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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 233 (helyesb.)
14. cikk, cím és (1) bekezdés

Az engedélyezés kérvényezése Bejelentés
1. A 10. cikk (1) bekezdésében említett 
engedély megszerzéséhez a hatóságnál 
kérvényt kell benyújtani.

1. A 10. cikk (1) bekezdésében említett 
bejelentést az előállító, vagy amennyiben a 
terméket harmadik országban állítják elő az 
importőr, rendes postai úton, vagy 
lehetőség szerint modern kommunikációs 
technikák segítségével (beleértve az e-mailt) 
teszi meg a hatóság felé az első 
forgalombahozatal alkalmával.

A hatóság: A hatóság:

a) 14 napon belül írásban megerősíti a 
kérvény beérkezését. A megerősítésben 

a) 14 napon belül írásban megerősíti a 
bejelentés beérkezését. A megerősítésben 
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szerepel a kérvény beérkezésének dátuma; szerepel a bejelentés beérkezésének dátuma;
b) haladéktalanul értesíti a tagállamokat és a 
Bizottságot a kérvényről és rendelkezésükre 
bocsátja magát a kérvényt, valamint a 
kérvényező által benyújtott valamennyi 
kiegészítő információt is;

b) haladéktalanul értesíti a tagállamokat és a 
Bizottságot a bejelentésről és 
rendelkezésükre bocsátja magát a 
bejelentést, valamint az előállító vagy 
importőr által benyújtott valamennyi 
kiegészítő információt is;

c) a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja az 
akta (3) bekezdés f) pontjában említett 
összefoglalóját.

c) a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja az 
akta (3) bekezdés f) pontjában említett 
összefoglalóját.

Or. de

Indokolás

The authorisation procedure proposed by the Commission is replaced by a less onerous 
notification procedure. Retaining the requirement to produce relevant supporting documents 
ensures that the competent authorities have all the necessary information. The most important 
difference between this and the system proposed by the Commission is that the lengthy 
authorisation procedure does not have to be gone through in every case.

If doubts should arise with regard to scientific substantiation, the information submitted 
under the notification procedure still means that the necessary investigations can be carried 
out.

In accordance with normal modern administrative practice, electronic means of 
communication should be used in order to simplify administrative procedures. This is also 
important in ensuring easier access for SMEs to administrative procedures.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 351 (kieg.)
4. cikk, (3) bekezdés a) pont

a) az egészséggel kapcsolatos adatok; a) az egészséggel kapcsolatos adatok, 
tudományos eredmények terjesztése 
kivételével;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 352 (kieg.)
melléklet, új szakasz a „HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL” című szakasz után

CSÖKKENTETT NETTÓ 
SZÉNHIDRÁTTARTALOM
Arra vonatkozó utalás, hogy a termék 
csökkentett nettó szénhidráttartalmú, 
valamint bármilyen utalás, amelyet a 
fogyasztó valószínűleg ugyanígy értelmez, 
csak akkor tüntethető fel, ha a termék 
adagonként legfeljebb nettó 10g 
szénhidrátot tartalmaz, figyelembe véve, 
hogy a nettó szénhidráttartalom olyan 
érték, mely nem tartalmazza azokat a 
szénhidrátokat, amelyek csekély hatással 
vannak a vércukor szintjére; nettó 
szénhidrát = szénhidrátok összesen –
glicerin – szerves savak. A 
cukoralkoholokat nem kell kivonni, mert 
azok az élelmiszer feldolgozottságtól és 
elkészítésétől függően befolyásolhatják a 
vércukorszintet.

Or. en

Indokolás

It has been proven that reduced-carbohydrate diets can contribute to weight loss. Claims 
relating to reduced carbohydrate content would meet the growing demand from consumers 
for information about reduced carbohydrate content in foods.
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