljárásának létrehozásáról szóló, 
[YYYY.MM.DD]-i […/.../EK] európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
megállapított eljárással összhangban kell 
elvégezni. Az új élelmiszerek 
jóváhagyásakor figyelembe kell venni a 
vizsgált kérdés egyéb tényezőit is, 
beleértve az etikai tényezőket. 

Indokolás

Fontos, hogy az új élelmiszerek (ideértve a nanotechnológia vagy klónozás révén termelt új 
élelmiszereket is) engedélyezési eljárása során minden, a végleges döntés szempontjából 
jelentős tényezőt figyelembe vegyenek, így az etikai kérdéseket is.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Bizonyos körülmények között – hogy 
élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz 
kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és ezáltal 
az innovációt is – az új élelmiszerek 
közösségi listájára történő felvételére 
irányuló kérelem alátámasztására 
benyújtott, újonnan kidolgozott 
tudományos adatokat és a szellemi 
tulajdont képező adatokat korlátozott ideig 
nem lehet más kérelmező előnyére 
felhasználni az első kérelmező 
beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos 
kérelmező által szolgáltatott tudományos 
adatok védelme nem akadályozhatja a 
többi kérelmezőt abban, hogy saját 
tudományos adataik alapján az adott 
élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi 
listájára történő felvételét 
kezdeményezzék.

(20) Bizonyos körülmények között – hogy 
élénkítsék az agrár-élelmiszeriparhoz 
kapcsolódó kutatást és fejlesztést, és ezáltal 
az innovációt is – helyénvaló az újítók 
által az e rendelet szerinti kérelem 
alátámasztására szolgáló információk és 
adatok összegyűjtésébe történt befektetés 
védelme. Az új élelmiszerek közösségi 
listájára történő felvételére irányuló 
kérelem alátámasztására benyújtott, 
újonnan kidolgozott tudományos adatokat 
és a szellemi tulajdont képező adatokat 
korlátozott ideig nem lehet más kérelmező 
előnyére felhasználni az első kérelmező 
beleegyezése nélkül. Az egy bizonyos 
kérelmező által szolgáltatott tudományos 
adatok védelme nem akadályozhatja a 
többi kérelmezőt abban, hogy saját 
tudományos adataik alapján az adott 
élelmiszernek az új élelmiszerek közösségi 
listájára történő felvételét 
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kezdeményezzék.

Indokolás

A (20) preambulumbekezdés szövegének összhangban kell lennie az élelmiszerekkel 
kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK 
rendelet (31) preambulumbekezdésének szövegével.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az új élelmiszereknek meg kell 
felelniük az élelmiszerek címkézésére, 
kiszerelésére és reklámozására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
2000. március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott általános címkézési 
követelményeknek. Bizonyos esetekben 
szükséges lehet további információkat 
feltünteni a címkén, különös tekintettel az 
élelmiszer leírására, eredetére és használati 
feltételeire. Következésképpen az új 
élelmiszerek közösségi listára történő 
felvételét bizonyos használati feltételekhez 
vagy címkézési kötelezettséghez lehet 
kötni. 

(21) Az új élelmiszereknek meg kell 
felelniük az élelmiszerek címkézésére, 
kiszerelésére és reklámozására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
2000. március 20-i 2000/13/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott általános címkézési 
követelményeknek. Bizonyos esetekben 
szükséges lehet további információkat 
feltünteni a címkén, különös tekintettel az 
élelmiszer leírására, eredetére és használati
feltételeire, amelyek etikai 
megfontolásokra vonatkozó információkat 
is tartalmazhatnak. Következésképpen az 
új élelmiszerek közösségi listára történő 
felvételét bizonyos használati feltételekhez 
vagy címkézési kötelezettséghez lehet 
kötni. 

Indokolás

Fontos, hogy az új élelmiszerek (köztük a nanotechnológia vagy klónozás révén előállított új 
élelmiszerek) címkézése adott esetben vegye figyelembe az etikai kérdéseket is, mivel a 
fogyasztók csak átlátható tájékoztatás alapján hozhatnak megalapozott döntéseket arról, hogy 
mely termékeket válasszák ki és vásárolják meg.

Módosítás 9
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az élelmiszerekkel kapcsolatos, 
tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állításokról szóló, 2006. 
december 20-i 1924/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet harmonizálja 
az élelmiszerekkel és egészséggel 
kapcsolatos állításokra vonatkozó tagállami 
rendelkezéseket. Ezért az új élelmiszerekre
vonatkozó állításokat csak e fenti 
rendelettel összhangban lehet tenni.

(22) Az élelmiszerekkel kapcsolatos, 
tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állításokról szóló, 2006. 
december 20-i 1924/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet harmonizálja 
az élelmiszerekkel és egészséggel 
kapcsolatos állításokra vonatkozó tagállami 
rendelkezéseket. Ezért az új élelmiszerekre 
vonatkozó állításokat csak e fenti 
rendelettel összhangban lehet tenni. Ha egy 
kérelmező azt kívánja, hogy egy új 
élelmiszeren a fent említett rendelet 17. 
vagy 18. cikke szerint engedélyezett, 
egészségre vonatkozó állítás szerepeljen, 
valamint ha az új élelmiszerre és az 
egészségre vonatkozó állításra irányuló 
kérelmeket egyidejűleg nyújtják be, és 
mindkettő védett tudományos adatok 
védelmére irányuló kérelmet tartalmaz, az 
adatvédelmi időszakok a kérelmező 
kérésére egyszerre kezdődnek és 
egyidejűleg zajlanak.

Indokolás

Az új élelmiszer vagy egészségre vonatkozó állítás engedélyezésére irányuló, tárgy szerint 
összefüggő kérelmek, amelyek ugyanarra a termékre vonatkoznak és védett tudományos 
adatokon alapulnak, különböző ütemterv szerint kezelhetők. Így az adatvédelmi időszak egy 
engedély keretében már lehet, hogy nagyrészt letelt, mielőtt az ezzel tárgyban összefüggő 
másik engedély adatvédelmi időszaka megkezdődik. Gondoskodni kell arról, hogy a tárgy 
szerint összefüggő kérelmek adatvédelmi időszakait a kérelmező kérésére egymással 
összehangolják.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Szükség esetén tanácsot lehet kérni az 
1997. december 16-i bizottsági határozattal 

(24) Indokolt esetben tanácsot kell kérni az 
1997. december 16-i bizottsági határozattal 
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megalapított, a tudomány és az új 
technológiák etikájával foglalkozó európai 
csoporttól az új élelmiszerek forgalomba 
hozatala által felvetett etikai kérdések 
kapcsán.

megalapított, a tudomány és az új 
technológiák etikájával foglalkozó európai 
csoporttól az új élelmiszerek forgalomba 
hozatala által felvetett etikai kérdések 
kapcsán.

Indokolás

Amikor a körülmények ezt indokolják (például nanotechnológia vagy klónozásos technológia 
használata esetén), érdemes kötelezően előírni a tudomány és az új technológiák etikájával 
foglalkozó európai csoporttal való konzultációt etikai kérdésekben.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A 258/97/EK rendelet szerint a 
közösségi piacon forgalomba helyezett új 
élelmiszerek továbbra is forgalmazhatók. A 
258/97/EK rendelet szerint engedélyezett 
új élelmiszereket az új élelmiszerek ezen 
rendelet által felállított közösségi listájára 
is fel kell venni. Ezenkívül a 258/97/EK 
rendelet szerint benyújtott kérelmeket, 
melyeket a jelenleg hatályos rendelet 
alkalmazásának első napja előtt nem 
bíráltak el, az ezen rendelet szerint 
benyújtott kérelmeknek kell tekinteni.

(25) A 258/97/EK rendelet szerint a 
közösségi piacon forgalomba helyezett új 
élelmiszerek továbbra is forgalmazhatók. A 
258/97/EK rendelet szerint engedélyezett 
új élelmiszereket az új élelmiszerek ezen 
rendelet által felállított közösségi listájára 
is fel kell venni. Ezenkívül a 258/97/EK 
rendelet szerint benyújtott kérelmeket azon 
esetekben, amikor a 258/97/EK rendelet 6. 
cikkének (3) bekezdése szerinti előzetes 
értékelő jelentést nem juttatták el a 
Bizottságnak, valamint minden olyan 
esetben, amikor a fent említett rendelet 6. 
cikkének (3) vagy (4) bekezdése szerinti 
kiegészítő értékelő jelentésre van szükség 
ezen rendelet alkalmazásának megkezdése 
előtt, az ezen rendelet szerint benyújtott 
kérelmeknek kell tekinteni. Ha a 
hatóságnak és a tagállamoknak véleményt 
kell nyilvánítaniuk, az előzetes értékelés 
eredményét figyelembe kell venniük. Más
kérelmeket, amelyeket a 258/97/EK 
rendelet 4. cikke szerint e rendelet 
alkalmazásának megkezdése előtt 
nyújtottak be, a 258/97/EK rendelet 
rendelkezései szerint kell kezelni.
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Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg azon kérelmek hátrányos megkülönböztetését 
eredményezheti, amelyek tekintetében már küldtek a Bizottságnak előzetes értékelő jelentést; 
mivel lehetőség nyílhat egy ilyen kérelem engedélyezésére anélkül, hogy az EFSA-nak 
továbbítanák értékelés céljából, ha nem emelnek kifogást. Minden olyan kérelmet, amelyről 
már küldtek előzetes értékelő jelentést a Bizottságnak, továbbra is a 258/97/EK rendeletben 
megállapított eljárás szerint kell feldolgozni.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet – az emberi egészség és a 
fogyasztóvédelem magas szintjének, 
valamint a belső piac hatékony 
működésének biztosítására – harmonizált 
szabályokat határoz meg az új élelmiszerek 
Közösségben történő forgalomba hozatalát 
illetően.

E rendelet – az emberi egészség és a 
fogyasztóvédelem magas szintjének, 
valamint a belső piac hatékony 
működésének biztosítására, és az érintett 
ágazatokon belüli innováció ösztönzése 
céljából – harmonizált szabályokat határoz 
meg az új élelmiszerek Közösségben 
történő forgalomba hozatalát illetően.

Indokolás

E célt egyértelműen fel kell venni a tárgyba, mivel fontos közösségi célkitűzés és a 
preambulumbekezdésekben szereplő célok egyike.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 bekezdés - a pont - i alpont - 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként történő felhasználása nem 
elegendő annak bizonyítására, hogy az 
adott élelmiszert 1997. május 15. előtt a 
Közösségben jelentős mértékben 
használták emberi fogyasztásra. 
Amennyiben viszont az adott élelmiszert e 
dátumot megelőzően kizárólag étrend-

Az élelmiszer kizárólag étrend-
kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként történő felhasználása nem 
elegendő annak bizonyítására, hogy az 
adott élelmiszert 1997. május 15. előtt a 
Közösségben jelentős mértékben 
használták emberi fogyasztásra. 
Amennyiben viszont az adott élelmiszert e 
dátumot megelőzően kizárólag étrend-
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kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként használták, akkor az e dátum 
után is forgalomba hozható a Közösségben 
ugyanezzel a felhasználási céllal, anélkül 
hogy új élelmiszernek minősülne. További 
kritériumokat annak megállapítására, hogy 
egy élelmiszert jelentős mértékben 
használtak-e a Közösségben emberi 
fogyasztásra 1997. május 15. előtt, melyek 
e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit 
többek között azok kiegészítése útján 
hivatottak módosítani, a 14. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban lehet elfogadni. 

kiegészítőként vagy étrend-kiegészítő 
részeként használták, akkor az e dátum 
után is forgalomba hozható a Közösségben 
ugyanezzel a felhasználási céllal, anélkül 
hogy új élelmiszernek minősülne. E 
rendelet alkalmazása előtt további 
kritériumokat annak megállapítására, hogy 
egy élelmiszert jelentős mértékben 
használtak-e a Közösségben emberi 
fogyasztásra 1997. május 15. előtt, melyek 
e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit 
többek között azok kiegészítése útján 
hivatottak módosítani, a 14. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban fogadnak el.

Indokolás

Az ágazat vállalkozóinak nagyobb jogbiztonsága és a belső piac jobb harmonizálása 
érdekében (mivel e rendszer alkalmazása mindmáig jelentős eltéréseket mutat az egyes 
tagállamokban) kötelezni kell a Bizottságot arra, hogy pontos kritériumokat határozzon meg, 
amelyek alapján értékelni lehet, hogy az adott élelmiszer Közösségen belüli emberi 
fogyasztása elhanyagolható-e.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer”: olyan
élelmiszer, melyet az adott harmadik 
országban régóta használnak, azaz a 
szóban forgó élelmiszer legalább egy 
generáció óta az ország népességének 
széles körében a szokásos étrend részét 
képezi, és továbbra is részét fogja képezni;

b) „harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer”: olyan 
élelmiszer, melyet az adott harmadik 
országban régóta használnak, azaz a 
szóban forgó élelmiszer legalább húsz éve
az ország népességének széles körében a 
szokásos étrend részét képezi;

Indokolás

Jogi szempontból a „generáció” kifejezés nem teljesen világos. Nagymértékben javíthatjuk az 
összes érintett fél jogbiztonságát, ha helyettesítjük a „húsz éve” kifejezéssel, ez az időszak 
pedig kellő mozgásteret is biztosít arra, hogy tapasztalatokat és tudományos adatokat 
gyűjthessünk az adott élelmiszer fogyasztását illetően, valamint döntés születhessen arról, 
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hogy engedélyezik-e egy harmadik országból származó hagyományos élelmiszer közösségi 
belső piacon történő forgalomba hozatalát.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság adatokat gyűjthet a 
tagállamoktól és/vagy az élelmiszeripari 
vállalkozóktól, hogy egy bizonyos 
élelmiszer 1997. május 15. előtti, emberi 
fogyasztásra szánt felhasználásának 
mértékét megállapítsa.

(1) A Bizottság adatokat gyűjt a 
tagállamoktól és/vagy az élelmiszeripari 
vállalkozóktól, hogy egy bizonyos 
élelmiszer 1997. május 15. előtti, emberi 
fogyasztásra szánt felhasználásának 
mértékét megállapítsa.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Az előírásoknak nem megfelelő új 

élelmiszerek tilalma
Új élelmiszerek nem hozhatók 
forgalomba, ha felhasználásuk nem felel 
meg e rendelet rendelkezéseinek.

Indokolás

A tilalom visszatartó erejű lehet a lelkiismeretlen vállalkozók számára, illetve erősíti a 
fogyasztók védelmét.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok 
alapján a szokásos fogyasztási feltételek 
mellett nem veszélyeztetik a fogyasztók 

a) a rendelkezésre álló tudományos adatok 
alapján veszélyeztetik a fogyasztók 
egészségét;



PE407.801v02-00 16/32 AD\746151HU.doc

HU

egészségét;

Indokolás

Az új élelmiszerek semmilyen körülmények között sem jelenthetnek kockázatot a fogyasztók 
egészségére nézve. A szokásos fogyasztási feltételekre tett utalás felesleges, a gyakorlatban 
csak értelmezési problémákhoz vezet, és csökkenti az ítélkezési gyakorlat előreláthatóságát az 
ágazat vállalkozói szemében. Az új szövegezés egyébként a fogyasztók védelmét is tovább 
erősíti.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) csomagolásuk vagy rendeltetésük 
alapján nem vezetik félre a fogyasztókat;

b) nem vezetik félre a fogyasztókat;

Indokolás

Az eredeti, 258/97/EK rendelet fogalommeghatározásai világosabbak és egyértelműbbek, 
ezért meg kell tartani őket.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben egy másik élelmiszert 
helyettesítenek, nem különböznek annyira
a helyettesíteni kívánt élelmiszertől, hogy 
szokásos fogyasztásuk táplálkozási 
szempontból hátrányos legyen a 
fogyasztókra nézve.

c) amennyiben egy másik élelmiszert 
helyettesítenek, nem különböznek úgy a 
helyettesíteni kívánt élelmiszertől, hogy 
szokásos fogyasztásuk táplálkozási 
szempontból hátrányos legyen a 
fogyasztókra nézve.

Indokolás

Az eredeti, 258/97/EK rendelet fogalommeghatározásai világosabbak és egyértelműbbek, 
ezért meg kell tartani őket.

Módosítás 20
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokban az esetekben, amikor egy új 
élelmiszer tekintetében nem állnak 
rendelkezésre tudományos ismeretek az 
egészségre gyakorolt hatásokról, az 
élelmiszert nem lehet felvenni a közösségi 
listára.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy új élelmiszert csak akkor szabad 
felvenni a közösségi listára, ha 
rendelkezésre áll az élelmiszer 
egészségügyi biztonságosságáról szóló, 
illetékes hatóság által kiadott 
szakvélemény.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közösségi listát a …/…/EK 
rendeletben [közös eljárás] meghatározott 
eljárással összhangban aktualizálják. 

(1) A közösségi listát a …/…/EK 
rendeletben [közös eljárás] meghatározott 
eljárással összhangban aktualizálják, a 
Bizottság pedig internetes honlapjának e 
célra fenntartott részében közzéteszi azt.

Indokolás

Az új élelmiszerek közösségi listájának az interneten elérhetőnek kell lennie, ahogyan a 
harmadik országokból származó élelmiszerek listája is elérhető.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 
7. cikke (3) bekezdésétől eltérve az olyan 
új élelmiszer közösségi listába történő 
felvételéről, amely nem meríti ki a 
harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer fogalmát, 
azokban az alábbi esetekben, amikor a 12. 
cikk értelmében az újonnan kidolgozott 
tudományos adatok és a szellemi tulajdont 
képező adatok védelmet élveznek, az ezen 
rendelet 14. cikke (2) bekezdésében 
említett szabályozási eljárással 
összhangban döntenek: 

törölve

Az (1) bekezdésben említett esetekben a 
közösségi lista új élelmiszerről szóló 
bejegyzésében a (2) bekezdésben 
hivatkozott információkon kívül a 
következőket is fel kell tüntetni:
a) az új élelmiszer közösségi listába 
történő felvételének időpontja;
b) az a megállapítás, hogy a listába 
történő felvétel újonnan kidolgozott 
tudományos bizonyítékokon és/vagy 
szellemi tulajdont képező tudományos 
adatokon alapszik;
c) az engedély jogosultjának neve és címe;

Indokolás

Érdemesebb ezzel a rendelkezéssel a 12. cikkben foglalkozni, ahol a szóban forgó bekezdés 
módosított formában szerepel. 
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 12. cikkben említett időszak lejárta 
előtt a közösségi listát nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítása által 
a(z) …/…/EK rendelet [közös eljárás] 14. 
cikke (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban úgy kell 
aktualizálni, hogy – feltéve, hogy az 
engedélyezett élelmiszer még mindig 
megfelel az ebben a rendeletben 
meghatározott feltételnek – az e cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
hivatkozott adatokra már nem térnek ki.

törölve

Indokolás
Érdemesebb ezzel a rendelkezéssel a 12. cikkben foglalkozni, ahol a szóban forgó bekezdés 
módosított formában szerepel.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítéshez csatolják az élelmiszer 
harmadik országban történő, hosszú ideje 
biztonságos használatát alátámasztó 
adatokat tartalmazó dokumentációt.

Az értesítéshez csatolják az élelmiszer 
valamely harmadik országban történő, 
hosszú ideje biztonságos használatát 
alátámasztó adatokat tartalmazó 
dokumentációt.

Indokolás

A hiányzó statisztikák miatt ellenőrizni kell azokat az adatokat, amelyekkel az élelmiszer 
valamely harmadik országban történő, hosszú ideje biztonságos használatát igazolják.

Módosítás 26
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebben az esetben az élelmiszert nem 
hozzák forgalomba a Közösségben, és az 
5-7. cikk alkalmazandó. Az (1) 
bekezdésben említett értesítés a(z) 
…/…/EK rendelet [közös eljárás] 3. cikke 
(1) bekezdésében említett kérelemként 
tekintendő. 

Ebben az esetben az élelmiszert nem
hozzák forgalomba a Közösségben, és az 
5-7. cikk alkalmazandó. Az (1) 
bekezdésben említett értesítés a(z) 
…/…/EK rendelet [közös eljárás] 3. cikke 
(1) bekezdésében említett kérelemként 
tekintendő. A kérelmező azonban úgy is 
határozhat, hogy visszavonja az értesítést.

Indokolás

A harmadik országokból származó élelmiszerek biztonságos felhasználására vonatkozó, az 
értesítéshez a 8. cikk szerint mellékelendő bizonyítékokkal összevetve a kérelem alátámasztása 
céljából előterjesztendő adatok jelentősen átfogóbbak lennének. Ezért kellene, hogy a 
kérelmezőnek lehetősége legyen az értesítés visszavonására, és az értesítést nem kellene 
automatikusan kérelemmé alakítani.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az (1) bekezdés szerint 
benyújtott értesítés időpontját követő öt 
hónapon belül ennek megfelelően 
tájékoztatja az érintett élelmiszeripari 
vállalkozót.

A Bizottság az (1) bekezdés szerint 
benyújtott értesítés időpontját követő 
legfeljebb öt hónapon belül ennek 
megfelelően, felesleges késedelem nélkül, 
valamint bizonyítható úton tájékoztatja az 
érintett élelmiszeripari vállalkozót.

Indokolás

A jogbiztonság erősítése érdekében a Bizottságnak felesleges késedelem nélkül, valamint 
bizonyítható úton tájékoztatnia kell az értesítés benyújtóját (élelmiszeripari vállalkozót) az 
értesítést követően megfogalmazott elutasításról.
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cikk alkalmazásának részletes 
szabályait, amelyek e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit többek között 
azok kiegészítése útján hivatottak 
módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban lehet
elfogadni.

(6) A 8. cikk alkalmazása előtt e cikk 
alkalmazásának részletes szabályait, 
amelyek e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeit többek között azok 
kiegészítése útján hivatottak módosítani, a 
14. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban fogadják 
el.

Indokolás

Az ágazat vállalkozóinak nagyobb jogbiztonsága érdekében kötelezni kell a Bizottságot arra, 
hogy tájékoztatást adjon azokról a lehetőségekről, amelyek alapján értékelni fogják, hogy a 
harmadik államból származó hagyományos élelmiszer forgalomba hozható-e a közösségi 
belső piacon.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – a Hatósággal folytatott 
szoros együttműködésben – szükség esetén 
technikai segítségben részesíti az 
élelmiszeripari vállalkozókat, különös 
tekintettel a kis- és középvállalatokra,
valamint rendelkezésükre bocsátja az e 
rendeletnek megfelelő kérelmek 
elkészítéséhez és benyújtásához szükséges 
eszközöket.

A Bizottság – a Hatósággal folytatott 
szoros együttműködésben – tevékenyen 
együttműködik az élelmiszeripari 
vállalkozókkal, különösen a kis- és 
középvállalatokkal annak érdekében, 
hogy kérelmeiket és értesítéseiket e 
rendeletnek megfelelően fogalmazzák meg 
és nyújtsák be, illetve szükség esetén a 
lehető legnagyobb mértékű technikai 
segítségben részesíti azokat, valamint 
rendelkezésükre bocsátja a szükséges 
eszközöket, ideértve az egyetlen kérelem 
elektronikus úton történő beküldésének 
lehetőségét is.
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Indokolás

Pontosítani kell a vállalkozóknak nyújtandó technikai segítséget és eszközöket, illetve ezt a 
Bizottságra háruló aktív kötelezettségként kell megfogalmazni. Konkrét példa lehet az 
elektronikus úton beküldött egyetlen nyilatkozat vagy az EU egyes tagállamaiban szokásos 
más e-kormányzati módszer.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új élelmiszerek biztonságosságának 
értékelése során a Hatóság: 

Az új élelmiszerek biztonságosságának 
értékelése során, és különösen akkor, ha 
azt szükségesnek tartja, a Hatóság:

Indokolás

Formai szempontok miatt javasolt pontosítás a cikk alkalmazási körét illetően. 

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szükség esetén megvizsgálja, hogy az 
élelmiszer legalább olyan biztonságos-e, 
mint egy, a Közösségben már forgalomba 
helyezett, összehasonlítható élelmiszer-
kategóriába tartozó élelmiszer, vagy mint 
az új élelmiszer által helyettesíteni hivatott 
élelmiszer;

a) megvizsgálja, hogy az élelmiszer 
legalább olyan biztonságos-e, mint egy, a 
Közösségben már forgalomba helyezett, 
összehasonlítható élelmiszer-kategóriába 
tartozó élelmiszer, vagy mint az új 
élelmiszer által helyettesíteni hivatott 
élelmiszer;

Indokolás

Konkrétabban kell megfogalmazni, illetve normatívabb módon kell kötelezővé tenni az új 
élelmiszerek vizsgálatát még akkor is, ha összehasonlítható élelmiszer-kategóriákról van szó.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság élelmiszer-biztonsági 
okokból, valamint a Hatóság véleményét 
követően a forgalomba hozatalt követő 
felügyeleti követelményt szabhat meg. Az 
új élelmiszerek közösségi listájába felvett 
élelmiszer kapcsán meghatározott 
forgalomba hozatalt követő felügyeleti 
követelmények végrehajtásáért az 
élelmiszeripari vállalkozók felelnek.

(1) A Bizottság élelmiszer-biztonsági 
okokból, valamint a Hatóság véleményét 
követően a forgalomba hozatalt követő 
felügyeleti követelményt szabhat meg, 
időben ésszerű korlátokkal. Az időben 
ésszerű korlátokkal megszabott, a 
forgalomba hozatalt követő felügyeleti 
időszakot csak egy alkalommal lehet 
meghosszabbítani, ha a körülmények azt 
indokolják, egy ésszerűen korlátozott 
újabb időszakra. Az új élelmiszerek 
közösségi listájába felvett élelmiszer 
kapcsán meghatározott forgalomba hozatalt 
követő felügyeleti követelmények 
végrehajtásáért az élelmiszeripari 
vállalkozók felelnek.

Indokolás

A piac szabad működésének akadályozása, amit az új élelmiszer forgalomba hozatalát követő 
felügyeleti időszak jelent, csak kivételes esetekben történhet meg, ezért ésszerű és szigorúan 
korlátozott időszakot foglalhat magában, hogy a vállalkozó ne kerüljön bizonytalan időre 
jogilag bizonytalan helyzetbe a termékét illetően.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 a cikk (új) (a II fejezetben)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Az új technológiák etikájával foglalkozó 

európai csoport
Adott esetben a Bizottság – saját 
kezdeményezésére vagy tagállami kérésre 
– konzultálhat az új technológiák 
etikájával foglalkozó európai csoporttal a 
tudomány és az új technológiák által 
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felvetett, nagy jelentőségű etikai 
kérdésekben annak céljából, hogy kikérje 
a csoport etikai kérdésekkel kapcsolatos 
véleményét.
A Bizottság nyilvánosságra hozza ezt a 
véleményt, többek között megjelenteti 
honlapja egy erre kijelölt oldalán.

Indokolás

Amikor a körülmények ezt indokolják (például nanotechnológia vagy klónozásos technológia 
használata esetén), érdemes kötelezően előírni a tudomány és az új technológiák etikájával 
foglalkozó európai csoporttal való konzultációt etikai kérdésekben. Maga az Európai 
Bizottság vagy valamely tagállam kezdeményezheti ezt a konzultációs eljárást. Az 
átláthatóság és a tudományos vagy nem tudományos közösség bevonása érdekében a 
véleményt az interneten közzé kell tenni.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a kérelmező úgy kívánja, és a kérelem 
mellé csatolt dokumentációban megfelelő 
és igazolható adatokat mellékel, a 
kérelmek alátámasztására szolgáló, 
újonnan kidolgozott tudományos 
bizonyítékok és szellemi tulajdont képező 
tudományos adatok az új élelmiszer 
közösségi listára történő felvételét követő 
öt éven keresztül a kérelmező beleegyezése 
nélkül nem fordíthatók más kérelem javára.

1. Ha a kérelmező úgy kívánja, és a 
kérelem mellé csatolt dokumentációban 
megfelelő és igazolható adatokat mellékel, 
a kérelmek alátámasztására szolgáló, 
újonnan kidolgozott tudományos 
bizonyítékok és szellemi tulajdont képező 
tudományos adatok az új élelmiszer 
közösségi listára történő felvételét követő 
öt éven keresztül a kérelmező beleegyezése 
nélkül nem fordíthatók más kérelem javára. 
Ha az e cikk értelmében védelmet élvező 
újonnan kidolgozott tudományos adatokra 
és szellemi tulajdont képező adatokra az 
élelmiszer-adalékanyagok, az 
élelmiszeripari enzimek és az 
aromaanyagok egységes engedélyezési 
eljárásának létrehozásáról szóló, ...-i 
[…/.../EK] európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 12. cikkében meghatározott 
bizalmas adatkezelési rendszer is 
vonatkozik, a Bizottság az ötéves 
adatvédelmi időszaknak megfelelően 
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alakítja a bizalmas adatkezelési időszakot.
__________________
1 HL L…

Indokolás

A jelentés bemutatja, hogy az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az 
aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 12. cikkének értelmében hogyan valósítható meg egyidőben az 
adatvédelem és az adatok bizalmas kezelése. Az adatvédelmi időszak és a bizalmas 
adatkezelési időszak párhuzamosságának az arányosság elve alapján kell megvalósulnia, 
amely elősegíti – többek között – a tudományos ismeretek terjedését és a fogyasztóknak 
(például az allergiában szenvedőknek, stb.) szánt tájékoztatás átláthatóságát;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A (...)-ról/-ről szóló, (...)-i …/…/EK 
rendelet [közös eljárás] 7. cikkének (4) 
bekezdésétől eltérve a 14. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
eljárással összhangban döntenek az olyan 
új élelmiszer közösségi listára történő 
felvételéről, amely nem meríti ki a 
harmadik országból származó 
hagyományos élelmiszer fogalmát, 
amennyiben a szóban forgó cikk 
értelmében az újonnan kidolgozott 
tudományos adatok és a szellemi tulajdont 
képező adatok védelmet élveznek. Ezekben 
az esetekben az engedélyt az (1) 
bekezdésben meghatározott időtartamra 
adják.

(E módosítás a korábbi 7. cikk (3) bekezdésének első albekezdése)

Indokolás

Az eredetileg a 7. cikkben szereplő rendelkezés részletesebb megfogalmazása.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az (1a) bekezdésben említett 
esetekben a közösségi lista új élelmiszerről 
szóló bejegyzésében a 7. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott információkon 
kívül a következőket is fel kell tüntetni:
a) az új élelmiszer közösségi listába 
történő felvételének időpontja;
b) az a megállapítás, hogy a listára 
történő felvétel újonnan kidolgozott 
tudományos bizonyítékokon és/vagy 
szellemi tulajdont képező, az e cikknek 
megfelelően védett tudományos adatokon 
alapul;
c) a kérelmező neve és címe;
d) az a megállapítás, hogy az engedély c) 
pontban meghatározott jogosultja 
korlátozza az új élelmiszer forgalomba 
hozatalát, kivéve ha az engedély következő 
jogosultja engedélyt kap az élelmiszerre, a 
b) pontban szereplő, szellemi tulajdont 
képező adatokra való hivatkozás nélkül.

(E módosítás a korábbi 7. cikk (3) bekezdése második albekezdése, a d) pont kivételével)

Indokolás

Az eredetileg a 7. cikkben szereplő rendelkezés részletesebb megfogalmazása. Főként a 
közösségi listán megjelenítendő kiegészítő információk szerepelnek részletesebben.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az (1) bekezdésben szereplő időszak 
lejárta előtt oly módon frissítik a 
közösségi listát, hogy – feltéve hogy az 
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engedélyezett élelmiszer még megfelel az e 
rendeletben előírt feltételeknek – az már 
nem tartalmazza a (3) bekezdésben 
szereplő konkrét adatokat.
Az ilyen intézkedést, amelynek célja az e 
rendelet nem alapvető elemeinek 
módosítása, a 14. cikk (3) bekezdésében 
foglalt ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással kell elfogadni.

Indokolás

Az eredetileg a 7. cikkben szereplő rendelkezés részletesebb megfogalmazása.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Összehangolt adatvédelem

Az új élelmiszerek …/…/EK rendelet 
[közös eljárás] 7. és 14. cikke szerinti 
engedélyezésétől és az egészségre 
vonatkozó állítások 1924/2006/EK 
rendelet 17., 18. és 25. cikke szerinti 
engedélyezésétől függetlenül –
amennyiben úgy kívánják – engedélyt kell 
adni az új élelmiszerekre és az ezen 
élelmiszerekkel kapcsolatos egészségre 
vonatkozó állításokra, és ha a fenti két 
rendelet rendelkezései szerinti 
adatvédelem indokolt és a kérelmező kéri, 
az engedély és az engedély Hivatalos 
Lapban történő közzétételének időpontjai 
megegyeznek és az adatvédelmi időszakok 
egyidejűleg zajlanak.

Indokolás

Lásd a (22) preambulumbekezdéshez fűzött indokolást.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok végrehajtása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok 
legkésőbb [YYYY.MM.DD]-ig értesítik a 
Bizottságot ezen intézkedésekről, és 
haladéktalanul tájékoztatják az azokat 
érintő bármely későbbi módosításról.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok végrehajtása 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok 
legkésőbb tizenkét hónapon belül értesítik 
a Bizottságot ezen intézkedésekről, és 
haladéktalanul tájékoztatják az azokat 
érintő bármely későbbi módosításról.

Indokolás

Növeli a jogbiztonságot egy pontos határidő (tizenkét hónap) kitűzése, amelyen belül a 
tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk a jelen rendelet megszegése esetén kiszabható 
büntetésekről. A módosítás egyébként megfelel a többi módosított cikkben annak kapcsán 
kitűzött hosszabb határidőknek, hogy meddig kell eljuttatni az Európai Bizottsághoz a 
végrehajtási intézkedéseket.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [2015. január 1]-
jén a szerzett tapasztalatok 
figyelembevételével jelentést továbbít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet és különösen a 8. cikk
végrehajtásáról, adott esetben javaslatokkal 
együtt. A jelentést és az esetleges javaslatot 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. 

A Bizottság legkésőbb 2013. december 31-
én a szerzett tapasztalatok 
figyelembevételével jelentést továbbít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet és különösen a 8. és 12. cikk
végrehajtásáról, adott esetben javaslatokkal 
együtt. A jelentést és az esetleges javaslatot 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Indokolás

A folytonosság miatt jobb, ha az Európai Parlament már a következő parlamenti ciklusban 
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elvégzi a rendelet felülvizsgálatát. Ugyanígy, mivel a 12. cikknek megfelelően adatvédelmi 
rendszer jön létre, hasznos lenne, ha a felülvizsgálat keretében az Európai Bizottság is 
behatóan foglalkozna a rendelet tagállamokban való végrehajtásával.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb hat hónappal e rendelet 
hatályba lépését követően 
[YYYY.MM.DD.] a Bizottság felállítja a 
közösségi listát, amelybe felveszi a 
258/97/EK rendelet alapján engedélyezett 
összes új élelmiszert és adott esetben 
valamennyi meglevő engedélyezési 
feltételt. 

Legkésőbb hat hónappal e rendelet 
hatálybalépését követően 
[YYYY.MM.DD.] a Bizottság felállítja a 
közösségi listát, amelybe felveszi a 
258/97/EK rendelet alapján engedélyezett 
azon új élelmiszereket és adott esetben 
valamennyi meglevő engedélyezési 
feltételt, amelyek a 2. és 3. cikk szerint e 
rendelet hatálya alá tartoznak. 

Indokolás

Lásd a 16. cikk módosítását.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 258/97/EK rendelet 4. cikke szerint a 
tagállamokhoz benyújtott, új élelmiszer 
forgalomba hozatalára irányuló minden 
kérelmet, amely kapcsán e rendelet 
alkalmazásának első napja előtt nem 
hoztak végleges döntést, az ezen rendelet 
szerint benyújtott kérelemnek kell 
tekinteni.

(1) Azon esetekben, amikor a 258/97/EK 
rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti 
előzetes értékelő jelentést …+-ig nem 
juttatták el a Bizottságnak, a fent említett 
rendelet 4. cikke szerint a tagállamokhoz 
benyújtott, új élelmiszer forgalomba 
hozatalára irányuló minden kérelmet az 
ezen rendelet szerint benyújtott kérelemnek 
kell tekinteni. Más kérelmeket, amelyeket 
a 258/97/EK rendelet 3. cikkének (4) 
bekezdése, 4. cikke és 5. cikke szerint …+

előtt nyújtottak be, a fent említett rendelet 
rendelkezései szerint dolgozzák fel.
___________
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+ Ezen rendelet alkalmazásának kezdete.

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg azon kérelmek hátrányos megkülönböztetését 
eredményezheti, amelyek tekintetében már küldtek a Bizottságnak előzetes értékelő jelentést; 
mivel lehetőség nyílhat egy ilyen kérelem engedélyezésére anélkül, hogy az EFSA-nak 
továbbítanák értékelés céljából, ha nem emelnek kifogást. Minden olyan kérelmet, amelyről 
már küldtek előzetes értékelő jelentést a Bizottságnak, továbbra is a 258/97/EK rendeletben 
megállapított eljárás szerint kell feldolgozni.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazására 
vonatkozó megfelelő átmeneti 
intézkedéseket, melyek e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit többek között 
azok kiegészítése útján hivatottak 
módosítani, a 14. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban lehet 
elfogadni.

törölve

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg azon kérelmek hátrányos megkülönböztetését 
eredményezheti, amelyek tekintetében már küldtek a Bizottságnak előzetes értékelő jelentést; 
mivel lehetőség nyílhat egy ilyen kérelem engedélyezésére anélkül, hogy az EFSA-nak 
továbbítanák értékelés céljából, ha nem emelnek kifogást. Minden olyan kérelmet, amelyről 
már küldtek előzetes értékelő jelentést a Bizottságnak, továbbra is a 258/97/EK rendeletben 
megállapított eljárás szerint kell feldolgozni.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet a kihirdetését 
[YYYY.MM.DD.] követően hat hónap 

Ezt a rendeletet a kihirdetését 
[YYYY.MM.DD.] követő 12 hónap múlva 
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múlva kell alkalmazni. kell alkalmazni.

Indokolás

Érdemes hatról tizenkét hónapra halasztani a rendelet hatálybalépését, hogy az Európai 
Bizottság pontos szabályokat fogadhasson el az egyes cikkek végrehajtását illetően, illetve 
hogy több idő maradjon a tagállam és az ágazati vállalkozók jobb felkészítésére.
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