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Javaslat a (COM(2003)0671 – C5-0538/2003 – 2003/0262(COD)) rendeletre vonatkozóan

Antonios Trakatellis módosítása

31. módosítás 
Cím

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

vitaminok és ásványi, valamint bizonyos 
más anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásával kapcsolatban

vitaminok és ásványi anyagok, valamint 
ásványi és nem ásványi elemeket 
tartalmazó összetételek , valamint bizonyos 
más anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásával kapcsolatban

Or. el

Indokolás

A javítás azért szükséges, hogy a cím tudományosan pontos legyen, ugyanis a klorid, a 
fluorid, a jód és a foszfor nem ásványok, hanem nem ásványi elemek. Miután a cím 
tudományosan pontatlan, vagy a címet kell megváltoztatni és az ásványokra történő minden 
egyes hivatkozást ásványi és nem ásványi elemekre történő hivatkozásként kell értelmezni, 
vagy pedig a meghatározások résznek kell úgy leírnia az ásványokat, hogy azok olyan ásványi 
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elemek anyagait jelentik, amelyek magukban foglalják a nem ásványi elemek anyagait is.

Avril Doyle módosítása

32. módosítás
4. preambulumbekezdés

(4) Közegészségügyi megfontolások által 
diktált okok miatt egyes tagállamok előírják, 
hogy bizonyos közkeletű élelmiszerekhez 
kötelezően bizonyos vitaminokat és ásványi 
anyagokat adjanak hozzá. Ezek nemzeti, 
vagy akár regionális szinten megfelelőek 
lehetnek, de így ma nem még támogatják a 
tápanyagok kötelező hozzáadásának 
harmonizálását a Közösség területén. Ha és 
amikor viszont ez szükségessé válik, akkor 
az ilyen rendelkezéseket közösségi szinten 
kell elfogadni. Időközben azonban hasznos 
volna, ha az ilyen nemzeti szintű 
intézkedésekről szóló információkat 
összegyűjtenék.

(4) Közegészségügyi megfontolások által 
diktált okok miatt egyes tagállamok előírják, 
hogy bizonyos közkeletű élelmiszerekhez 
kötelezően bizonyos vitaminokat és ásványi 
anyagokat adjanak hozzá. Ezek nemzeti, 
vagy akár regionális szinten megfelelőek 
lehetnek, de így ma nem még támogatják a 
tápanyagok kötelező hozzáadásának 
harmonizálását a Közösség területén. Ha és 
amikor viszont ez szükségessé válna, akkor 
az ilyen rendelkezéseket közösségi szinten 
kell elfogadni azzal az alapelvvel 
összhangban, hogy a népességnek a szóban 
forgó anyag nyilvános ellátásban 
forgalmazott közszükségleti cikkekhez 
(például ivóvízhez) történő hozzáadása 
révén való nagyléptékű gyógyítását nem 
szabad megengedni kivéve, ha 
tudományosan be lehet bizonyítani, hogy az 
érintett anyag hozzáadása nem érinti 
hátrányosan a népességen belül az  
érzékeny csoportok egészségét . Időközben 
azonban hasznos volna, ha az ilyen nemzeti 
szintű intézkedésekről szóló információkat 
összegyűjtenék.

Or. en

Indokolás

A fluoridnak az ivóvízhez történő hozzáadása aránytalanul negatív hatással van az üvegből 
táplált újszülöttekre és a kisgyermekekre, ha a 7. cikkben leírt általános fogyasztási 
szokásokat vesszük figyelembe.
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Avril Doyle módosítása

33. módosítás
9. preambulumbekezdés

(9) Nemzetközi szinten az Alimentarius 
Kódex 1987-ben fogadott el általános 
elveket a tápanyagoknak (beleértve a 
vitaminokat és ásványi anyagokat) 
élelmiszerekhez történő hozzáadásáról. A 
bennük szereplő „helyreállítás”, „tápanyag 
egyenérték" és „helyettesítő élelmiszer” 
fogalmak meghatározásának kellő figyelmet 
szenteltek. A Kódex „feljavítás” vagy 
„dúsítás” meghatározásai lehetővé teszik 
tápanyagoknak az élelmiszerhez történő 
hozzáadását abból a célból, hogy meg 
lehessen előzni, illetve korrigálni lehessen 
egy vagy több tápanyagnak a népességben, 
vagy a népesség konkrét csoportjaiban 
mutatkozó olyan hiányát, amelyet vagy 
meglévő tudományos bizonyíték alapján 
lehet igazolni, vagy pedig amelyet az 
étkezési szokásokban bekövetkező 
változások miatt becsült tápanyagbevitel 
alapján lehet kimutatni.

(9) Nemzetközi szinten az Alimentarius 
Kódex 1987-ben fogadott el általános 
elveket a tápanyagoknak (beleértve a 
vitaminokat és ásványi anyagokat) 
élelmiszerekhez történő hozzáadásáról. A 
bennük szereplő „helyreállítás”, „tápanyag 
egyenérték" és „helyettesítő élelmiszer” 
fogalmak meghatározásának kellő figyelmet 
szenteltek. A Kódex „feljavítás” vagy 
„dúsítás” meghatározásai lehetővé teszik 
tápanyagoknak az élelmiszerhez történő 
hozzáadását abból a célból, hogy meg 
lehessen előzni, illetve korrigálni lehessen 
egy vagy több tápanyagnak a népességben, 
vagy a népesség konkrét csoportjaiban 
mutatkozó olyan hiányát, amelyet vagy 
meglévő tudományos bizonyíték alapján 
lehet igazolni, vagy pedig amelyet az 
étkezési szokásokban bekövetkező 
változások miatt becsült tápanyagbevitel 
alapján lehet kimutatni. A népességnek a 
szóban forgó anyag nyilvános ellátásban 
forgalmazott közszükségleti cikkekhez 
(például ivóvízhez) történő hozzáadása 
révén való nagyléptékű gyógyítását nem 
szabad megengedni kivéve, ha lehet 
bizonyítani, hogy az érintett anyag 
hozzáadása nem érinti hátrányosan a 
népességen belül az érzékeny csoportok 
egészségét.

Or. en

Jillian Evans és Bart Staes módosítása

34. módosítás
11. preambulumbekezdés

(11) Csak az étrendben normál körülmények 
között megtalálható és az étrend részeként 
fogyasztott vitaminok, ásványi anyagok és 

(11) Csak az étrendben normál körülmények 
között megtalálható és az étrend részeként 
fogyasztott vitaminok, ásványi anyagok és 
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alapvető fontosságúnak tekintett tápanyagok 
élelmiszerekhez történő hozzáadását szabad 
megengedni, noha ez nem jelenti azt, hogy 
ezek hozzáadás szükséges volna. Az ezen 
alapvető fontosságú tápanyagok 
azonosításával kapcsolatban potenciálisan 
felmerülő ellentmondást el kell kerülni. 
Ezért tehát célszerű meghatározni ezeknek a 
vitaminoknak és ásványi anyagoknak a 
megengedő listáját.

alapvető fontosságúnak tekintett tápanyagok 
élelmiszerekhez történő hozzáadását szabad 
megengedni, noha ez nem jelenti azt, hogy 
ezek hozzáadás szükséges volna. Az ezen 
alapvető fontosságú tápanyagok 
azonosításával kapcsolatban potenciálisan 
felmerülő ellentmondást el kell kerülni. 
Ezért tehát célszerű meghatározni ezeknek a 
vitaminoknak és ásványi anyagoknak a 
megengedő listáját.
A fogyasztók védelme érdekében az 
élelmiszerekben felhasználható bizonyos 
egyéb bioaktív anyagok megengedő listáját 
is meg kell határozni.

Or. en

Indokolás

A dúsításra használt vitaminok és ásványi anyagok egy megengedő listában szerepelnek. A 
fogyasztóknak azonos szintű védelemre van szükségük az olyan bioaktív anyagokkal 
kapcsolatban is, amelyeket konkrét jellemzők biztosítása érdekében adnak hozzá az 
élelmiszerekhez. A hormonális hatású kivonatokat (főleg fitohormonokat) vagy a bioaktív 
anyagokat (mint például a koffeint, a nikotint vagy a kinint) élelmiszerhez történő 
hozzáadásuk előtt gondosan ellenőrizni kell. Ezért tehát az ilyen kivont vagy szintetizált 
anyagokra vonatkozóan egy olyan megengedő listát kell kidolgozni, amely jelzi a 
felhasználással és a maximális tartalommal kapcsolatos korlátozásokat.

Jillian Evans és Bart Staes módosítása

35. módosítás
12. preambulumbekezdés

(12) Az élelmiszerhez hozzáadandó 
vitaminok és ásványi anyagok forrásaiul 
szolgáló kémiai anyagoknak 
biztonságosaknak és biológiailag 
hozzáférhetőknek, azaz a test által történő 
felhasználásra rendelkezésre állónak kell 
lenniük. Ezért ezekről az anyagokról egy 
megengedő listát kell készíteni. Ebben a 
megengedő listában azoknak az anyagoknak 
kell megjelenniük, amelyeket az 
Élelmiszertudományi Bizottság (SCF) a 
biztonság és a biológiai rendelkezésre állás 

(12) Az élelmiszerhez hozzáadandó 
vitaminok, ásványi anyagok, és bizonyos 
egyéb olyan anyagok forrásaiul szolgáló 
kémiai anyagoknak biztonságosaknak és 
biológiailag hozzáférhetőknek, azaz a test 
által történő felhasználásra rendelkezésre 
állónak kell lenniük. Ezért ezekről az 
anyagokról egy megengedő listát kell 
készíteni. Ebben a megengedő listában 
azoknak az anyagoknak kell megjelenniük, 
amelyeket az Élelmiszertudományi 
Bizottság (SCF) a biztonság és a biológiai 
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fenti ismérvei alapján jóváhagyott (a 
vélemény kinyilvánításának dátuma: 1999. 
május 12.), illetve amelyeket a 
csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt 
élelmiszerek gyártása során, továbbá konkrét 
táplálkozási célból más élelmiszerekben 
vagy élelmiszer-kiegészítőkben 
felhasználhatnak.

rendelkezésre állás fenti ismérvei alapján 
jóváhagyott (a vélemény kinyilvánításának 
dátuma: 1999. május 12.), illetve amelyeket 
a népesség valamennyi rétegének, beleértve 
a csecsemőknek, kisgyermekeknek, terhes 
nőknek és időseknek szánt élelmiszerek 
gyártása során, továbbá konkrét táplálkozási 
célból más élelmiszerekben vagy élelmiszer-
kiegészítőkben felhasználhatnak.

Or. en

Indokolás

Ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozniuk a vitaminokra, az ásványi anyagokra és az 
egyéb bioaktív anyagokra is.

Jillian Evans és Bart Staes módosítása

36. módosítás
14. preambulumbekezdés

(14) Azokat az élelmiszereket, amelyekhez 
vitaminokat és ásványi anyagokat adtak 
hozzá, a gyártók legtöbbször reklámozzák, 
és ezek azt a benyomást kelthetik a 
vásárlókban, hogy olyan termékekről van 
szó, amelyek tápanyaggal kapcsolatos, 
fiziológiai vagy más egészségbeli előnnyel
rendelkeznek más, hasonló termékekkel 
szemben, amelyekhez e tápanyagok 
nincsenek hozzáadva. Ez olyan fogyasztói 
döntésekhez vezethet, amelyek máskülönben 
nem kívánatosak. E lehetséges nemkívánatos 
hatás ellensúlyozása végett helyesnek 
tekinthető bizonyos korlátozásokat 
alkalmazni az olyan termékek esetében, 
amelyekhez a technológiai 
megfontolásokból természetesen következő 
vitaminokon és ásványi anyagokon túl is 
lehet vitaminokat és ásványi anyagokat 
adni, illetve amelyek esetében ezek 
hozzáadása biztonsági okok miatt válik 
szükségessé, amikor az ilyen termékekre 
vonatkozóan meghatározták a vitaminok és 
ásványi anyagok maximális határértékeit.

(14) Azokat az élelmiszereket, amelyekhez 
vitaminokat, ásványi anyagokat és bizonyos 
egyéb anyagokat adtak hozzá, a gyártók 
legtöbbször reklámozzák, és ezek azt a 
benyomást kelthetik a vásárlókban, hogy 
olyan termékekről van szó, amelyek 
tápanyaggal kapcsolatos előnnyel, 
fiziológiai vagy más egészségbeli 
előnyökkel rendelkeznek más, hasonló 
termékekkel szemben, amelyekhez e 
tápanyagok nincsenek hozzáadva. Ez olyan 
fogyasztói döntésekhez vezethet, amelyek 
máskülönben nem kívánatosak, mivel a 
dúsított termékek túl kalóriadúsak, túl 
zsírosak vagy túl édesek. E lehetséges 
nemkívánatos hatás ellensúlyozása végett 
korlátozásokat kell alkalmazni az olyan 
termékek esetében, amelyekhez önkéntes 
alapon vitaminokat, ásványi anyagokat és 
bizonyos egyéb anyagokat adnak hozzá.
Bizonyos anyagokból készült termékekben, 
mint például az alkoholban levő mennyiség, 
, vagy a termék tápértékprofilja ebben az 
összefüggésben megfelelő kritériumok 
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Bizonyos anyagokból készült termékekben, 
mint például az alkoholban levő mennyiség, 
ebben az összefüggésben megfelelő 
kritérium volna ahhoz, hogy vitaminok és
ásványi anyagok hozzáadása ne legyen 
megengedett. Hogy a fogyasztókban ne 
keletkezzen zavar a friss élelmiszerek 
tápértékét illetően, azokhoz sem szabad 
megengedni vitaminok és ásványi anyagok 
hozzáadását.

ahhoz, hogy vitaminok, ásványi anyagok, és 
bizonyos egyéb anyagok hozzáadása ne 
legyen megengedett. A tápértékprofil 
megállapításakor a különböző 
tápanyagokat és a táplálkozásélettani 
hatással rendelkező anyagokat, különösen 
a zsírt, a telített zsírsavakat, az átmeneti 
zsírsavakat, a sót/nátriumot és a cukrokat, 
amelyek túlzott bevitele az 
össztáplálkozáson belül nem ajánlott, a 
többszörösen és az egyszeresen telítetlen 
zsírsavakat, a cukrokon kívül rendelkezésre 
álló szénhidrátokat, a vitaminokat, az 
ásványi anyagokat, a fehérjéket és a 
ballasztanyagokat kell figyelembe venni. A 
tápértékprofilnak a kalóriatartalmat is 
magában kell foglalnia. A tápértékprofil 
megállapításakor a különböző 
élelmiszerkategóriákat, valamint ezen 
élelmiszereknek az össztáplálkozásban 
betöltött helyét és szerepét kell figyelembe 
venni. A megállapított tápértékprofilokat 
tiszteletben tartó kivételekre lehet szükség 
egyes élelmiszerek vagy 
élelmiszerkategóriák esetében, azoknak a 
lakosság táplálkozási szokásaiban betöltött 
szerepe és jelentősége alapján. Hogy a 
fogyasztókban ne keletkezzen zavar a friss 
élelmiszerek tápértékét illetően, azokhoz 
sem szabad megengedni vitaminok, ásványi 
anyagok és bizonyos egyéb anyagok 
hozzáadását.

Or. en

Indokolás

A kiegészítő szöveg a Bizottságnak az élelmiszereken található, a tápértékkel és a egészségre 
gyakorolt hatással kapcsolatos állításokról szóló javaslatának (COM(2003(424)) 6. és 7. 
preambulumbekezdéséből származik, és az a célja, hogy érzékelhető párhuzamot vonjon a két 
rendelet között. Ezen túlmenően a vitaminok és ásványi anyagok hozzáadását nem szabad 
megengedni az olyan termékekben, amelyeknek magas a telített zsír, az átmeneti zsírsav, a 
cukor, a só, és egyéb hasonló anyagtartalma. Adalékok hozzáadásával a kevésbé egészséges 
élelmiszereket egészséges élelmiszereknek lehet álcázni, és ez megzavarhatja a fogyasztókat.
Ugyanez vonatkozik az élelmiszer bizonyos bioaktív anyagokkal történő dúsítására.
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Phillip Whitehead, Linda McAvan és John Bowis módosítása

37. módosítás 
14. preambulumbekezdés

(14) Azokat az élelmiszereket, amelyekhez 
vitaminokat és ásványi anyagokat adtak 
hozzá, a gyártók legtöbbször reklámozzák, 
és ezek azt a benyomást kelthetik a 
vásárlókban, hogy olyan termékekről van 
szó, amelyek tápanyaggal kapcsolatos, 
fiziológiai vagy más egészségbeli előnnyel 
rendelkeznek más, hasonló termékekkel 
szemben, amelyekhez e tápanyagok 
nincsenek hozzáadva. Ez olyan fogyasztói 
döntésekhez vezethet, amelyek máskülönben 
nem kívánatosak. E lehetséges nemkívánatos 
hatás ellensúlyozása végett helyesnek 
tekinthető bizonyos korlátozásokat 
alkalmazni az olyan termékek esetében, 
amelyekhez a technológiai 
megfontolásokból természetesen következő 
vitaminokon és ásványi anyagokon túl is 
lehet vitaminokat és ásványi anyagokat adni, 
illetve amelyek esetében ezek hozzáadása 
biztonsági okok miatt válik szükségessé, 
amikor az ilyen termékekre vonatkozóan 
meghatározták a vitaminok és ásványi 
anyagok maximális határértékeit. Bizonyos 
anyagokból készült termékekben, mint 
például az alkoholban levő mennyiség, 
ebben az összefüggésben megfelelő 
kritérium volna ahhoz, hogy vitaminok és 
ásványi anyagok hozzáadása ne legyen 
megengedett. Hogy a fogyasztókban ne 
keletkezzen zavar a friss élelmiszerek 
tápértékét illetően, azokhoz sem szabad 
megengedni vitaminok és ásványi anyagok 
hozzáadását.

(14) Azokat az élelmiszereket, amelyekhez 
vitaminokat és ásványi anyagokat adtak 
hozzá, a gyártók legtöbbször reklámozzák, 
és ezek azt a benyomást kelthetik a 
vásárlókban, hogy olyan termékekről van 
szó, amelyek tápanyaggal kapcsolatos, 
fiziológiai vagy más egészségbeli előnnyel 
rendelkeznek más, hasonló termékekkel 
szemben, amelyekhez e tápanyagok 
nincsenek hozzáadva. Ez olyan fogyasztói 
döntésekhez vezethet, amelyek máskülönben 
nem kívánatosak. E lehetséges nemkívánatos 
hatás ellensúlyozása végett helyesnek 
tekinthető bizonyos korlátozásokat 
alkalmazni az olyan termékek esetében, 
amelyekhez a technológiai 
megfontolásokból természetesen következő 
vitaminokon és ásványi anyagokon túl is 
lehet vitaminokat és ásványi anyagokat adni, 
illetve amelyek esetében ezek hozzáadása 
biztonsági okok miatt válik szükségessé, 
amikor az ilyen termékekre vonatkozóan 
meghatározták a vitaminok és ásványi 
anyagok maximális határértékeit. Bizonyos 
anyagokból készült termékekben, mint 
például az alkoholban levő mennyiség, 
ebben az összefüggésben megfelelő 
kritérium volna ahhoz, hogy vitaminok és 
ásványi anyagok hozzáadása ne legyen 
megengedett. A vitaminok és ásványi 
anyagok alkoholos italokhoz történő 
hozzáadásának tilalmától való bármilyen 
eltérést a márkázott termékek hagyományos 
receptjeinek megvédésére kell korlátozni, és 
az ilyen adalékok tápértékével vagy az 
egészségre gyakorolt kedvező hatásával 
kapcsolatos állításokat nem szabad tenni.
Hogy a fogyasztókban ne keletkezzen zavar 
a friss élelmiszerek tápértékét illetően, 
azokhoz sem szabad megengedni vitaminok 
és ásványi anyagok hozzáadását.
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Or. en

Indokolás

Az Egyesült Királyságban régóta készítenek olyan tonik borokat, amelyek bizonyos ásványi 
anyagoknak a (vörös) borhoz történő hozzáadását jelentik XIX. századi receptek alapján. Ma 
is az ásványi anyagok jellemzik a terméket, de ezeket nem feljavítás vagy dúsítás céljából 
adják a termékhez, és nem is állítanak róluk semmit. A javasolt módosítás lehetővé tenné a 
tonik bor folyamatos gyártását és forgalomba hozatalát, de úgy, hogy az ásványi anyagok 
hozzáadására mennyiségi határértékeket állapítanak meg, és nem lehet a tápértékre vagy az 
egészségre gyakorolt hatásról állításokat megfogalmazni.

Phillip Whitehead, Linda McAvan és John Bowis módosítása

38. módosítás
14. preambulumbekezdés

(14) Azokat az élelmiszereket, amelyekhez 
vitaminokat és ásványi anyagokat adtak 
hozzá, a gyártók legtöbbször reklámozzák, 
és ezek azt a benyomást kelthetik a 
vásárlókban, hogy olyan termékekről van 
szó, amelyek tápanyaggal kapcsolatos, 
fiziológiai vagy más egészségbeli előnnyel 
rendelkeznek más, hasonló termékekkel 
szemben, amelyekhez e tápanyagok 
nincsenek hozzáadva. Ez olyan fogyasztói 
döntésekhez vezethet, amelyek máskülönben 
nem kívánatosak. E lehetséges nemkívánatos 
hatás ellensúlyozása végett helyesnek 
tekinthető bizonyos korlátozásokat 
alkalmazni az olyan termékek esetében, 
amelyekhez a technológiai 
megfontolásokból természetesen következő 
vitaminokon és ásványi anyagokon túl is 
lehet vitaminokat és ásványi anyagokat adni, 
illetve amelyek esetében ezek hozzáadása 
biztonsági okok miatt válik szükségessé, 
amikor az ilyen termékekre vonatkozóan 
meghatározták a vitaminok és ásványi 
anyagok maximális határértékeit. Bizonyos 
anyagokból készült termékekben, mint 
például az alkoholban levő mennyiség, 
ebben az összefüggésben megfelelő 
kritérium volna ahhoz, hogy vitaminok és 
ásványi anyagok hozzáadása ne legyen 

(14) Azokat az élelmiszereket, amelyekhez 
vitaminokat és ásványi anyagokat adtak 
hozzá, a gyártók legtöbbször reklámozzák, 
és ezek azt a benyomást kelthetik a 
vásárlókban, hogy olyan termékekről van 
szó, amelyek tápanyaggal kapcsolatos, 
fiziológiai vagy más egészségbeli előnnyel 
rendelkeznek más, hasonló termékekkel 
szemben, amelyekhez e tápanyagok 
nincsenek hozzáadva. Ez olyan fogyasztói 
döntésekhez vezethet, amelyek máskülönben 
nem kívánatosak. E lehetséges nemkívánatos 
hatás ellensúlyozása végett helyesnek 
tekinthető bizonyos korlátozásokat 
alkalmazni az olyan termékek esetében, 
amelyekhez a technológiai 
megfontolásokból természetesen következő 
vitaminokon és ásványi anyagokon túl is 
lehet vitaminokat és ásványi anyagokat adni, 
illetve amelyek esetében ezek hozzáadása 
biztonsági okok miatt válik szükségessé, 
amikor az ilyen termékekre vonatkozóan 
meghatározták a vitaminok és ásványi 
anyagok maximális határértékeit. Bizonyos 
anyagokból készült termékekben, mint 
például az alkoholban levő mennyiség, 
ebben az összefüggésben megfelelő 
kritérium volna ahhoz, hogy vitaminok és 
ásványi anyagok hozzáadása ne legyen 
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megengedett. Hogy a fogyasztókban ne 
keletkezzen zavar a friss élelmiszerek 
tápértékét illetően, azokhoz sem szabad 
megengedni vitaminok és ásványi anyagok 
hozzáadását.

megengedett. A vitaminok és ásványi 
anyagok alkoholos italokhoz történő 
hozzáadásának tilalmától való eltérést a 
csalás elleni harc jegyében az eredetiség 
jelzésére kell korlátozni. Hogy a 
fogyasztókban ne keletkezzen zavar a friss 
élelmiszerek tápértékét illetően, azokhoz 
sem szabad megengedni vitaminok és 
ásványi anyagok hozzáadását.

Or. en

Indokolás

A vitaminok és ásványi anyagok potenciális (igen kis mennyiségekben történő) felhasználását 
az alkoholos italok eredetiségének jelzésére meg kell tartani. A szeszipar (gin, vodka, stb.) 
kémiai jelzőanyagként egy sor anyagot használ a márkázott termékekben, hogy ez által 
lehetővé tegye a termékek eredetiségének ellenőrzését. Az ilyen jelölőanyagok hasznos eszközt 
jelentenek a hamisított szeszes italok elleni harcban, hiszen ezek az ellenőrizetlen összetevők 
(például metanol) miatt egészségi kockázatokat jelentenek a fogyasztók számára, illetve 
minden évben jelentős költségeket okoznak a törvényes gyártók számára.

Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans és Bart Staes módosítása

39. módosítás
15. preambulumbekezdés

(15) Miután a vitaminok, és ásványi 
anyagok túlzott bevitele negatív hatásokkal 
járhat, élelmiszerekhez történő hozzáadásuk 
esetén szükség van a még biztonságos, 
maximális értékek meghatározására.
Ezeknek az értékeknek biztosítaniuk kell, 
hogy a termékek gyártók által megadott 
felhasználási utasításoknak megfelelő 
normál felhasználása, a változatos étrend 
mellett, biztonságos a fogyasztó számára.
Ezért az élelmiszerben természetes módon 
jelen kell lennie a vitaminok és ásványi 
anyagok teljes, maximálisan biztonságos 
értékeinek, és/vagy azokat bármilyen célból 
(beleértve a technológiai célú felhasználást 
is) hozzá kell adni az élelmiszerhez.

(15) Miután a vitaminok, és ásványi 
anyagok túlzott bevitele negatív hatásokkal 
járhat, élelmiszerekhez történő hozzáadásuk 
esetén szükség van a dúsítással kapcsolatos 
elővigyázatosságra és a még biztonságos, 
maximális értékek meghatározására.
Ezeknek az értékeknek biztosítaniuk kell, 
hogy a termékek gyártók által megadott 
felhasználási utasításoknak megfelelő 
normál felhasználása, a változatos étrend 
mellett, biztonságos a fogyasztó számára.
Ezért az élelmiszerben természetes módon 
jelen kell lennie a vitaminok, ásványi 
anyagok és bizonyos egyéb anyagok teljes, 
maximálisan biztonságos értékeinek, és/vagy 
azokat bármilyen célból (beleértve a 
technológiai célú felhasználást is) hozzá kell 
adni az élelmiszerhez.
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Or. en

Indokolás

Ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozniuk a vitaminokra, az ásványi anyagokra és az 
egyéb anyagokra is.

Renate Sommer módosítása

40. módosítás
16. preambulumbekezdés

(16) Ezért tehát, adott esetben, szükséges 
elfogadni ezeket a maximális értékeket, 
valamint minden egyéb, az élelmiszerekhez 
való hozzáadásukat korlátozó feltételeket, 
figyelembe véve az általánosan elfogadható 
tudományos adatokon és egyéb 
élelmiszerekből történő lehetséges 
bevitelükön alapuló tudományos 
kockázatértékelés által meghatározott 
biztonságos felső határértékeket. 
Kellőképpen figyelembe kell venni a 
vitaminok és ásványi anyagok népességre 
jellemző beviteli értékeit is. Amikor 
bizonyos vitaminokkal és ásványi 
anyagokkal kapcsolatban szükségessé válik 
korlátozások megállapítása azokra az 
élelmiszerekre vonatkozóan, amelyekhez 
ezeket a vitaminokat és ásványi anyagokat 
hozzá lehet adni, akkor a hozzáadás célja, 
illetve az élelmiszernek az átfogó étrendben 
elfoglalt helye szerint kell rangsorolni.

(16) Ezért tehát, adott esetben, szükséges 
elfogadni ezeket a maximális értékeket, 
valamint minden egyéb, az élelmiszerekhez 
való hozzáadásukat korlátozó feltételeket, 
figyelembe véve az általánosan elfogadható 
tudományos adatokon és egyéb 
élelmiszerekből történő lehetséges 
bevitelükön alapuló tudományos 
kockázatértékelés által meghatározott 
biztonságos felső határértékeket. 
Kellőképpen figyelembe kell venni a 
vitaminok és ásványi anyagok népességre 
jellemző beviteli értékeit is. Amikor 
bizonyos vitaminokkal és ásványi 
anyagokkal kapcsolatban szükségessé válik 
korlátozások megállapítása azokra az 
élelmiszerekre vonatkozóan, amelyekhez 
ezeket a vitaminokat és ásványi anyagokat 
hozzá lehet adni (pl. jódot csak sóhoz lehet 
hozzáadni), akkor a hozzáadás célja, illetve 
az élelmiszernek az átfogó étrendben 
elfoglalt helye szerint kell rangsorolni.

Or. de

Indokolás

A módosítás azért szükséges, hogy a jódnak az élelmiszerhez Európában történő hozzáadása 
összhangban legyen a só jódozásának világszerte elterjedt módszerével, amelynek célja a 
jódhiánnyal kapcsolatos betegségek megelőzése
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María del Pilar Ayuso González módosítása

41. módosítás
20a. preambulumbekezdés (új)

(20a) Az EK szerződés 28. és 30. cikkei 
kivételt biztosítanak az áruk Közösségen 
belüli szabad mozgásával kapcsolatban, 
amelyet bizonyos feltételek teljesülése 
esetén a nemzeti hatóságok vehetnek 
igénybe.
A népesség egészségének megvédésével 
kapcsolatos mérlegelésük gyakorlása során 
a nemzeti hatóságoknak be kell tartaniuk 
az arányosság elvét. A nemzeti 
hatóságoknak kell megmutatniuk azt, hogy 
a kockázat részletes értékelése alapján a 
hatékony védelemhez az ő szabályaikra van 
szükség. Nekik kell biztosítaniuk azt, hogy 
a népesség egészségére nézve feltételezett 
valós kockázat a rendelkezésre álló 
legfrissebb tudományos adatok alapján 
kellőképpen megalapozott.

Or. en

Indokolás

A vitaminoknak és ásványi anyagoknak az élelmiszerekhez történő hozzáadását csak akkor 
lehet megtiltani, ha a vitaminokkal és ásványi anyagokkal történő dúsításnak a népesség 
egészségére való komoly veszélyességét tudományosan lehet igazolni. Ezt tükrözi az Európai 
Bíróság legújabb joggyakorlata is. (lásd a 24/00. sz. ügyben 2004. február 5-én meghozott 
ítéletet, Bizottság/Franciaország). Ezeknek a preambulumbekezdéseknek a célja a javasolt 
rendelet 13. cikke alkalmazási területének tisztázása.

María del Pilar Ayuso González és John Bowis módosítása

42. módosítás
1. cikk (2) bekezdés

2. Ennek a rendeletnek a vitaminokkal és 
ásványi anyagokkal kapcsolatos 
rendelkezései nem vonatkoznak a 
2002/46/EK irányelv hatálya alá tartozó 
étrend-kiegészítőkre.

2. Ennek a rendeletnek a rendelkezései nem 
vonatkoznak a 2002/46/EK irányelv hatálya 
alá tartozó étrend-kiegészítőkre.
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Or. en

Indokolás

Az étrend-kiegészítőket a 2002/46/EK irányelv már szabályozza.  Ezen irányelv szerint 
legkésőbb 2007. július 12-ig az Európai Bizottság jelentést készít az Európai Parlament és a 
Tanács számára arról, hogy (a vitaminoktól és ásványi anyagoktól eltekintve) tanácsos-e 
konkrét szabályokat meghatározni azon a tápanyag- vagy anyagkategóriákra vonatkozóan, 
amelyeknek táplálkozási vagy fiziológiai hatásaik vannak. Ezért tehát helytelennek tűnik az 
élelmiszerek egyik kategóriájába tartozó bizonyos összetevők (konkrétan az étrend-
kiegészítők) két eltérő jogi aktusban történő szabályozása.

John Bowis módosítása

43. módosítás 
1. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. Ennek a rendeletnek a vitaminokkal és 
ásványi anyagokkal kapcsolatos 
rendelkezései nem vonatkoznak az egyéb 
közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó 
aratás előtti termesztési és tenyésztési 
gyakorlatra.

Or. en

Indokolás

A rendelet ne vonatkozzék növényekre és állatokra, amelyekben bizonyos tápanyagok szintjét 
termesztési vagy tenyésztési gyakorlat révén emelik.

Avril Doyle módosítása

44. módosítás
1. cikk (3) bekezdés (d a ) pont (új)

(da) a közösségi jogszabályokban az 
ivóvízzel kapcsolatban meghozott különös 
rendelkezésekre.

Or. en
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Indokolás

Az ivóvíz élelmiszer, és ezért rá is kell, hogy vonatkozzak ennek a rendeletnek a rendelkezései.

Françoise Grossetête módosítása

45. módosítás
2. cikk (1) pont

Nem érinti az angol változatot.

Or. fr

Renate Sommer módosítása

46. módosítás
2. cikk (4) pont, bevezető rész

(4) a „feljavítás” vagy „dúsítás” egy vagy 
több vitaminnak és/vagy ásványi anyagnak 
egy élelmiszerhez történő hozzáadását 
jelenti, tekintet nélkül arra, hogy ezeket az 
adott élelmiszer rendszerint tartalmazza-e 
vagy sem, az alábbi tényezők figyelembe 
vétele érdekében:

(4) a „feljavítás” vagy „dúsítás” egy vagy 
több vitaminnak és/vagy ásványi anyagnak 
egy élelmiszerhez történő hozzáadását 
jelenti, tekintet nélkül arra, hogy ezeket az 
adott élelmiszer rendszerint tartalmazza-e 
vagy sem, például az alábbi tényezők 
figyelembe vétele érdekében:

Or. de

Indokolás

A feljavítás/dúsítás (a) – (c) pontokban felsorolt indokait nem lehet teljes körűnek tekinteni.

Karin Scheele módosítása

47.módosítás
2. cikk (4) pont (új)

(Nem érinti az angol változatot, amely 
azonos a jelentéstervezetben lévő 6. 
módosítással.)

Or. de
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Indokolás

A dúsításra megengedett vitaminok és ásványi anyagok az I. és II. mellékletben vannak 
felsorolva. Ezért ebben a rendeletben legalább a „bizonyos egyéb anyagok” 
meghatározására is szükség van. Ennek a módosításnak a célja a jelentéstervezet 6. 
módosításának a felváltása, valamint a német változatban az 'ernährungsphysiologisch' szót a 
'physiologisch' szóra cseréli, biztosítva ez által, hogy a hatály az olyan anyagok is kiterjed, 
mint például a koffein.

Niels Busk módosítása

48.módosítás
3. cikk (2) bekezdés (a) pont

(a) helyreállítás és/vagy, (a) helyreállítás, abban az esetben, ha egy 
élelmiszert az élelmiszerellátás keretében 
alapvető tápanyagok jelentős forrásaként 
neveztek meg. Egy élelmiszer akkor 
tekinthető egy alapvető tápanyag fontos 
forrásának, ha a feldolgozás, tárolás vagy 
kezelés előtt az élelmiszer ehető része olyan 
mértékben tartalmazza az adott alapvető 
tápanyagot, amely megegyezik (vagy 
nagyobb) az ésszerű napi bevitelen belül a 
javasolt tápanyag 10 %-ával (10 %-nál).

Or. en

Indokolás

A joghézag elkerülése érdekében szükséges meghatározni azt, hogy mikor fogadható el a 
helyreállítás. Az Alimentarius Kódex szerint a helyreállítás akkor releváns, ha egy élelmiszert 
az élelmiszerellátás keretében alapvető tápanyagok jelentős forrásaként neveztek meg. A 
javasolt érték megegyezik az Alimentarius Kódexben az alapvető tápanyagoknak az 
élelmiszerekhez történő hozzáadására vonatkozó általános elvekkel.

Françoise Grossetête módosítása

49.módosítás
3. cikk (2) bekezdés (a) pont

Nem érinti az angol változatot.

Or. fr
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Åsa Westlund módosítása

50.módosítás
3. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A vitaminok és ásványi anyagok 
élelmiszerekhez történő hozzáadását nem 
szabad az élelmiszer tápértékét illetően a 
fogyasztók félrevezetésére vagy 
megtévesztésére használni, történjék ez 
akár címkézés, az élelmiszer megjelenítése, 
hirdetése, vagy pedig akár maga az adalék 
révén.

Or. sv

Indokolás

A félrevezetéssel kapcsolatban a 8. cikkben található bekezdés annyira fontos, hogy azt át kell 
tenni a 8. cikkből a 3. cikkbe, ahol a vitaminok és ásványi anyagok hozzáadásának feltételei 
vannak felsorolva.

Renate Sommer módosítása

51.módosítás
3. cikk (3) bekezdés

3. A vitaminok és ásványi anyagok 
élelmiszerekhez a helyreállítás és a 
helyettesítő élelmiszerek táplálkozási
egyenértékének biztosítása céljából történő 
hozzáadására vonatkozó szabályok 
elfogadása, szükség szerint, a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban történhet.

3. A vitaminok és ásványi anyagok 
élelmiszerekhez a helyreállítás és a 
helyettesítő élelmiszerek táplálkozási 
egyenértékének biztosítása céljából történő 
hozzáadására vonatkozó szabályok 
elfogadása, szükség szerint, a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban történhet. Az ilyen végrehajtási 
szabályok elfogadása előtt a Bizottság 
konzultációkat folytat az 
érdekcsoportokkal, különösen az 
élelmiszeriparral és a fogyasztói 
szövetségekkel. 

Or. de

Indokolás

A rendelet célkitűzéseinek teljesítéséhez az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 
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véleménye, vagy az érdekcsoportokkal folytatott konzultációk szükségesek.

John Bowis és Françoise Grossetête módosítása

52.módosítás
3. cikk (3) bekezdés

3. A vitaminok és ásványi anyagok 
élelmiszerekhez a helyreállítás és a 
helyettesítő élelmiszerek táplálkozási 
egyenértékének biztosítása céljából történő 
hozzáadására vonatkozó szabályok 
elfogadása, szükség szerint, a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban történhet.

3. A vitaminok és ásványi anyagok 
élelmiszerekhez a helyreállítás és a 
helyettesítő élelmiszerek táplálkozási 
egyenértékének biztosítása céljából történő 
hozzáadására vonatkozó szabályok 
elfogadása, szükség szerint, a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban történhet. Az ilyen szabályok 
meghatározása előtt a Bizottság 
konzultációt folytat az érdekcsoportokkal, 
különösen az élelmiszeripar szereplőivel és 
a fogyasztói csoportokkal. 

Or. en

Indokolás

Az ilyen konzultáció azért szükséges, hogy ne kerüljenek veszélybe a rendelet céljai.

Phillip Whitehead és Linda McAvan módosítása

53.módosítás
3a. cikk (új)

3(a) cikk
Bizonyos egyéb anyagok hozzáadásával 

kapcsolatos feltételek.
1. A jelen rendeletben lefektetett szabályok 
értelmében élelmiszerekhez csak a III. 
mellékletben felsorolt bizonyos egyéb 
anyagokat lehet hozzáadni.
2. A jelen rendelet elfogadását követő két 
éven belül a Bizottság a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban lefekteti a dúsított 
élelmiszerek összetevőiként felhasználható 
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bizonyos egyéb anyagok felhasználására 
vonatkozó kritériumokat és feltételeket. Az 
ismérveket és feltételeket az 
elővigyázatosság elve alapján, a közösség 
egészsége megvédésének szükségessége 
szerint és a fogyasztók félrevezetésének 
elkerülése érdekében kell meghatározni.
3. Az első bekezdésben meghatározott listák 
módosításait a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárás szerint kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszerek dúsításával kapcsolatos elővigyázatossági módszer céljaira összehasonlítható 
szabályokat kell megállapítani a vitaminok, ásványi anyagok és egyéb anyagok között. Míg a 
vitaminokra és ásványi anyagokra vonatkozó szabályok más egyéb jogszabályok hatálya alá 
tartoznak, addig az egyéb anyagokra nézve ki kell kérni az EFSA tanácsát.

Jillian Evans, Bart Staes módosítása

54.módosítás
3a.cikk (új)

3(a) cikk
Bizonyos egyéb anyagok hozzáadásával 

kapcsolatos feltételek.
1. A jelen rendeletben lefektetett szabályok 
értelmében élelmiszerekhez csak a III. 
mellékletben felsorolt bizonyos egyéb 
anyagokat lehet hozzáadni.
2. A jelen rendelet elfogadását követő két 
éven belül a Bizottság a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban lefekteti a dúsított 
élelmiszerek összetevőiként felhasználható 
bizonyos egyéb anyagok felhasználására 
vonatkozó kritériumokat és feltételeket. Az 
ismérveket és feltételeket a korlátozás és az 
elővigyázatosság elve alapján a 
fogyasztóvédelemre összpontosítva kell 
meghatározni.
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3. Az első bekezdésben meghatározott listák 
módosításait a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárás szerint kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszerek dúsításával kapcsolatos elővigyázatossági módszer céljaira összehasonlítható 
szabályokat kell megállapítani a vitaminok, ásványi anyagok és egyéb anyagok között. A 
hormonális hatású kivonatokat (főleg fitohormonokat) vagy a bioaktív anyagokat (mint 
például a koffeint, a nikotint vagy a kinint) élelmiszerhez történő hozzáadásuk előtt gondosan 
ellenőrizni kell. Ezért tehát az ilyen kivont vagy szintetizált anyagokra vonatkozóan egy olyan 
megengedő listát kell kidolgozni, amely a Hatóság tudományos tanácsát követve jelzi a 
felhasználással és a maximális tartalommal kapcsolatos korlátozásokat.

Jillian Evans és Bart Staes módosítása

55.módosítás
4. cikk (1) bekezdés, bevezető rész

A 3. cikk (1) bekezdéséről eltérően és (a 
jelen rendelet hatályba lépésétől számított 
hét évig) a tagállamok saját területükön 
megengedhetik az I. mellékletben fel nem 
sorolt vitaminok és ásványi anyagok 
használatát, illetve azoknak a II. 
mellékletben fel nem sorolt formákban 
történő felhasználását, feltéve, hogy:

A 3. cikk (1) bekezdéséről eltérően és (a 
jelen rendelet hatályba lépésétől számított 30 
hónapig) a tagállamok saját területükön 
megengedhetik az I. mellékletben fel nem 
sorolt vitaminok, ásványi anyagok és 
bizonyos egyéb anyagok használatát, illetve 
azoknak a II. és III. mellékletben fel nem 
sorolt formákban történő felhasználását, 
feltéve, hogy:

Or. en

Indokolás

Fogyasztóvédelmi célból mind a vitaminokat/ásványi anyagokat és egyéb anyagokat 
felügyelni szükséges, és ezért azokat egy megengedő listában kell szerepeltetni. Nincs ok arra, 
hogy az egyéb anyagokat a vitaminoktól és ásványi anyagoktól eltérő módon vegyük 
figyelembe, szem előtt tartva azt, hogy sok egyéb bioaktív anyag (mint például a koffein és a 
szentjánoskenyérmag) is kritikus lehet az emberi egészségre nézve.
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Phillip Whitehead és Linda McAvan módosítása

56. módosítás
4. cikk (1) bekezdés, bevezető rész

A 3. cikk (1) bekezdéséről eltérően és (a 
jelen rendelet hatályba lépésétől számított 
hét évig) a tagállamok saját területükön 
megengedhetik az I. mellékletben fel nem 
sorolt vitaminok és ásványi anyagok 
használatát, illetve azoknak a II. 
mellékletben fel nem sorolt formákban 
történő felhasználását, feltéve, hogy:

A 3. cikk (1) bekezdéséről eltérően és (a 
jelen rendelet hatályba lépésétől számított 
hét évig) a tagállamok saját területükön 
megengedhetik az I. mellékletben fel nem 
sorolt vitaminok, ásványi anyagok és 
bizonyos egyéb anyagok használatát, illetve 
azoknak a II. és III. mellékletben fel nem 
sorolt formákban történő felhasználását, 
feltéve, hogy:

Or. en

Indokolás

Fogyasztóvédelmi célból mind a vitaminokat/ásványi anyagokat és egyéb anyagokat 
felügyelni szükséges, és ezért azokat egy megengedő listában kell szerepeltetni. Nincs ok arra, 
hogy az egyéb anyagokat a vitaminoktól és ásványi anyagoktól eltérő módon vegyük 
figyelembe, szem előtt tartva azt, hogy sok egyéb bioaktív anyag (mint például a koffein és a 
szentjánoskenyérmag) is kritikus lehet az emberi egészségre nézve.

Avril Doyle módosítása

57.módosítás
4. cikk (1) bekezdés (b a) pont (új)

(ba) a szóban forgó anyagot nem 
használják széles körűen a népesség 
kötelező gyógyellátásában. 

Or. en

Indokolás

A népesség differenciálatlan csoportjainak tömeges gyógyellátását nem szabad megengedni, 
kivéve, ha tudományosan lehet bizonyítani, hogy a népességen belüli érzékeny csoportokat 
(mint például az újszülötteket és a kisgyermekeket) az ilyen hozzáadás nem érinti negatívan.
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María del Pilar Ayuso González és Françoise Grossetête módosítása

58. módosítás
4. cikk (1a) bekezdés (új)

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
azoknak a vitaminoknak és ásványi 
anyagoknak a használatáról, amelyek saját 
területükön megengedettek, de nincsenek 
felsorolva az I. mellékletben, vagy pedig 
amelyeket olyan formákban használnak, 
amelyek nincsenek felsorolva a II. 
mellékletben. A Bizottság ezeket az 
információkat a közvélemény 
rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Indokolás

A piaci szereplők jogbiztonsága és az előre jelezhetőség érdekében olyan átlátható rendszerre 
van szükség, amely áttekintést nyújt a szereplőknek azokról az anyagokról, amelyeket az EU 
egyes tagállamaiban szabad, illetve nem szabad hozzáadni az élelmiszerekhez.

María del Pilar Ayuso González és Françoise Grossetête módosítása

59. módosítás 
4. cikk (2) bekezdés

A Szerződés szabályaival összhangban a 
tagállamok továbbra is alkalmazhatják 
meglévő nemzeti korlátozásaikat vagy 
tilalmaikat az olyan élelmiszerek 
kereskedelmével kapcsolatban, amelyekhez 
olyan vitaminokat és ásványi anyagokat 
adnak hozzá, amelyek nincsenek felsorolva 
az I. mellékletben, vagy pedig amelyeket 
olyan formákban használnak, amelyek 
nincsenek felsorolva a II. mellékletben.

Az átmeneti időszak alatt, a népesség 
biztonságának garantálása alapján és a 
Szerződés szabályaival összhangban más 
tagállamok továbbra is alkalmazhatják 
meglévő nemzeti korlátozásaikat vagy 
tilalmaikat az olyan élelmiszerek 
kereskedelmével kapcsolatban, amelyekhez 
olyan vitaminokat és ásványi anyagokat 
adnak hozzá, amelyek nincsenek felsorolva 
az I. mellékletben, vagy pedig amelyeket 
olyan formákban használnak, amelyek 
nincsenek felsorolva a II. mellékletben. A 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
ilyen esetleges nemzeti korlátozásokról vagy 
tilalomról, a Bizottság pedig ezeket az 
információkat a közvélemény 
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rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead és Linda McAvan módosítása

60.módosítás
4. cikk (2) bekezdés

A Szerződés szabályaival összhangban a 
tagállamok továbbra is alkalmazhatják 
meglévő nemzeti korlátozásaikat vagy 
tilalmaikat az olyan élelmiszerek 
kereskedelmével kapcsolatban, amelyekhez 
olyan vitaminokat és ásványi anyagokat 
adnak hozzá, amelyek nincsenek felsorolva 
az I. mellékletben, vagy pedig amelyeket 
olyan formákban használnak, amelyek 
nincsenek felsorolva a II. mellékletben.

A Szerződés szabályaival összhangban a 
tagállamok továbbra is alkalmazhatják 
meglévő nemzeti korlátozásaikat vagy 
tilalmaikat az olyan élelmiszerek 
kereskedelmével kapcsolatban, amelyekhez 
olyan vitaminokat, ásványi anyagokat és 
bizonyos egyéb anyagokat adnak hozzá, 
amelyek nincsenek felsorolva az I. 
mellékletben, vagy pedig amelyeket olyan 
formákban használnak, amelyek nincsenek 
felsorolva a II. mellékletben vagy a III. 
mellékletben.

Or. en

Holger Krahmer és Horst Schnellhardt módosítása

61. módosítás
5. cikk

5. cikk Törölni.
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Vitaminok és ásványi anyagok 
hozzáadásával kapcsolatos korlátozások

Nem lehet vitaminokat és ásványi 
anyagokat hozzáadni a következő 
élelmiszerekhez:
(a) nem feldolgozott friss termékekhez, 
beleértve (de nem kizárólagosan) a 
gyümölcsöket, a zöldségféléket, a húst, a 
baromfit és a halat;
(b) olyan italokhoz, amelyek 1,2 %-nál 
magasabb alkoholszázalékkal 
rendelkeznek.
További olyan élelmiszereket vagy 
élelmiszerkategóriákat, amelyekhez nem 
szabad vitaminokat és ásványi anyagokat 
adni a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban és 
tudományos bizonyítékok fényében lehet 
meghatározni.

Or. de

Indokolás

Nincs olyan indokolás, amely lehetővé tenné anyagok bizonyos élelmiszerekhez történő 
hozzáadásának tilalmát anélkül, hogy jelezné az ilyen tilalommal kapcsolatos előfeltételeket. 
Ez precedenst teremtene a biztonsággal kapcsolatos olyan kétségek alapján meghozott 
jövőbeli tiltásokhoz, amelyeket nem támaszt alá tudományos bizonyíték. 

Bizonyos anyagoknak további élelmiszerekhez vagy élelmiszerkategóriákhoz történő 
hozzáadásának a kötelezettségvállalási eljárás keretében történő teljes tilalma ugyancsak 
nem elfogadható. Az alapvető jogokat érintő intézkedések (mint például gyártásra vonatkozó 
tilalmak) nem olyan végrehajtási intézkedések, amelyeket kötelezettségvállalás keretében 
lehetne elfogadni.

Dagmar Roth-Behrendt módosítása

62. módosítás
5. cikk (1) bekezdés (b) pont és (2) bekezdés

(b) olyan italokhoz, amelyek 1,2 %-nál 
magasabb alkoholszázalékkal 
rendelkeznek.
További olyan élelmiszereket vagy További olyan élelmiszereket vagy 
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élelmiszerkategóriákat, amelyekhez nem 
szabad vitaminokat és ásványi anyagokat 
adni a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban és 
tudományos bizonyítékok fényében lehet 
meghatározni.

élelmiszerkategóriákat, amelyekhez nem 
szabad bizonyos vitaminokat és ásványi 
anyagokat hozzáadni a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban és tudományos bizonyítékok 
fényében lehet meghatározni abban az 
esetben, ha veszély áll fenn a népesség 
egészségét illetően.

Or. de

Indokolás

Tilalmat csak akkor lehet bevezetni, ha joggal lehet tartani attól, hogy a napi megengedett 
bevitel túllépése veszélyt jelent a népesség egészségére.

John Bowis, Linda McAvan és Phillip Whitehead módosítása

63. módosítás
5. cikk (1) bekezdés(b) pont

(b) olyan italokhoz, amelyek 1,2 %-nál 
magasabb alkoholszázalékkal rendelkeznek.

(b) olyan italokhoz, amelyek 1,2 %-nál 
magasabb alkoholszázalékkal rendelkeznek, 
kivéve, és a 3. cikk (2) bekezdésétől 
eltérően, az alábbi esetekben:
- hagyományos termékek esetében 0,5 % 
súlyszázalékot meg nem haladó 
mennyiségekben,
és feltéve, hogy a terméken nem szerepel a 
tápértékkel vagy az egészséggel kapcsolatos 
állítás.

Or. en

Indokolás

Az Egyesült Királyságban régóta készítenek olyan tonik borokat, amelyek bizonyos ásványi 
anyagoknak a (vörös) borhoz történő hozzáadását jelentik XIX. századi receptek alapján. Ma 
is az ásványi anyagok jellemzik a terméket, de ezeket nem feljavítás vagy dúsítás céljából 
adják a termékhez, és nem is állítanak róluk semmit. A javasolt módosítás lehetővé tenné a 
tonik bor folyamatos gyártását és marketingjét, de úgy, hogy az ásványi anyagok 
hozzáadására mennyiségi határértékeket állapítanak meg, és nem lehet a tápértékre vagy az 
egészségre gyakorolt hatásról állításokat megfogalmazni.
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Phillip Whitehead, Linda McAvan és John Bowis módosítása

64. módosítás
5. cikk (1) bekezdés (b) pont

(b) olyan italokhoz, amelyek 1,2 %-nál 
magasabb alkoholszázalékkal rendelkeznek.

(b) olyan italokhoz, amelyek 1,2 %-nál 
magasabb alkoholszázalékkal rendelkeznek, 
kivéve, és a 3. cikk (2) bekezdésétől 
eltérően, az alábbi esetekben:
- az eredetiség jelzésére, az egyedi anyag 
esetében 600 ppb.-t meg nem haladó 
mennyiségekben.

Or. en

Indokolás

A vitaminok és ásványi anyagok potenciális (igen kis mennyiségekben történő) felhasználását 
az alkoholos italok eredetiségének jelzésére meg kell tartani. A szeszipar (gin, vodka, stb.) 
kémiai jelzőanyagként egy sor anyagot használ a márkázott termékekben, hogy ez által 
lehetővé tegye a termékek eredetiségének ellenőrzését. Az ilyen jelölőanyagok hasznos eszközt 
jelentenek a hamisított szeszes italok elleni harcban, hiszen ezek az ellenőrizetlen összetevők 
(például metanol) miatt egészségi kockázatokat jelentenek a fogyasztók számára, illetve 
minden évben jelentős költségeket okoznak a törvényes gyártók számára.

Åsa Westlund módosítása

65. módosítás
5. cikk (1) bekezdés (b) pont

(b) olyan italokhoz, amelyek 1,2 %-nál 
magasabb alkoholszázalékkal rendelkeznek.

(b) olyan ételekhez és italokhoz, amelyek 
1,2 %-nál magasabb alkoholszázalékkal 
rendelkeznek.

Or. sv

Indokolás

Manapság az élelmiszerek is tartalmazhatnak alkoholt. Egy alattomos példa erre az alkohol 
jégkrémhez történő hozzáadása, amelyet ráadásul gyermekek számára kínálnak.
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Åsa Westlund módosítása

66. módosítás
5. cikk (1) bekezdés (b a) pont (új)

(ba) kakaó és csokoládé termékek a 
2000/36 EK irányelvben meghatározottak 
szerint.

Or. sv

Indokolás

Bizonyos élelmiszerekhez nem célszerű vitaminokat és ásványi anyagokat hozzáadni, ugyanis 
ez bátorítaná az olyan élelmiszerek fogyasztását, amelyek károsíthatják a népesség 
egészségét.

Åsa Westlund módosítása

67. módosítás 
5. cikk (1) bekezdés (b b) pont (új) 

(bb) édesipari termékek.

Or. sv

Åsa Westlund módosítása 

68. módosítás
5. cikk (1) bekezdés (b c) pont

(b c) cukor a 2001/111 EK irányelvben 
meghatározott különböző formákban.

Or. sv

Åsa Westlund módosítása

69. módosítás
5. cikk (1) bekezdés (b d) pont (új)

(b d) üdítőitalok.
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Or. sv

Renate Sommer módosítása

70. módosítás
5. cikk (2) bekezdés

További olyan élelmiszereket vagy 
élelmiszerkategóriákat, amelyekhez nem 
szabad vitaminokat és ásványi anyagokat 
adni a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban és 
tudományos bizonyítékok fényében lehet 
meghatározni.

További olyan élelmiszereket vagy 
élelmiszerkategóriákat, amelyekhez nem 
szabad vitaminokat és ásványi anyagokat 
adni a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban és a 
népesség egészségével kapcsolatos 
kockázatokról szóló tudományos 
bizonyítékok fényében lehet meghatározni, a 
Hatóság véleményének kikérését követően.

Or. de

Indokolás

A feljavítás/dúsítás tiltása csak akkor indokolt, ha az EFSA tudományos bizonyítékokkal 
rendelkezik a népesség egészségére gyakorolt kockázatról.

Chris Davies és John Bowis módosítása

71. módosítás
5. cikk (2) bekezdés

További olyan élelmiszereket vagy 
élelmiszerkategóriákat, amelyekhez nem 
szabad vitaminokat és ásványi anyagokat 
adni a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban és 
tudományos bizonyítékok fényében lehet 
meghatározni.

További olyan élelmiszereket vagy 
élelmiszerkategóriákat, amelyekhez nem 
szabad vitaminokat és ásványi anyagokat 
adni a népesség egészségvédelmére 
vonatkozó indokok alapján kell, és a 16. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban és tudományos 
bizonyítékok fényében lehet meghatározni.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja biztosítani, hogy korlátozásokat csak valós és indokolt esetben vezetnek be.
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Avril Doyle módosítása

72. módosítás
5. cikk (2) bekezdés

További olyan élelmiszereket vagy 
élelmiszerkategóriákat, amelyekhez nem 
szabad vitaminokat és ásványi anyagokat 
adni a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban és 
tudományos bizonyítékok fényében lehet 
meghatározni.

További olyan élelmiszereket vagy 
élelmiszerkategóriákat, amelyekhez nem 
szabad vitaminokat és ásványi anyagokat 
adni a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban 
tudományos bizonyítékok fényében lehet 
meghatározni; tilalmat csak az EU 
kockázatelemzési eljárásának eredménye, 
és a Hatóság által megfogalmazott 
kompetens tudományos vélemény alapján 
lehet bevezetni.

Or. en

Indokolás

A szabályozással kapcsolatos döntéseknek tudományosan pontosnak kell lenniük, és szakértői 
értékelésnek kell őket alávetni.

Horst Schnellhardt módosítása

73. módosítás
5. cikk (2) bekezdés

További olyan élelmiszereket vagy 
élelmiszerkategóriákat, amelyekhez nem 
szabad vitaminokat és ásványi anyagokat 
adni a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban és 
tudományos bizonyítékok fényében lehet 
meghatározni.

További olyan élelmiszereket vagy 
élelmiszerkategóriákat, amelyekhez nem 
szabad vitaminokat és ásványi anyagokat 
hozzáadni a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban és 
tudományos bizonyítékok fényében lehet 
meghatározni, azzal a feltétellel, hogy tiltást 
csak abban az esetben lehet kezdeményezni, 
ha veszély áll fenn a népesség egészségét 
illetően.

Or. de
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Indokolás

Vitaminoknak és ásványi anyagoknak bizonyos élelmiszerekhez vagy élelmiszerkategóriákhoz 
történő hozzáadását csak akkor szabad tiltani, ha úgy ítélhető meg, hogy elegendő 
tudományos bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a vitaminoknak és ásványi anyagoknak 
az ilyen élelmiszerekhez történő hozzáadása tényleges kockázatot jelent a népesség 
egészségére nézve. Ezek az ismérvek ugyancsak összhangban vannak az Európai Bíróság 
legfrissebb joggyakorlatával (lásd a 24/00. sz., 2004. február 5-én a Bizottság / 
Franciaország ügyben meghozott ítéletet.)

Holger Krahmer módosítása

74. módosítás
5. cikk (2) bekezdés

További olyan élelmiszereket vagy 
élelmiszerkategóriákat, amelyekhez nem 
szabad vitaminokat és ásványi anyagokat 
adni a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban és 
tudományos bizonyítékok fényében lehet 
meghatározni.

További olyan élelmiszereket vagy 
élelmiszerkategóriákat, amelyekhez nem 
szabad vitaminokat és ásványi anyagokat 
adni a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban és 
tudományos bizonyítékok fényében lehet 
meghatározni. Tiltást csak abban az esetben 
lehet kezdeményezni, ha a vitaminok és 
ásványi anyagok hozzáadás veszélyt jelent a 
népesség egészségére.

Or. de

Indokolás

Vitaminoknak és ásványi anyagoknak bizonyos élelmiszerekhez vagy élelmiszerkategóriákhoz 
történő hozzáadását csak akkor szabad tiltani, ha úgy ítélhető meg, hogy elegendő 
tudományos bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a vitaminoknak és ásványi anyagoknak 
az ilyen élelmiszerekhez történő hozzáadása tényleges kockázatot jelent a népesség 
egészségére nézve. Ezek az ismérvek összhangban vannak az Európai Bíróság legfrissebb 
joggyakorlatával (lásd a 24/00. sz., 2004. február 5-én a Bizottság / Franciaország ügyben 
meghozott ítéletet.)

Jillian Evans és Bart Staes módosítása

75. módosítás
5 a. cikk (új)

5(a) cikk



AM\558569HU.doc 29/64 PE 353.662v01-00

Külső fordítás

HU

Bizonyos egyéb anyagok, amelyek 
használata jogszerű, vagy pedig 

korlátozások alá esik
1. A jelen rendelet elfogadását követő két 
éven belül a Bizottság a 16. cikkelyben 
meghatározott eljárással összhangban 
meghatározza, hogy mely anyagokat, illetve 
a se nem vitamin, se nem ásványi anyag 
jellegű anyagot tartalmazó összetevőket 
lehet élelmiszerekben felhasználni, és 
felsorolja ezeket az anyagokat vagy 
összetevőket:
(a) vagy a III. melléklet A részében, abban 
az esetben, ha az adott anyag élelmiszerhez 
történő hozzáadása, vagy élelmiszerek 
gyártása során történő felhasználása 
korlátozás nélkül megengedett,
(b) vagy a III. melléklet B részében, abban 
az esetben, ha az adott anyag élelmiszerhez 
történő hozzáadása, vagy élelmiszerek 
gyártása során történő felhasználása a B 
részben meghatározott feltételek 
függvényében lehetséges.
2. A III. melléklet módosításával 
kapcsolatban az érintett érdekelt felek 
indokolást tartalmazó kérést intézhetnek a 
Hatósághoz.

3. Az első bekezdésben meghatározott listák 
módosításait a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárás szerint kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A dúsításra használt vitaminok és ásványi anyagok egy megengedő listában szerepelnek. A 
fogyasztóknak azonos szintű védelemre van szükségük az olyan bioaktív anyagokkal 
kapcsolatban is, amelyeket konkrét jellemzők biztosítása érdekében adnak hozzá az 
élelmiszerekhez. A hormonális hatású kivonatokat (főleg fitohormonokat) vagy a bioaktív 
anyagokat (mint például a koffeint, a nikotint vagy a kinint) élelmiszerhez történő 
hozzáadásuk előtt gondosan ellenőrizni kell. Ezért tehát az ilyen kivont vagy szintetizált 
anyagokra vonatkozóan egy olyan megengedő listát kell kidolgozni, amely jelzi a 
felhasználással és a maximális tartalommal kapcsolatos korlátozásokat.
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Antonios Trakatellis módosítása

76. módosítás
5 a. cikk (új)

1. A …* belül a Bizottság a 16. cikkelyben 
meghatározott eljárással összhangban 
meghatározza azokat a különös 
tápanyagprofilokat, amelyekkel egy 
élelmiszernek vagy élelmiszerek bizonyos 
kategóriáinak rendelkeznie / rendelkezniük 
kell annak érdekében, hogy lehetővé váljon 
vitaminoknak és ásványi anyagoknak, 
valamint ásványok vegyületeinek, nem 
ásványi elemeknek, illetve bizonyos egyéb 
anyagoknak ezen élelmiszerekhez, vagy 
élelmiszerkategóriákhoz történő 
hozzáadása.
2. A tápanyagprofilokat különösképpen az 
élelmiszerben jelenlévő következő 
tápanyagok mennyiségeire való 
hivatkozással kell megállapítani: 
α) esszenciális aminosavak,
b) zsírok, telített zsírsavak, átmeneti 
zsírsavak,
c) szénhidrátok,
d) sók/nátrium,
e) esszenciális nyomelemek.
3. A tápanyagprofilt az adott tápanyagról és 
az étrendről, valamint ezeknek az 
egészséggel való kapcsolatáról 
rendelkezésre álló tudományos ismeretre 
kell alapozni, különösképpen a 
tápanyagoknak és egyéb anyagoknak a 
krónikus betegségekre gyakorolt 
táplálkozási vagy fiziológiai hatásban 
játszott szerepét illetően. 
4. A táplálkozási profilok meghatározása 
során a Bizottság kikéri a Hatóság tanácsát 
és konzultációkat folytat az érdekelt 
felekkel, különösen az élelmiszeripar 
szereplőivel és a fogyasztói csoportokkal. 
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5. A vonatkozó tudományos fejlemények 
szerinti kivételeket és aktualizálásokat a 16. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárás szerint kell elfogadni.
______________
* 18 hónappal a jelen rendelet hatályba 
lépésétől számítva.

Or. el

Indokolás

A tápanyagokat egyenként és tudományos adatok alapján kell megvizsgálni.

Jillian Evans és Bart Staes módosítása

77. módosítás
6. cikk

1. A II. mellékletben felsorolt anyagok 
tisztaságával kapcsolatos ismérveket a 16. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás 
szerint kell elfogadni kivéve, amikor a 2. 
bekezdés szerinti ismérveket kell 
alkalmazni.

1. A II. mellékletben és a III. mellékletben 
felsorolt anyagok tisztaságával kapcsolatos 
ismérveket a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárás szerint kell elfogadni 
kivéve, amikor a 2. bekezdés szerinti 
ismérveket kell alkalmazni.

2. A II. mellékletben felsorolt anyagokra 
vonatkozó tisztasági ismérveket a közösségi 
jogszabályok által ezen anyagoknak a jelen 
rendelet hatálya alá tartozó céloktól eltérő 
célokra szolgáló élelmiszerek gyártása során 
való felhasználásakor kell alkalmazni.

2. A II. mellékletben és a III. mellékletben 
felsorolt anyagokra vonatkozó tisztasági 
ismérveket a közösségi jogszabályok által 
ezen anyagoknak a jelen rendelet hatálya alá 
tartozó céloktól eltérő célokra szolgáló 
élelmiszerek gyártása során való 
felhasználásakor kell alkalmazni.

3. Azokra a II. mellékletben felsorolt 
anyagokra vonatkozóan, amelyekre a 
közösségi jogszabályok nem határoztak meg 
tisztasági ismérveket, és mindaddig, amíg 
ilyen előírásokat el nem fogadnak, a 
nemzetközi fórumok által ajánlott 
általánosan elfogadható tisztasági 
ismérveket kell alkalmazni, illetve a 
szigorúbb tisztasági ismérveket megszabó 
nemzeti szabályokat lehet fenntartani.

3. Azokra a II. mellékletben és a III. 
mellékletben felsorolt anyagokra 
vonatkozóan, amelyekre a közösségi 
jogszabályok nem határoztak meg tisztasági 
ismérveket, és mindaddig, amíg ilyen 
előírásokat el nem fogadnak, a nemzetközi 
fórumok által ajánlott általánosan 
elfogadható tisztasági ismérveket kell 
alkalmazni, illetve a szigorúbb tisztasági 
ismérveket megszabó nemzeti szabályokat 
lehet fenntartani.
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Or. en

Indokolás

Ugyanazoknak a biztonsági szabályoknak kell vonatkozniuk a vitaminokra, az ásványi 
anyagokra és az egyéb anyagokra is.

Niels Busk módosítása

78. módosítás
7. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

1. Ha egy vitamint vagy ásványi anyagot a 3. 
cikk (2) bekezdésében említett célokból 
adnak hozzá az élelmiszerekhez, akkor az 
élelmiszerben az értékesítéskor bármilyen 
célból jelenlévő vitamin vagy ásványi anyag 
összmennyisége nem haladhatja meg a 
megállapítandó mennyiséget. A koncentrált 
és dehidratált termékekre meghatározandó 
maximális mennyiség az a mennyiség, 
amely az élelmiszerekben akkor van jelen, 
amikor azokat a gyártó utasításainak 
megfelelően készítik el fogyasztás céljára.

1. Ha egy vitamint vagy ásványi anyagot a 3. 
cikk (2) bekezdésében említett célokból 
adnak hozzá az élelmiszerekhez, akkor az 
élelmiszerben az értékesítéskor bármilyen 
célból jelenlévő vitamin vagy ásványi anyag 
összmennyisége nem haladhatja meg a 
megállapítandó mennyiséget. A koncentrált 
és dehidratált termékekre meghatározandó 
maximális mennyiség az a mennyiség, 
amely az élelmiszerekben akkor van jelen, 
amikor azokat a gyártó utasításainak 
megfelelően készítik el fogyasztás céljára.
Az egyes élelmiszerkategóriák esetében a 
maximális mennyiség meghatározása olyan 
szinten történik, hogy a természetes 
forrásokból, a dúsított élelmiszerekből és az 
étrend-kiegészítőkből származó 
hozzájárulásból eredő teljes bevitel ne 
haladja meg a szóban forgó tápanyagra 
vonatkozó tolerálható felső szintet.

Or. en

Indokolás

Fontos megállapítani egy mechanizmust egy megengedett anyag mennyiségeinek a konkrét 
élelmiszerkategóriák közötti felosztására. Tekintettel arra, hogy a maximális mennyiségek az 
egészségvédelem indokai alapján kerülnek meghatározásra, egy ilyen mechanizmus 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a fogyasztók ne lépjék túl a maximális szinteket.
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María del Pilar Ayuso González módosítása

79. módosítás
7. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

A vitaminok és ásványi anyagok első 
albekezdésben hivatkozott maximális 
mennyiségeit és egy konkrét vitaminnak 
vagy ásványi anyagnak egy adott 
élelmiszerhez vagy élelmiszerek egy 
kategóriájához történő hozzáadását 
korlátozó vagy tiltó bármilyen feltételt a 16. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban kell elfogadni.

A vitaminok és ásványi anyagok első 
albekezdésben hivatkozott maximális 
mennyiségeit a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban kell 
elfogadni a rendelet hatályba lépésének 
dátumától számított hat hónapon belül.

Or. es

Indokolás

A vitaminok és ásványi anyagok maximális szintjeit hat hónapon belül meg kell állapítani, 
hogy biztosítani lehessen az összhangot a rendelet 19. cikkével, amely szerint a rendelet a 
kiadásának időpontjától számított hatodik hónap első napján lép életbe. 

Renate Sommer módosítása

80. módosítás
7. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

A vitaminok és ásványi anyagok első 
albekezdésben hivatkozott maximális 
mennyiségeit és egy konkrét vitaminnak 
vagy ásványi anyagnak egy adott 
élelmiszerhez vagy élelmiszerek egy 
kategóriájához történő hozzáadását korlátozó 
vagy tiltó bármilyen feltételt a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban kell elfogadni.

A vitaminok és ásványi anyagok első 
albekezdésben hivatkozott maximális 
mennyiségeit és egy konkrét vitaminnak 
vagy ásványi anyagnak egy adott 
élelmiszerhez vagy élelmiszerek egy 
kategóriájához történő hozzáadását korlátozó 
vagy tiltó bármilyen feltételt a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban kell elfogadni a rendelet 
hatálybalépésétől számított 6 hónapon 
belül.

Or. de

Indokolás

A fogyasztók egészségének megvédéséhez szükséges alapvető maximum és minimum értékeket 
legkésőbb a rendelet hatályba lépéséből számított 6 hónapon belül meg kell állapítani.
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John Bowis módosítása

81. módosítás
7. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

A vitaminok és ásványi anyagok első 
albekezdésben hivatkozott maximális 
mennyiségeit és egy konkrét vitaminnak 
vagy ásványi anyagnak egy adott 
élelmiszerhez vagy élelmiszerek egy 
kategóriájához történő hozzáadását korlátozó 
vagy tiltó bármilyen feltételt a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban kell elfogadni.

A vitaminok és ásványi anyagok első 
albekezdésben hivatkozott maximális 
mennyiségeit és egy konkrét vitaminnak 
vagy ásványi anyagnak egy adott 
élelmiszerhez vagy élelmiszerek egy 
kategóriájához történő hozzáadását korlátozó 
vagy tiltó bármilyen feltételt a népesség 
egészségének biztonsága alapján és a 16. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban kell elfogadni a 
rendelet hatálybalépésétől számított hat 
hónapon belül.

Or. en

Indokolás

A korlátozást a népesség egészségével kapcsolatos biztonsági okokra kell alapozni.
A maximum és minimum értékek meghatározására egy 6 hónapos időkereten belül kell sort 
keríteni, hogy összhangban legyünk a 19. cikkel, amely úgy rendelkezik, hogy a Rendelet a 
Hivatalos Lapban történő közzétételt követő hatodik hónap első napján lép életbe.

Chris Davies módosítása

82. módosítás
7. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

A vitaminok és ásványi anyagok első 
albekezdésben hivatkozott maximális 
mennyiségeit és egy konkrét vitaminnak 
vagy ásványi anyagnak egy adott 
élelmiszerhez vagy élelmiszerek egy 
kategóriájához történő hozzáadását korlátozó 
vagy tiltó bármilyen feltételt a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban kell elfogadni.

A vitaminok és ásványi anyagok első 
albekezdésben hivatkozott maximális 
mennyiségét és egy konkrét vitaminnak 
vagy ásványi anyagnak egy adott 
élelmiszerhez vagy élelmiszerek egy 
kategóriájához történő hozzáadását korlátozó 
vagy tiltó bármilyen feltételt a népesség 
egészségének biztonsága alapján és a 16. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en



AM\558569HU.doc 35/64 PE 353.662v01-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

A módosítás célja biztosítani, hogy korlátozásokat csak valós és indokolt esetben vezetnek be.

María del Pilar Ayuso González és John Bowis módosítása

83. módosítás
7. cikk (1) bekezdés (2a) albekezdés (új)

Egy konkrét vitaminnak vagy ásványi 
anyagnak egy adott élelmiszerhez vagy 
élelmiszerek egy kategóriájához történő 
hozzáadását korlátozó vagy tiltó bármilyen 
feltételt a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. es

Indokolás

A feltételeket és korlátozásokat igazolható alapokon tápanyagról tápanyagra egyenként kell 
meghatározni, ahol szükséges, átfogóan igazolható biztonsági indokok alapján.

Avril Doyle módosítása

84. módosítás 
7. cikk (2) bekezdés (b) pont

b) vitaminok és ásványi anyagok más étrendi 
forrásokból származó bevitelei

b) vitaminok és ásványi anyagok más étrendi 
és nem étrendi forrásokból származó 
bevitelei

Or. en

Indokolás

Bizonyos anyagok, mint például a fluorid, nem étrendi forrásokból (például a fogkrémből) is 
bevitelre kerülnek. A bevitt anyagok teljes mennyiségét figyelembe kell venni.



PE 353.662v01-00

Külső fordítás 36/64 AM\558569HU.doc

HU

Niels Busk módosítása

85. módosítás
7. cikk (4) bekezdés

4. Az (1) bekezdésben említett azon 
vitaminokra és ásványi anyagokra vonatkozó 
maximális mennyiségek megállapításakor, 
amelyek esetében a népesség referencia-
bevitele a biztonságos maximális mennyiség 
közelében van, adott esetben az alábbiakat is 
figyelembe veszik:

4. Az (1) bekezdésben említett vitaminokra 
és ásványi anyagokra vonatkozó maximális 
mennyiségek megállapításakor az alábbiakat 
ugyancsak figyelembe veszik:

a) bizonyos vitaminok és ásványi anyagok 
élelmiszerekhez helyreállítás és/vagy a 
helyettesítő élelmiszerek táplálkozási 
egyenértékűségének biztosítása céljából
történő hozzáadására vonatkozó 
követelmények;

a) bizonyos vitaminok és ásványi anyagok 
élelmiszerekhez történő kötelező 
hozzáadására közösségi vagy nemzeti 
szinten vonatkozó olyan követelmények, 
amelyek figyelembe veszik bizonyos 
vitaminoknak és ásványi anyagoknak a 
népességben vagy konkrét népességi 
csoportokban mutatkozó elégtelenségét;

b) az egyes termékeknek általában a 
népesség vagy a népesség alcsoportjainak 
átfogó étrendjében betöltött részesedése.

b) az egyes termékeknek általában a 
népesség vagy a népesség alcsoportjainak 
átfogó étrendjében betöltött részesedése.

c) a terméknek az élelmiszerek tápértékéről 
és egészségügyi vonatkozású adatairól szóló 
2003/…/EK rendeletnek megfelelően 
megállapított tápanyag-profilja.

c) az élelmiszer tápanyag-profitja;

ca) bizonyos vitaminoknak és ásványi 
anyagoknak helyreállítás céljából történő 
hozzáadására vonatkozó követelmény.
Ennek az értékelésnek az eredményeképpen 
létrejön az a lista, amely az olyan egyedi 
vitaminoknak és ásványi anyagoknak a 
mennyiségeit jelzi, amelyeket a különböző 
élelmiszerkategóriákhoz és/vagy egyedi 
élelmiszerekhez hozzá lehet adni.

Or. en

Indokolás

Szükség van egy olyan mechanizmus kialakítására, amely biztosítja a fogyasztók védelmét, 
ugyanakkor pedig átlátható és előre jelezhető iránymutatással szolgál az ipar és a nemzeti 
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hatóságok számára a dúsított élelmiszerek piacra vitelét illetően. Ezt egy kétlépcsős eljárás 
révén lehet elérni, amelynek megfelelően az EFSA először meghatározza a biztonságos felső 
határértékeket, másodszor pedig ezeket a felső határértékeket összehasonlítja az adott 
tápanyag rendszeres étrendből származó beviteli szintjével, amelyet az adott tápanyagnak a 
természetes étrendben jelenlévő mennyiségéből és a népesség étkezési mintáinak becslése 
alapján számítanak ki. Figyelembe kell venni az étrendi kiegészítőknek a teljes bevitelhez 
történő hozzájárulását is. Ugyancsak fontos figyelembe venni a tápanyagok bevitelében az 
életkori csoportok között fennálló különbségeket, valamint a gyermekek és a serdülők 
bizonyos tápanyagok iránti érzékenységét.

Françoise Grossetête módosítása

86. módosítás
7. cikk (4) bekezdés (a) pont

Nem érinti az angol változatot.

Or. fr

Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar Ayuso González, Avril Doyle 
és Horst Schnellhardt módosítása

87. módosítás
7. cikk (4) bekezdés (c) pont 

c) a terméknek az élelmiszerek tápértékéről 
és egészségügyi vonatkozású adatairól szóló 
2003/…/EK rendeletnek megfelelően 
megállapított tápanyag-profilja.

Törölni.

Or. de

Indokolás

Ebben a rendeletben ez nem szükséges, ugyanis ez a rendelet a biztonságon alapul és nem 
foglalkozik a fogyasztóval történő kommunikáció vonatkozásával.

John Bowis módosítása

88. módosítás
7. cikk (4) bekezdés (1 a) albekezdés (új)
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A vitaminok és ásványi anyagok megjelölt 
tartalmát a termék eltarthatósági idejének 
végén mérik és az elfogadható 
toleranciaszinttel összehasonlítva értékelik.

Or. en

Indokolás

A tápanyag-profilok kidolgozása az élelmiszerek tápanyag és egészségügyi adataival 
kapcsolatos javaslat feladata.
A rendeletnek nagyon fontos meghatároznia azt, hogy mikor kerül sor a vitamin és az ásványi 
anyag tartalom mérésére: vagyis a termékbe kerülő szintet mérjük, vagy pedig a termék 
eltarthatósági idejének a végén mérünk.  Ha az utóbbi a helyzet, akkor bizonyos esetekben 
nagyobb mennyiségű vitamint kell hozzáadni, hogy az eltarthatósági idő végén is még 
meglegyen a meghatározott szint.  Minden egyes vitamin és ásványi anyag tolerálhatóságának 
elfogadható szintjéről meg kell állapodni, és ezt figyelembe kell venni a „biztonságos” szint 
meghatározásakor.

Dan Jørgensen módosítása

89. módosítás
7. cikk (4 a) bekezdés (új)

4a. A Hatóság értékelése alapján a 
Bizottság meghatározza az 1. bekezdésben
hivatkozott maximális szinteket, valamint a 
javasolt napi bevitelt.  A Bizottság 
ugyancsak elkészít egy listát azokról a 
mennyiségi korlátozásokról, amelyek 
megszabják, hogy egyes 
élelmiszercsoportok milyen mennyiségű 
vitamint, ásványi anyagokat és "egyéb 
anyagok"-at tartalmazhatnak. Ezeket az 
értékeket, valamint a mennyiségi skálák 
alapjait nyilvánosságra kell hozni.

Or. da

Indokolás

A vitaminokkal és ásványi anyagokkal való visszaélés megelőzésére meg kell határozni a 
biztonságos maximális szinteket. Ez a módszer valódi felelősséget biztosít mind a Bizottság, 
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mind pedig az élelmiszergyártók számára. Egyébként a fogyasztókat kell kérni arra, hogy 
maguk kövessék nyomon az általuk elfogyasztott vitaminok és ásványi anyagok százalékos 
értékeit. Ez nem reális, és ezért káros lehet a népesség egészségére.

María del Pilar Ayuso González, John Bowis és Françoise Grossetête módosítása

90. módosítás
7. cikk (5) bekezdés

5. Egy vitaminnak vagy ásványi anyagnak 
dúsítás céljából élelmiszerhez történő 
hozzáadása nyomán ez a vitamin vagy 
ásványi anyag az adott élelmiszerben 
legalább jelentős mennyiségben lesz jelen, 
úgy amint ezt a 90/496/EGK irányelv 
meghatározta. Konkrét élelmiszerek vagy 
élelmiszerek kategóriái esetében a minimális 
mennyiségeket, beleértve az esetleges 
alacsonyabb értékeket is a fent említett 
jelentős mennyiségektől történő eltérés útján 
a 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban kell elfogadni.

5. Egy vitaminnak vagy ásványi anyagnak 
dúsítás céljából élelmiszerhez történő 
hozzáadása nyomán ez a vitamin vagy 
ásványi anyag az adott élelmiszerben 
legalább jelentős mennyiségben lesz jelen, 
ami 100 g szárazanyag esetén a tápanyag 
referencia érték (Nutrient Reference Value 
-NRV) 15%-a, 100 ml folyadék esetén a 
tápanyag referencia érték (Nutrient 
Reference Value NRV) 7,5 %-a, vagy 100 
kcal esetén a NVR 5%-a (a NRV 1MJ 12%-
a), illetve adagonként a NRV 15 %-a.
Konkrét élelmiszerek vagy élelmiszerek 
kategóriái esetében a minimális 
mennyiségeket, beleértve az esetleges 
alacsonyabb értékeket is a fent említett 
jelentős mennyiségektől történő eltérés útján 
a 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A referenciaszinteket összhangba kell hozni az Alimentarius Kódex irányelveivel, tehát 
különböző szinteknek kell vonatkozniuk a szilárd termékekre, illetve a folyékony termékekre, 
ugyanis folyadékok (italok) esetében az adag mérete rendszerint nagyobb, mint szilárd 
élelmiszerek esetében.

Chris Davies módosítása

91. módosítás
7. cikk (5) bekezdés

5. Egy vitaminnak vagy ásványi anyagnak 5. Egy vitaminnak vagy ásványi anyagnak 
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dúsítás céljából élelmiszerhez történő 
hozzáadása nyomán ez a vitamin vagy 
ásványi anyagi az adott élelmiszerben 
legalább jelentős mennyiségben lesz jelen, 
úgy amint ezt a 90/496/EGK irányelv 
meghatározta. Konkrét élelmiszerek vagy 
élelmiszerek kategóriái esetében a minimális 
mennyiségeket, beleértve az esetleges 
alacsonyabb értékeket is a fent említett 
jelentős mennyiségektől történő eltérés útján 
a 16. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban kell elfogadni.

dúsítás céljából élelmiszerhez történő 
hozzáadása nyomán ez a vitamin vagy 
ásványi anyagi az adott élelmiszerben 
legalább jelentős mennyiségben lesz jelen, 
úgy amint ezt a 90/496/EGK irányelv 
meghatározta. Jelentős mennyiségként 
italok esetében adagonként az ajánlott napi 
bevitel (RDA) 7,5 %-át kell meghatározni, 
tekintet nélkül arra, hogy egy- vagy 
többadagos csomagolásról van szó. Konkrét 
élelmiszerek vagy élelmiszerek kategóriái 
esetében a minimális mennyiségeket, 
beleértve az esetleges alacsonyabb értékeket 
is a fent említett jelentős mennyiségektől 
történő eltérés útján a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Miután az italokat nagyobb mennyiségben fogyasztják, mint az élelmiszereket, ez egy 
megfelelőbb szint és közvetlenül kapcsolódik az elfogyasztott mennyiséghez.  Ezen túlmenően 
ezzel elejét lehet venni a fogyasztókat jelenleg érintő problémának, ugyanis most az 
egyadagos kiszerelésen más összetétel szerepel, mint a nagyobb többadagos kiszereléseken.

Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead és Linda McAvan módosítása

92. módosítás 
7 a. cikk (új)

7(a) cikk
Bizonyos egyéb anyagok maximális és 

minimális mennyiségei
1. A jelen rendelet elfogadását követő két 
éven belül a Bizottság a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban lefekteti a dúsított élelmiszerek 
összetevőiként felhasználható bizonyos 
egyéb anyagok maximális és minimális 
mennyiségeit.

2. Az (1) bekezdésben hivatkozott 
maximális összegek meghatározására az 
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alábbiak figyelembe vételével kerül sor:

a) a bizonyos egyéb anyagok felső beviteli 
szintjei, amelyeket tudományos 
kockázatértékelés útján és az általánosan 
elfogadott tudományos adatok alapján 
állapítottak meg, szükség szerint figyelembe 
véve a különböző fogyasztói csoportok 
érzékenységének eltérő mértékét.
b) a bizonyos egyéb anyagok más étrendi 
forrásokból származó bevitelei.
3. Az első bekezdésben meghatározott listák 
módosításait a 16. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárás szerint kell elfogadni. 

Or. en

Indokolás

Ugyanazoknak a biztonsági szabályoknak kell vonatkozniuk a vitaminokra, az ásványi 
anyagokra és az egyéb anyagokra is.

Holger Krahmer, Horst Schnellhardt módosítása

93. módosítás
8. cikk

8. cikk Törölni.
Címkézés, kiszerelés és reklámozás
1. Azon élelmiszerek címkézése, kiszerelése 
és reklámja, amelyekhez vitaminokat és 
ásványi anyagokat adnak hozzá, nem 
tartalmazhatnak arra irányuló rejtett vagy 
nyílt utalást, hogy kiegyensúlyozott és 
változatos étrenddel általában nem 
biztosítható a tápanyagok megfelelő 
mennyiségű bevitele. Adott esetben 
speciális tápanyag tekintetében eltérés 
állapítható meg a 16. cikk (2) bekezdésének 
eljárása szerint.

2. Azon élelmiszerek címkézése, kiszerelése 
és reklámja, amelyekhez vitaminokat és 
ásványi anyagokat adnak hozzá, nem 
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vezetheti félre vagy tévesztheti meg a 
fogyasztót az élelmiszer azon táplálkozási 
értékét illetően, amely ezeknek a 
tápanyagoknak a hozzáadásából származik.
3. Azon termékek címkézése, amelyekhez 
vitaminokat és ásványi anyagokat adtak 
hozzá, az élelmiszereken található 
táplálkozási és egészségügyi adatokra 
vonatkozó 2003/…/EK. számú rendeletben 
lefektetett feltételeknek megfelelően 
tartalmazhat egy olyan nyilatkozatot, amely 
ezen anyagok hozzáadását jelöli meg. 
4. Kötelező azon termékek tápértékjelölése, 
amelyekhez vitaminokat és ásványi 
anyagokat adtak hozzá és ezen rendelet 
hatálya alá tartoznak Fel kell tüntetni az 
említett irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 
2. csoportjában szereplő adatokat és meg 
kell adni az élelmiszerekhez hozzáadott 
vitaminok és ásványi anyagok 
összmennyiségét.
5. Ezt a cikket a 2000/13/EK rendelet, az 
élelmiszereken található táplálkozási és 
egészségügyi adatokra vonatkozó 
2003/…/EK számú rendelet, valamint a 
különös élelmiszerkategóriákra vonatkozó 
élelmiszerrel kapcsolatos jogszabályok 
egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül kell 
alkalmazni.
6. Az ennek a cikknek a végrehajtására 
szolgáló szabályokat a 16. cikk (2) 
bekezdésének eljárása szerint lehet 
meghatározni.

Or. de

Indokolás

A jobb jogszabályok érdekében a dupla szabályozást el kell kerülni. Ez a cikk lényegében csak 
meglévő rendelkezéseket ismétel meg, és ezért felesleges. A megfelelő rendelkezéseket vagy a 
meglévő címkézési irányelvben, vagy az élelmiszeren feltüntetett táplálkozási és egészségügyi 
adatokkal kapcsolatos és jelenleg megvitatás alatt álló rendeletben lehet megtalálni.
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Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González és John Bowis módosítása

94. módosítás 
8. cikk (3) bekezdés

3. Azon termékek címkézése, amelyekhez 
vitaminokat és ásványi anyagokat adtak 
hozzá, az élelmiszereken található 
táplálkozási és egészségügyi adatokra 
vonatkozó 2003/…/EK. számú rendeletben 
lefektetett feltételeknek megfelelően 
tartalmazhat egy olyan nyilatkozatot, amely 
ezen anyagok hozzáadását jelöli meg.

Törölni.

Or. de

Indokolás

A 8. cikk (3) bekezdésében a tápanyaggal és az egészséggel kapcsolatos állításokra vonatkozó 
hivatkozás aránytalan, és így súlyosan korlátozná a fogyasztó jogát arra, hogy tájékozódjon a 
vitaminok és ásványi anyagok jelenlétéről konkrét élelmiszertermékekben. Ezen túlmenően a 
8. cikk (5) bekezdése ebből a szempontból foglalkozik a megfelelő jogszabállyal.

Françoise Grossetête módosítása

95. módosítás
8. cikk (3) bekezdés

3. Azon termékek címkézése, amelyekhez 
vitaminokat és ásványi anyagokat adtak 
hozzá, az élelmiszereken található 
táplálkozási és egészségügyi adatokra 
vonatkozó 2003/…/EK. számú rendeletben 
lefektetett feltételeknek megfelelően 
tartalmazhat egy olyan nyilatkozatot, amely 
ezen anyagok hozzáadását jelöli meg.

3. Azon termékek címkézése, amelyekhez 
vitaminokat és ásványi anyagokat adtak 
hozzá, az élelmiszereken található 
táplálkozási és egészségügyi adatokra 
vonatkozó 2003/…/EK. számú rendeletben 
lefektetett feltételeknek megfelelően 
tartalmazhat egy olyan nyilatkozatot, amely 
ezen anyagok hozzáadását jelöli meg.

A termékek megnevezései a következők: 
- „garantáltan tartalmazza…”, helyreállítás 
esetén,
- „dúsítva …-/val/vel”, feljavítás vagy 
dúsítás esetén.

Or. fr
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Indokolás

A rendeletben meg kell adni azoknak a termékeknek a megnevezéseit, amelyekhez tápanyagot 
adtak hozzá.

Jillian Evans, Bart Staes módosítása

96. módosítás
8. cikk (4) bekezdés

4. Kötelező azon termékek tápértékjelölése, 
amelyekhez vitaminokat és ásványi 
anyagokat adtak hozzá és ezen rendelet 
hatálya alá tartoznak Fel kell tüntetni az 
említett irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 
2. csoportjában szereplő adatokat és meg 
kell adni az élelmiszerekhez hozzáadott 
vitaminok és ásványi anyagok 
összmennyiségét.

4. Kötelező azon termékek tápértékjelölése, 
amelyekhez vitaminokat és ásványi 
anyagokat adtak hozzá és ezen rendelet 
hatálya alá tartoznak Fel kell tüntetni az 
említett irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 
2. csoportjában szereplő adatokat és meg 
kell adni az élelmiszerekhez hozzáadott 
vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos 
egyéb anyagok összmennyiségét. Ezen 
túlmenően a következő információkat kell 
megadni:
(a) a vitaminokkal, ásványi anyagokkal és 
bizonyos egyéb anyagokkal kapcsolatos 
információkat adagonként abszolút 
számokban, illetve az ajánlott napi bevitel 
(RDI) százalékában kell megadni. Ezen 
túlmenően az információkat 100 g vagy 100 
ml alapján kell kifejezni, a termék 
eltarthatósági idejében végén mérve.
(b) a megjelölt RDI túllépésének tilalmára 
vonatkozó figyelmeztetés;
(c) konkrét tanács a sérülékeny csoportok 
számára, illetve ha szükséges, figyelmeztető 
nyilatkozat;
(d) valamennyi önkéntesen dúsított 
terméknek tartalmaznia kell egy olyan 
értelmű nyilatkozatot, hogy a termék „nem 
helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos 
étrendet”;
(e) amennyiben olyan vitaminok, ásványi 
anyagok vagy bizonyos egyéb anyagok 
hozzáadására került sor, amelyek 
természetesen nem fordulnak elő a 
termékben, akkor a termék 
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csomagolásának világosan jeleznie kell, 
hogy milyen vitaminokat és ásványi 
anyagokat adtak hozzá a termékhez;
(f) világosan különbséget kell tenni az 
élelmiszerben lévő természetes vitamin, 
ásványi anyag vagy bizonyos egyéb 
anyagtartalom, illetve a hozzáadott 
mennyiségek között.

Or. en

Indokolás

Ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni a vitaminokra, az ásványi anyagokra és az egyéb 
bioaktív anyagokra is.

John Bowis és Chris Davies módosítása

97. módosítás
8. cikk (4) bekezdés

4. Kötelező azon termékek tápértékjelölése, 
amelyekhez vitaminokat és ásványi 
anyagokat adtak hozzá és ezen rendelet 
hatálya alá tartoznak Fel kell tüntetni az 
említett irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 
2. csoportjában szereplő adatokat és meg 
kell adni az élelmiszerekhez hozzáadott 
vitaminok és ásványi anyagok 
összmennyiségét.

4. Kötelező azon termékek tápértékjelölése, 
amelyekhez vitaminokat és ásványi 
anyagokat adtak hozzá és ezen rendelet 
hatálya alá tartoznak Fel kell tüntetni az 
említett irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 
2. csoportjában szereplő adatokat és meg 
kell adni az élelmiszerekhez hozzáadott 
vitaminok és ásványi anyagok 
összmennyiségét az eltarthatósági időszak 
végén.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja biztosítani, hogy a fogyasztók legalább a megjelölt mennyiségű vitamin és 
ásványi anyag mennyiséget megkapják.

María del Pilar Ayuso González és John Bowis módosítása

98. módosítás
8. cikk (6) bekezdés
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6. Az ennek a cikknek a végrehajtására 
szolgáló szabályokat a 16. cikk (2) 
bekezdésének eljárása szerint lehet 
meghatározni.

Törölve

Or. en

Indokolás

Szükségleten. A 8. cikkben javasolt intézkedések világosak és a gyártók közvetlenül 
alkalmazni tudják őket.

John Bowis módosítása

99. módosítás
9. cikk (2) bekezdés

2. Abban az esetben, ha nincsenek közösségi 
rendelkezések, a tagállamok intézkedéseket 
hozhatnak vitaminok és ásványi anyagok 
konkrét élelmiszerekhez vagy élelmiszerek 
kategóriáihoz történő kötelező hozzáadásáról 
a 14. cikkben lefektetett eljárással 
összhangban.

2. Abban az esetben, ha nincsenek közösségi 
rendelkezések, a tagállamok intézkedéseket 
hozhatnak vitaminok és ásványi anyagok 
konkrét élelmiszerekhez vagy élelmiszerek 
kategóriáihoz történő kötelező hozzáadásáról 
a 14. cikkben lefektetett eljárással 
összhangban.

Konkrét biztonsági indok nélkül az Állandó 
Bizottság ezen élelmiszerek / élelmiszerek 
kategóriáinak betiltására vonatkozó 
jogosultsága nem terjed ki azokra a 
termékekre, amelyek dúsítása egy vagy több 
tagállamban kötelező.

A jelen rendelet hatályba lépésétől számított 
hat hónapon belül a tagállamok tájékoztatják 
a Bizottságot a vonatkozó meglévő nemzeti 
rendelkezésekről.

A jelen rendelet hatályba lépésétől számított 
hat hónapon belül a tagállamok tájékoztatják 
a Bizottságot a vonatkozó meglévő nemzeti 
rendelkezésekről. A Bizottság ezeket az 
információkat nyilvánosságra hozza.

Or. en

Indokolás

A gyártóknak biztosaknak kell lenniük abban, hogy amennyiben ők saját tagállamuk jogi 
követelményeivel összhangban végzik el a kötelező dúsítást, akkor az Állandó Bizottság 
indokolatlanul nem utasíthatja el termékeiket.
Ezen túlmenően ezeknek az információknak a nyilvános hozzáférhetősége a 178/2002/EK 
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rendeletben lefektetett általános elvekkel összhangban az átláthatóságot szolgálja.

Françoise Grossetête módosítása

100. módosítás
9. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

A jelen rendelet hatályba lépésétől számított 
hat hónapon belül a tagállamok tájékoztatják 
a Bizottságot a vonatkozó meglévő nemzeti 
rendelkezésekről.

A jelen rendelet hatályba lépésétől számított 
hat hónapon belül a tagállamok tájékoztatják 
a Bizottságot a vonatkozó meglévő nemzeti 
rendelkezésekről. A Bizottság ezeket az 
információkat rendelkezésre bocsátja.

Or. fr

Jillian Evans ésBart Staes módosítása

101. módosítás
10. cikk

10. cikk Törölve
Korlátozás vagy tilalom alá eső anyagok

1. Ha olyan anyagot vagy összetevőt 
adnak az élelmiszerhez, amely a 
vitaminokon és ásványi anyagokon kívül 
más anyagot is tartalmaz, vagy azokat az 
élelmiszerek előállítása során olyan 
feltételek mellett alkalmazzák, amelyek 
ezen anyag olyan mennyiségben történő 
felvételéhez vezetnek, amelyek jóval 
meghaladják a szokásos körülmények 
közötti kiegyensúlyozott és változatos 
étrend esetén ésszerűen elfogadható 
mennyiségeket, és ha az adott esetben a 
rendelkezésre álló információk hatóságok 
által történő kötelező értékelése alapján 
kiderül, hogy egy ilyen alkalmazás 
ártalmas, akkor az anyagot és/vagy az ezt 
tartalmazó összetevőt szükség esetén a 16. 
cikk (2) bekezdése szerinti eljárás alapján:
a) vagy felveszik a III. melléklet A 
részébe, és ezen anyag élelmiszerekhez 
való hozzáadását, illetve élelmiszerek 
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gyártásánál való felhasználását 
megtiltják;
b) felveszik a III. melléklet B részébe és 
ezen anyag élelmiszerekhez történő 
hozzáadását, illetve élelmiszerek 
előállításánál való felhasználását csak az 
ott meghatározott feltételek szerint 
engedélyezik.
2. A meghatározott élelmiszerekre 
vonatkozó közösségi rendelkezések 
bizonyos anyagok használatának e 
rendeletben meghatározottakon túlmenő 
korlátozását vagy tilalmat is magukban 
foglalhatják. Ha nincsenek közösségi 
rendelkezések, a tagállamok ilyen tilalmat 
vagy korlátozást a 14. cikk szerinti eljárás 
alapján rendelhetnek el.

Or. en

Indokolás

A „bizonyos egyéb anyagok”-at a II. fejezetben kell szerepeltetni, hogy ugyanazok a 
biztonsági szabályok vonatkozzanak a vitaminokra, az ásványi anyagokra és az egyéb 
anyagokra is. A III. fejezet ekkor felesleges.

Niels Busk módosítása

102. módosítás
10. cikk

1. Ha olyan anyagot vagy összetevőt adnak 
az élelmiszerhez, amely a vitaminokon és 
ásványi anyagokon kívül más anyagot is 
tartalmaz, vagy azokat az élelmiszerek 
előállítása során olyan feltételek mellett 
alkalmazzák, amelyek ezen anyag olyan 
mennyiségben történő felvételéhez 
vezetnek, amelyek jóval meghaladják a 
szokásos körülmények közötti 
kiegyensúlyozott és változatos étrend esetén 
ésszerűen elfogadható mennyiségeket, és 
ha az adott esetben a rendelkezésre álló 
információk hatóságok által történő 
kötelező értékelése alapján kiderül, hogy 

1. A vitaminoktól és ásványi anyagoktól 
eltérő egyéb anyagokat és összetevőket 
tartalmazó anyagot akkor lehet 
élelmiszerhez adni, ha a Hatóság nem adott 
kedvezőtlen véleményt ennek az anyagnak 
a felhasználásáról annak a tudományos 
adatokat tartalmazó dokumentációnak az 
alapján, amely bemutatja az élelmiszeripari 
szereplők, vagy bármely egyéb érintett fél 
által benyújtott anyag biztonságosságát. A 
Bizottság meghatároz egy olyan listát amely 
e felhasználásra engedélyezett anyagokat és 
a felhasználásukra vonatkozó feltételeket 
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egy ilyen alkalmazás ártalmas, akkor az 
anyagot és/vagy az ezt tartalmazó összetevőt 
szükség esetén a 16. cikk (2) bekezdése 
szerinti eljárás alapján:

tartalmazza.

a) vagy felveszik a III. melléklet A részébe, 
és ezen anyag élelmiszerekhez való 
hozzáadását, illetve élelmiszerek 
gyártásánál való felhasználását megtiltják;
b) felveszik a III. melléklet B részébe és 
ezen anyag élelmiszerekhez történő 
hozzáadását, illetve élelmiszerek 
előállításánál való felhasználását csak az 
ott meghatározott feltételek szerint 
engedélyezik.
2. A meghatározott élelmiszerekre 
vonatkozó közösségi rendelkezések 
bizonyos anyagok használatának e 
rendeletben meghatározottakon túlmenő 
korlátozását vagy tilalmat is magukban 
foglalhatják. Ha nincsenek közösségi 
rendelkezések, a tagállamok ilyen tilalmat 
vagy korlátozást a 14. cikk szerinti eljárás 
alapján rendelhetnek el.

2. Az élelmiszeripari szereplők vagy 
bármely más egyéb érintett fél bármikor 
benyújthat a Bizottságnak egy olyan 
dokumentációt, amely tudományos 
adatokkal bizonyítja az élelmiszerhez 
hozzáadni kívánt anyag biztonságosságát.

Or. en

Indokolás

A javaslatnak a Közösség élelmiszerrel kapcsolatos meglévő jogszabályaival való 
összhangjának biztosítása érdekében egy megengedő, pozitív listát kell bevezetni. Ezen 
túlmenően ez biztosítja, hogy csak olyan anyagok felhasználása engedélyezhető, amelyek 
bizonyítottan nem jelentenek egészségügyi kockázatot. Ez ugyancsak összhangban van az 
anyagok élelmiszerhez történő hozzáadásának feltételeiről szóló általános EK szabállyal, 
amely szerint a piacra vitel előfeltétele az engedélyezés.

Avril Doyle módosítása

103. módosítás
10. cikk (1) bekezdés

1. Ha olyan anyagot vagy összetevőt adnak 
az élelmiszerhez, amely a vitaminokon és 
ásványi anyagokon kívül más anyagot is 
tartalmaz, vagy azokat az élelmiszerek 

1. Ha olyan anyagot vagy összetevőt adnak 
az élelmiszerhez, amely a vitaminokon és 
ásványi anyagokon kívül más anyagot is 
tartalmaz, vagy azokat az élelmiszerek 
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előállítása során olyan feltételek mellett 
alkalmazzák, amelyek ezen anyag olyan 
mennyiségben történő felvételéhez vezetnek, 
amelyek jóval meghaladják a szokásos 
körülmények közötti kiegyensúlyozott és 
változatos étrend esetén ésszerűen 
elfogadható mennyiségeket, és ha az adott 
esetben a rendelkezésre álló információk 
hatóságok által történő kötelező értékelése 
alapján kiderül, hogy egy ilyen alkalmazás 
ártalmas, akkor az anyagot és/vagy az ezt 
tartalmazó összetevőt szükség esetén a 16. 
cikk (2) bekezdése szerinti eljárás alapján:

előállítása során olyan feltételek mellett 
alkalmazzák, amelyek ezen anyag olyan 
mennyiségben történő felvételéhez vezetnek, 
amelyek jóval meghaladják a szokásos 
körülmények közötti kiegyensúlyozott és 
változatos étrend esetén ésszerűen 
elfogadható mennyiségeket, és ha az adott 
esetben a rendelkezésre álló információk 
hatóságok által történő kötelező értékelése 
alapján kiderül, hogy egy ilyen alkalmazás 
ártalmas, akkor figyelembe véve a 
különböző fogyasztói csoportok 
érzékenységének eltérő mértékét az anyagot 
és/vagy az ezt tartalmazó összetevőt szükség 
esetén a 16. cikk (2) bekezdése szerinti 
eljárás alapján:

a) vagy felveszik a III. melléklet A részébe, 
és ezen anyag élelmiszerekhez való 
hozzáadását, illetve élelmiszerek 
gyártásánál való felhasználását megtiltják;

a) vagy felveszik a III. melléklet A részébe, 
és ezen anyag élelmiszerekhez való 
hozzáadását, illetve élelmiszerek gyártásánál 
való felhasználását megtiltják;

b) felveszik a III. melléklet B részébe és ezen 
anyag élelmiszerekhez történő hozzáadását, 
illetve élelmiszerek előállításánál való 
felhasználását csak az ott meghatározott 
feltételek szerint engedélyezik.

b) felveszik a III. melléklet B részébe és 
ezen anyag élelmiszerekhez történő 
hozzáadását, illetve élelmiszerek 
előállításánál való felhasználását csak az ott 
meghatározott feltételek szerint 
engedélyezik. A népességnek a szóban 
forgó anyagnak a nyilvános ellátásban 
forgalmazott közszükségleti cikkekhez 
(például ivóvízhez) történő hozzáadása 
révén való nagyléptékű gyógyítását nem 
szabad megengedni kivéve, ha lehet 
bizonyítani, hogy az érintett anyag 
hozzáadása nem érinti hátrányosan az 
érzékeny egészségi helyzetben lévő 
csoportokat.

Or. en

Indokolás

Általános szabály szerint a népesség széles körben történő gyógykezelése nem garantálja 
megfelelően a különösen érzékeny népességi csoportok egészségét, ezért ezt Közösségi szinten 
szigorú tudományos ellenőrzésnek kell alávetni.
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Frédérique Ries, Richard Seeber és John Bowis módosítása

104. módosítás
10. cikk (1) bekezdés (b) pont

b) felveszik a III. melléklet B részébe és 
ezen anyag élelmiszerekhez történő 
hozzáadását, illetve élelmiszerek 
előállításánál való felhasználását csak az ott 
meghatározott feltételek szerint 
engedélyezik.

b) felveszik a III. melléklet B részébe és 
ezen anyag élelmiszerekhez történő 
hozzáadását, illetve élelmiszerek 
előállításánál való felhasználását csak az ott 
meghatározott feltételek és maximális 
szinteknek megfelelően engedélyezik. Ebből 
a célból a Hatóságnak meg kell határoznia 
ezeknek az anyagoknak a maximális 
szintjeit.

Or. en

Indokolás

Akárcsak a vitaminok és ásványi anyagok esetében (lásd a 7. cikket), az egyéb anyagok 
esetében is akkor kell maximális szinteket meghatározni, ha az EFSA értékelése biztonsági 
problémákat állapított meg, illetve ahol e szintek megállapítása tudományosan lehetséges. 
Ezekre az anyagokra maximális szinteket csak akkor lehet megállapítani, ha az EFSA 
értékelése biztonsági problémákat állapított meg (III. melléklet B. rész). Azokban az 
esetekben, amikor az anyagok felügyelet, vizsgálat alatt állnak (III. melléklet C. rész), akkor 
EFSA értékelés nem áll rendelkezésre és maximális szinteket sem lehet meghatározni.

Jillian Evans, Bart Staes, Niels Busk módosítása

105. módosítás
11. cikk

11. cikk Törölve
A Közösség által vizsgált anyagok

1. Ha olyan anyagot vagy összetevőt 
adnak az élelmiszerhez, amely a 
vitaminokon és ásványi anyagokon kívül 
más anyagot is tartalmaz, vagy azokat az 
élelmiszerek előállítása során olyan 
feltételek mellett alkalmazzák, amelyek 
ezen anyag olyan mennyiségben történő 
felvételéhez vezetnek, amelyek jóval 
meghaladják a szokásos körülmények 
között a kiegyensúlyozott és változatos 
étrend esetén ésszerűen elfogadandó 
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mennyiségeket, és ha adott esetben a 
rendelkezésre álló információk hatóságok 
által történő kötelező értékelése alapján 
kiderül, hogy egy ilyen alkalmazás 
valószínűleg ártalmas, azonban ez 
tudományos úton még nem bizonyított, 
akkor az anyagot a 16. cikk (2) bekezdése 
szerinti eljárás alapján felveszik a III. 
melléklet C. részébe.
2. Élelmiszeripari vállalatok, vagy 
bármely egyéb érintett felek bármikor 
tudományos adatokat terjeszthetnek az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
elé, amelyek alátámasztják a III. melléklet 
C részében szereplő anyagok 
élelmiszerben vagy 
élelmiszerkategóriában történő 
alkalmazásának biztonságát és 
megindokolják ezen alkalmazás célját.
3. Egy anyag III. melléklet C részébe 
történő felvételének időpontjától számított 
négy éven belül a 16. cikk (2) bekezdése 
szerinti eljárás alapján és a Hatóságnak a 
2. cikk értelmében értékelésre 
előterjesztett dokumentumokról szóló 
véleményére figyelemmel határozat 
születik arról, hogy a III. melléklet C 
részében szereplő anyag használata 
általában megengedett-e, vagy adott 
esetben felveszik a III. melléklet A vagy B 
részében szereplő listára.

Or. en

Avril Doyle módosítása

106. módosítás
11. cikk (1) bekezdés

1. Ha olyan anyagot vagy összetevőt adnak 
az élelmiszerhez, amely a vitaminokon és 
ásványi anyagokon kívül más anyagot is 
tartalmaz, vagy azokat az élelmiszerek 
előállítása során olyan feltételek mellett 

1. Ha olyan anyagot vagy összetevőt adnak 
az élelmiszerhez, amely a vitaminokon és 
ásványi anyagokon kívül más anyagot is 
tartalmaz, vagy azokat az élelmiszerek 
előállítása során olyan feltételek mellett 
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alkalmazzák, amelyek ezen anyag olyan 
mennyiségben történő felvételéhez vezetnek, 
amelyek jóval meghaladják a szokásos 
körülmények között a kiegyensúlyozott és 
változatos étrend esetén ésszerűen 
elfogadandó mennyiségeket, és ha adott 
esetben a rendelkezésre álló információk 
hatóságok által történő kötelező értékelése 
alapján kiderül, hogy egy ilyen alkalmazás 
valószínűleg ártalmas, azonban ez 
tudományos úton még nem bizonyított, 
akkor az anyagot a 16. cikk (2) bekezdése 
szerinti eljárás alapján felveszik a III. 
melléklet C. részébe.

alkalmazzák, amelyek ezen anyag olyan 
mennyiségben történő felvételéhez vezetnek, 
amelyek jóval meghaladják a szokásos 
körülmények között a kiegyensúlyozott és 
változatos étrend esetén ésszerűen 
elfogadandó mennyiségeket, és ha adott 
esetben a rendelkezésre álló információk 
hatóságok által történő kötelező értékelése 
alapján kiderül, hogy egy ilyen alkalmazás 
valószínűleg ártalmas, azonban ez 
tudományos úton még nem bizonyított, 
akkor figyelembe véve a különböző 
fogyasztói csoportok érzékenységének 
eltérő mértékét az anyagot a 16. cikk (2) 
bekezdése szerinti eljárás alapján felveszik a 
III. melléklet C. részébe.

Or. en

Indokolás

Különleges figyelmet kell fordítani az érzékeny népességi csoportok (például az újszülöttek és 
a kisgyermekek) egészségének védelmére.

Phillip Whitehead és Linda McAvan módosítása

107. módosítás
12. cikk (2) bekezdés (a) pont

a) azokat a vitaminokat és ásványi 
anyagokat, amelyeket az I. melléklettel 
összhangban hozzá lehet adni.

a) azokat a vitaminokat, ásványi anyagokat, 
és bizonyos egyéb anyagokat, amelyeket az 
I. és III. melléklettel összhangban hozzá 
lehet adni, szerepeltetve ezek anyagok adott 
mellékletbe történő felvételének okát is.

Or. en

Indokolás

Az egyéb anyagokra ugyanazoknak az elveknek kell vonatkozniuk, mint a vitaminokra és az 
ásványi anyagokra.
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Phillip Whitehead és Linda McAvan módosítása

108. módosítás
12. cikk (2) bekezdés (f) pont

f) a III. mellékletben hivatkozott 
anyagokról szóló információkat, valamint 
azokat az okokat, amiért ezek az anyagok
szerepelnek ebben a táblázatban.

Törölve

Or. en

Frederika Brepoels módosítása

109. módosítás
12. cikk (2) bekezdés (f a ) pont (új) és (f b) pont (új)

(fa) azoknak a vitaminoknak, ásványi 
anyagoknak és bizonyos egyéb 
anyagoknak a listáját, amelyek hozzáadása 
9. cikk értelmében a nemzeti rendelkezések 
szerint kötelező.

(fb) azoknak az anyagoknak a listáját, 
amelyek hozzáadása a 4. cikk értelmében 
nemzeti szinten tiltott vagy korlátozott.

Or. nl

Indokolás

Az előadó által javasolt módosítások ugyanabban a szellemben készültek, mint a 4. és a 9. 
cikkek; céljuk egy átlátható rendszer biztosítása.

María del Pilar Ayuso González módosítása

110. módosítás
12. cikk (2) bekezdés, (f a ) pont (új) és (f b ) pont (új)

(fa) azon anyagok listáját, amelyek 
hozzáadása nemzeti szinten kötelező;
(fb) azon anyagok listáját, amelyek 
hozzáadása nemzeti szinten tilos;
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Or. es

Indokolás

A módosítás célja a nagyobb átláthatóság és a következetesség biztosítása. 

Françoise Grossetête módosítása

111. módosítás
12. cikk (2) bekezdés, (f a ) pont (új) és (f b ) pont (új)

(fa) azon anyagok listáját, amelyek 
hozzáadása nemzeti szinten kötelező;
(fb) azon anyagok listáját, amelyek 
hozzáadása nemzeti szinten tilos;

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja az előző módosításokkal való összhang biztosítása.

Karin Scheele módosítása

112. módosítás
13. cikk

A Szerződés és különösen a Szerződés 28. 
és a 30. cikkének sérelme nélkül a 
tagállamok a vitaminok és ásványi anyagok 
élelmiszerekhez történő hozzáadásáról 
szóló, nem harmonizált nemzeti 
rendelkezések alkalmazásával nem 
korlátozhatják, illetve nem tilthatják meg 
azon élelmiszerek kereskedelmét, amelyek 
megfelelnek e rendelet és az annak 
végrehajtására elfogadott közösségi 
rendelkezések előírásainak.

1. A 2. bekezdés sérelme nélkül a
Tagállamok korlátozhatják, illetve nem 
tilthatják meg azon élelmiszerek 
kereskedelmét, amelyek megfelelnek e 
rendelet és az annak végrehajtására 
elfogadott közösségi rendelkezések 
előírásainak.

2. Ez a rendelet nem érinti a tagállamok 
jogát arra, hogy a Szerződéssel és 
különösen a Szerződés 28. és a 30. cikkével 
összhangban olyan szigorúbb szabályokat 
tartsanak fenn, vagy vezessenek be 
bizonyos egyéb anyagok hozzáadásával 
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kapcsolatos, amelyeket szükségesnek látnak 
a népesség egészségének megvédése 
érdekében, illetve amelyek nincsenek 
ellentétben ezzel a rendelettel.
3. A jelen rendelet hatályba lépésétől 
számított hat hónapon belül a tagállamok 
értesítik a Bizottságot a vonatkozó meglévő 
nemzeti rendelkezésekről.

Or. de

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja, hogy felváltsa az előadó 28. módosítását. A „bizonyos egyéb 
anyagok” esetében a tagállamoknak meg kell adni a hatáskört arra, hogy fenntartsák / vagy 
bevezessenek nemzeti rendelkezéseiket / rendelkezéseket. A 28. módosítás 3. bekezdése 
kimarad, ugyanis azt tartalmazza a 22. módosítás – 10 a. cikk (új) (3) bekezdés.

John Bowis módosítása

113. módosítás 
14. cikk (2) bekezdés

2. Ha egy tagállam szükségesnek ítéli meg új 
jogszabály elfogadását, akkor értesíti a 
Bizottságot és a többi tagállamok a tervezett 
intézkedésekről és megindokolja azok 
szükségszerűségét.

2. Ha egy tagállam biztonsági okok miatt 
szükségesnek ítéli meg új jogszabály 
elfogadását, akkor értesíti a Bizottságot és a 
többi tagállamok a tervezett intézkedésekről 
és megindokolja azok szükségszerűségét.

Or. en

Jillian Evans és Bart Staes módosítása

114. módosítás 
16. cikk (1) bekezdés

1. A Bizottság munkáját az Élelmiszerlánc 
és Állategészségügyi Állandó Bizottság 
segíti, amelyet a 178/2002/EK rendelet 58. 
cikkének (1) bekezdése hozott létre (a 
továbbiakban: a „Állandó Bizottság”).

1. A Bizottság munkáját az Élelmiszerlánc 
és Állategészségügyi Állandó Bizottság 
segíti, amelyet a 178/2002/EK rendelet 58. 
cikkének (1) bekezdése hozott létre (a 
továbbiakban: a „Állandó Bizottság”), és 
amely figyelembe veszi a Hatóság 
véleményét.
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Or. en

Indokolás

Amikor kötelezettségvállalás keretében mond véleményt, a Bizottság döntéseit tudományos 
bizonyítékokra alapozza, és figyelembe veszi az EFSA véleményét.

María del Pilar Ayuso González módosítása

115. módosítás
17. cikk

A III. melléklet B és C részében szereplő 
anyagokat tartalmazó, illetve azon 
élelmiszerek hatékony ellenőrzésének 
elősegítése érdekében, amelyekhez 
vitaminokat vagy ásványi anyagokat adtak 
hozzá, a tagállamok saját területükön 
előírhatják, hogy a gyártó vagy a termék 
forgalmazója a termékhez használt címke 
mintáját eljuttatva értesítse az illetékes 
hatóságot a forgalomba hozatalról. 

Kizárólag a III. melléklet B és C részében 
szereplő anyagokat tartalmazó, illetve azon 
élelmiszerek hatékony ellenőrzésének 
elősegítése érdekében, amelyekhez 
vitaminokat vagy ásványi anyagokat adtak 
hozzá, a tagállamok saját területükön 
előírhatják, hogy a gyártó vagy a termék 
forgalmazója a termékhez használt címke 
mintáját eljuttatva értesítse az illetékes 
hatóságot a forgalomba hozatalról. 

Or. es

Indokolás

Az értesítési eljárás célja információkat biztosítani a tagállamok számára a dúsított 
élelmiszerek forgalomba hozataláról; ezt nem lehet átalakítani előzetes jóváhagyási eljárássá.  
Az értesítést a termékcímke forgalomba hozatalkor érvényes tervére kell korlátozni.

John Bowis módosítása

116. módosítás
19. cikk (3) bekezdés

A [a megjelenést követő hatodik hónap első 
napja] előtt forgalomba hozott vagy 
címkével ellátott azon élelmiszereket, 
amelyek nem felelnek meg ennek a 
rendeletnek, [a megjelentetést követő 
tizenhetedik hónap utolsó napjáig] lehet 
forgalomba hozni.

A [a megjelenést követő hatodik hónap első 
napja] előtt forgalomba hozott vagy 
címkével ellátott azon élelmiszereket, 
amelyek nem felelnek meg ennek a 
rendeletnek [a megjelentetést követő 
huszonharmadik hónap utolsó napja] vagy 
az eltarthatósági idő vége közül az előbb 
bekövetkező időpontig lehet forgalomba 
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hozni.

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé teszi az üzleti vállalkozások számára a meglévő készletek elhasználását.

María del Pilar Ayuso González módosítása

117. módosítás
19. cikk (3) bekezdés

A [a megjelenést követő hatodik hónap első 
napja] előtt forgalomba hozott vagy 
címkével ellátott azon élelmiszereket, 
amelyek nem felelnek meg ennek a 
rendeletnek, [a megjelentetést követő 
tizenhetedik hónap utolsó napjáig] lehet 
forgalomba hozni.

A [a megjelenést követő tizenkettedik hónap 
első napja] előtt forgalomba hozott vagy 
címkével ellátott azon élelmiszereket, 
amelyek nem felelnek meg ennek a 
rendeletnek, addig lehet forgalomba hozni, 
amíg a készletek el nem fogynak.

Or. es

Indokolás

A rendeletnek meg nem felelő olyan termékek elfogadása, amelyeket a 19. cikkben lefektetett 
időpont előtt hoztak forgalomba, megerősíti a harmonizáció folyamatát, és ugyanakkor 
csökkenti az üzleti vállalkozásokra nehezedő azonnali terheket.

John Bowis módosítása

118. módosítás
I. melléklet, 2. rész, 13. tétel

Fluorid Törölve

Or. en

Indokolás

Nincs szó fluoridnak élelmiszerhez történő hozzáadásáról.
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Renate Sommer, John Bowis és Françoise Grossetête módosítása

119. módosítás
II. melléklet, új tétel hozzáadása az “Ásványi anyagok” részhez

Kálciumszulfát

Or. de

Indokolás

Hivatkozás a 2004. január 20-i 2004/5/EK irányelvre, amely megengedte a kálciumszulfátnak 
diétás élelmiszerekben történő felhasználását.

John Bowis módosítása

120. módosítás
II. melléklet, új tétel hozzáadása az “Ásványi anyagok” részhez

Káliumfoszfát
Nátriumfoszfát

Or. en

Indokolás

A különböző adalékokról szóló EK jogszabályok megengedik a káliumfoszfát és a 
nátriumfoszfát felhasználását.

Françoise Grossetête módosítása

121. módosítás
II. melléklet, új tétel hozzáadása az “Ásványi anyagok” részhez

Piridoxin dipalmitát

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja a kihagyás orvoslása, ugyanis ezeket az anyagokat már engedélyezték.
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Jillian Evans és Bart Staes módosítása

122. módosítás 
III. melléklet

Anyagok, illetve olyan anyagok, amelyek 
élelmiszerekben történő felhasználása tiltva 
van vagy pedig feltételekhez van kötve

Anyagok, illetve olyan anyagok, amelyek 
élelmiszerekben történő felhasználása 
engedélyezve van vagy pedig feltételekhez 
van kötve

A rész – Tiltott anyagok A rész – Hozzáadható anyagok
B rész – Korlátozott anyagok B rész – Korlátozott anyagok

C rész - A Közösség által vizsgált anyagok

Or. en

Indokolás

A dúsításra használt vitaminok és ásványi anyagok egy megengedő listában szerepelnek. A 
fogyasztóknak azonos szintű védelemre van szükségük az olyan bioaktív anyagokkal 
kapcsolatban is, amelyeket konkrét jellemzők biztosítása érdekében adnak hozzá az 
élelmiszerekhez. A hormonális hatású kivonatokat (főleg fitohormonokat) vagy a bioaktív 
anyagokat (mint például a koffeint, a nikotint vagy a kinint) élelmiszerhez történő 
hozzáadásuk előtt gondosan ellenőrizni kell. Ezért tehát az ilyen kivont vagy szintetizált 
anyagokra vonatkozóan egy olyan megengedő listát kell kidolgozni, amely jelzi a 
felhasználással és a maximális tartalommal kapcsolatos korlátozásokat.
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