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A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékok és az élelmiszerekben 
felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv

Irányelvjavaslat (COM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD)) - módosítási eljárás

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás Åsa Westlund részéről

5. módosítás
(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) Az Élelmiszerügyi Tudományos 
Bizottság kiértékelte a szója hemicellulóz 
biztonságosságára vonatkozó információt és 
2003. április 4-én kiadta a véleményét. A 
bizottság úgy döntött, hogy a szója 
hemicellulóz felhasználása elfogadható a 
kérelemben szereplő egyes élelmiszerekben 
való felhasználás és egyes bekeverési 
szintek esetében. Helyénvaló engedélyezni 
az egyes célokra való ilyen alkalmazását.

(9) Az Élelmiszerügyi Tudományos 
Bizottság kiértékelte a szója hemicellulóz 
biztonságosságára vonatkozó információt és 
2003. április 4-én kiadta a véleményét. A 
bizottság úgy döntött, hogy a szója 
hemicellulóz felhasználása elfogadható a 
kérelemben szereplő egyes élelmiszerekben 
való felhasználás és egyes bekeverési 
szintek esetében. Helyénvaló engedélyezni 
az egyes célokra való ilyen alkalmazását. 
Azonban, az allergiában szenvedők 
helyzetének megkönnyítésére, a szóban 
forgó felhasználás nincs megengedve olyan 
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élelmiszereknél, amelyek esetében nem 
várható, hogy szójamaradványokat 
tartalmaznak.

Er. sv

Indokolás

Ha a szója hemicellulóz felhasználását az összes javasolt élelmiszerre kiterjesztjük, az komoly 
mértékben korlátozni fogja az allergiás egyének választási lehetőségeit az élelmiszerek terén. 
Különösen érvényes ez az olyan alapélelmiszerekre, amelyeknél nem várható, hogy allergén 
szójamaradványokat tartalmaznak. A legtöbb élelmiszerhez adagolnak ízesítőket az élelmiszer 
előállítás több fázisában, azzal a kockázattal, hogy elvész a rendelkező cimke. Vannak olyan 
élelmiszer-adalékanyagok, amelyeket szója hemicellulóz helyett lehet alkalmazni és amelyek nem 
váltanak ki allergiás reakciót.

Módosítás Margrete Auken részéről

6. módosítás
1. CIKK, 1A PONT (új)

5. cikk, 3a. francia bekezdés (új) (95/2/EK irányelv)

(1a) Az 5. cikk új 3a. francia bekezdéssel 
egészül ki
"vagy
- ha dokumentációval bizonyítható a 
technológiai igény, hogy magasabb 
értékeket kell megállapítani a III. C. 
mellékletben rögzített meghatározott 
termékre vagy termékcsoportra.”

Er. da

Indokolás

A Bizottság javaslata nincs összhangban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2003-as 
véleményével, amelynek értelmében csupán bizonyos hústermékeknél van szükség hozzáadott 150 
mg/kg mennyiségre, hogy a mikroorganizmusok – beleértve a Clostridium botulinum-ot is –
szaporodását megakadályozhassák. A sózott hústermékek túlnyomó többségénél a hozzáadott 50-
100 mg/kg mennyiség elegendő volna. A fenti módosítás oly módon tesz különbséget a termékek 
között, hogy általában legfeljebb 100 mg/kg a megengedett érték és a nitrit – 150 mg/kg 
hozzáadott mennyiségben– kizárólag  azoknál a kiválasztott termékeknél megengedett, ahol 
eredeti technológiai igény merül fel.
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Módosítás Caroline Lucas részéről

7. módosítás
1A. CIKK (új)

1a. cikk
Ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől 
számított két éven belül, a Bizottság 
javaslatot terjeszt az Európai Parlament és 
a Tanács elé, amely az engedélyezett 
élelmiszer-adalékanyagok össz-számát 
korlátozza. Amikor új adalékanyagra 
kérnek engedélyt, az ágazat tesz javaslatot 
egy másik adalékanyag visszavonására.

Er. en

Indokolás

Az állandóan növekvő számú élelmiszer-adalékanyagok az élelmiszerbiztonság szempontjából 
sok kisebb kockázatot rejtenek magukban, amelyeknek értékelése nem könnyű, és amelyek 
szinergikus hatásokat válthatnak ki a különböző anyagok között. Ennélfogva, az engedélyezett 
élelmiszer-adalékanyagok össz-számát korlátozzuk, így az ágazatnak kell javaslatot tennie egy 
kisebb mértékben alkalmazott adalékanyag visszavonására, amikor egy új adalékanyag 
engedélyezését kérik.

Módosítás Caroline Lucas részéről

8. módosítás
1B. CIKK (új)

1b. cikk
Ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől 
számított két éven belül, a Bizottság 
jelentést terjeszt az Európai Parlament és a 
Tanács elé, amelyben kiértékelik minden 
engedélyezett élelmiszer-adalékanyagra –
beleértve a színezékeket és édesítőszereket 
is – hogy vajon a 89/107/EGK irányelv II. 
mellékletében rögzített engedélyezés 
feltételei továbbra is teljesülnek-e.

Er. en
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Indokolás

Amikor 1988-ban döntöttek az élelmiszer-adalékanyagokkal kapcsolatos közösségi 
jogszabályokról, a jogalkotó ragaszkodott ahhoz, hogy az élelmiszer-adalékanyagokat kizárólag 
akkor hagyhatják jóvá, ha egy sor általános feltétel teljesül:

• indokolt technológiai igény/a fogyasztó haszna

• nem veszélyezteti a fogyasztó egészségét

• nem vezeti félre a fogyasztót

Több mint 15 évvel a jogszabály hatálybalépése után kiértékeljük, vajon a Közösség által 
jóváhagyott sokféle élelmiszer-adalékanyag továbbra is megfelel-e a feltételeknek.

Módosítás Caroline Lucas részéről

9. módosítás
1C. CIKK (új)

1c. cikk
Az 1b. cikkben hivatkozott jelentés 
kifejezetten azoknak az élelmiszer-
adalékanyagoknak az egészségügyi 
hatásaira összpontosít, amelyek 
gyaníthatóan egészségügyi kockázatot 
képviselnek, azaz többek között az E 320 
(butil-hidroxianizol, BHA), E 320 (butil-
hidroxitoluol, BHT), E 385 (kalcium-
dinátrium, EDTA), E 431 
(polioxietilén(40)sztearát; E 432-től E 436-
ig (poliszorbátok), E 1201 
(polivinilpirrolidon), valamint E 1202 
(polivinilpolipirrolidon).

Er. en

Indokolás

Az élelmiszer-adalékanyagok biztonságának átértékelésekor a Bizottság figyelmét azokra az 
anyagokra összpontosítja, amelyeket más intézmények már kritikus jelentőségűként jelöltek meg:

• Az E 320 (butil-hidroxianizol (BHA)) és az E 321 (butil-hidroxitoluol (BHT)) 
adalékanyagok szintetikus antioxidánsok, amelyek allergiás reakciókat provokálhatnak 
ki. Ezeket (a WHO – Egészségügyi Világszervezet – Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége 
(IARC) szerint) esetleg karcinogénnek vagy besorolhatatlannak értékelik, egyszersmind 
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ezek gyaníthatóan endokrin-hasító hatásúak, immunológiai hatásúak és hiperaktivitást 
váltanak ki.

• A kalcium-dinátrium EDTA (E 385) szintetikus antioxidáns, amely ásványi sókkal képez 
vegyületeket, amelyek viszont növelhetik a nehézfémek felszívódását és problémákat 
okozhatnak a metabolizmusban. Ausztráliában nem engedélyezett.

• A polioxietilén(40)sztearát (E 431), ez a szintetikus stabilizálószer, káros 
melléktermékeket tartalmaz (etilénoxid, mono- és dietilénglikolok). 

• A poliszorbátok (E 432-től E 436-ig) szintetikus emulgálószerek, amelyek káros 
szermaradékokat (etilénoxid, etilénglikolok) tartalmazhatnak, növelhetik a lipofil-
anyagok felszívódását, egyszersmind módosíthatják a különböző anyagok emésztését.

Az E 1201 (polivinilpirrolidon) és az E 1202 (polivinilpolipirrolidon) a vinilpirrolidon, vagyis 
egy olyan anyag szermaradékait tartalmazhatják, amelyeket állatok esetében karcinogénnek 
tekintenek. Az E 1201-et a WHO (Egészségügyi Világszervezet) Nemzetközi Rákkutató 
Ügynöksége (IARC) besorolhatatlannak értékelt.

Módosítás Caroline Lucas részéről

10. módosítás
2A. CIKK (új)

2a. cikk
Ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől 
számított két éven belül, a Bizottság 
jelentést terjeszt az Európai Parlament és a 
Tanács elé az aszpartám édesítőszer 
engedélyezésének újbóli értékelésével 
kapcsolatban, beleértve az FDA (az 
Egyesült Államok Élelmiszer- és 
Gyógyszerügynöksége) jóváhagyási 
eljárásainak korábbi értékelését is.
A jelentés ezenkívül jogalkotói javaslatokat 
is tartalmaz az aszpartámot tartalmazó 
termékek címkézésének tökéletesítésére, 
különös tekintettel az olyan, sebezhető 
személyek védelmére, mint a terhes nők, 
csecsemők és kisgyermekek.
A Bizottság ezenkívül újból megvizsgálja –
az összes rendelkezésre álló adat figyelembe 
vételével – a hagyományos Stevia 
édesítőszer használatának korlátozását.

Er. en
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Indokolás

Az aszpartám használata fokozza metabolitjainak, vagyis a metanol/formaldehidnek és a 
fenilalaninnek a hatását, egyszersmind – a beszámolók szerint – többek között fejfájást, 
émelygést és allergiás reakciókat provokál, különösen az erre érzékeny személyeknél. 
Ennélfogva, széles körben elterjedt használatát a Bizottság és az érintett tudományos bizottságok 
újraértékelik, figyelembe véve az összes rendelkezésre álló adatot, egyszersmind tiszteletben 
tartva az óvatosság elvét.
Visszatekintő kiértékelés szükséges, mivel – úgy tűnik – bizonyíték van arra nézve, hogy az 
eredeti vizsgálatok nem bizonyították az aszpartám biztonságosságát. Mindazonáltal, a további 
jóváhagyások főként az FDA (az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügynöksége) 
értékelésén alapulnak.

Módosítás Mojca Drčar Murko részéről

11. módosítás
2A. CIKK (új)

2a. cikk
A Bizottság jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé a 94/35/EK 
irányelvben új kategória bevezetéséről 
„sport-italok” számára, amely termék 
csoport olyan összetételű, hogy megfeleljen 
egy speciális táplálkozási követelménynek. 
Ez a jelentés többek között feltárja az 
édesítőszerek használatának csökkentését 
olyan termékek esetében, amelyek – a 30%-
tól 25%-ig terjedő jelenlegi küszöbhöz 
képest – „energia szempontjából 
csökkentett értékűek vagy nem 
tartalmaznak hozzáadott cukrot”.

Er. en

Indokolás

Mivel nem létezik standard termék összehasonlítás céljára, édesítőszert kell olyan szinten 
hozzáadni, hogy – ha azt cukorral helyettesítik – a termék 30%-kal kevesebb energiát 
tartalmazna, mint a teljes cukor-egyenértéket tartalmazó termék. Mindez pedig több édesítőszer 
hozzáadását igényli, mint amire ahhoz van szükség, hogy az íz elfogadhatóságával és a 
táplálkozási követelményeknek megfeleljenek, ami egyszersmind túl édes terméket is eredményez.
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Módosítás Caroline Lucas részéről

12. módosítás
I. MELLÉKLET, 3 (AA) PONT (új)

III. melléklet, B. pont (95/2/EK irányelv)

(aa) a B. rész a következőképpen módosul:
Az alábbi megjegyzéssel egészül ki:
"2a. Szulfitok alkalmazását a termék 
címkéjén fel kell tüntetni, hogy az 
allergiásakat és asztmásakat a szulfátok és 
szulfitok az élelmiszerben való jelenlétére 
figyelmeztessék”

Er. en

Indokolás

A szulfátok és szulfitek az asztmásak és allergiásak számára veszélyesek lehetnek. Ennélfogva 
lényeges, hogy jól olvasható címke figyelmeztesse az érdekelt fogyasztókat ezeknek az 
adalékanyagoknak a jelenlétére az élelmiszerben.

Módosítás Mojca Drčar Murko részéről

13. módosítás
I. MELLÉKLET, 3 (AA) PONT (új)

III. melléklet, B. pont (95/2/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Rákok és lábasfejűek
- főzve 50

A Parlament módosításai

Rákok és lábasfejűek
- főzve 150

Er. en
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Indokolás

Az SO2 formájában kifejezett maximális szint megváltozott, hogy a 95/2/EK irányelvben szereplő 
„technikai hibát” kijavítsuk, mivel a megengedett kéndioxid-szintek indokolhatatlanul sokkal 
alacsonyabbak főtt rákok esetében, mint nyers rákoknál.

Módosítás María del Pilar Ayuso González részéről

14. módosítás
I. MELLÉKLET, 3 (AA) PONT (új)

III. melléklet, B. rész (95/2/EK irányelv)

A Bizottság javaslata

Rákok és lábasfejűek
-főzve 50(1)

A Parlament módosításai

Rákok és lábasfejűek

-főzve 50(1)

-rákok a Paneidae,  Solenceridae és Aristeidae családból:

- legfeljebb 80 egységig 135(1) 
- 80 és 120 egység között 180(1)

- 120 egység fölött 270(1)

Er. es

Indokolás

Amikor a végrehajtási irányelvet elfogadták, megállapítást nyert, hogy a főzés a szulfitok szintjét 
a szint egyharmadával csökkenti friss rákok esetében. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem ez a 
helyzet és hogy ez a szint legfeljebb 10%-kal csökken. Ez a tény viszont –azzal a ténnyel együtt, 
hogy a jelenlegi 50 mg/kg-s szint nem védi meg a főtt garnélarákokat a melanózistól – azt jelzi, 
hogy az SO2-nek a főtt termékeknél jelentkező jelenlegi maximális szintjét összhangba kell hozni 
a jelenleg a friss rákoknál megengedett maximális szinttel. Ez pedig nem a rákoknál jelenleg 
alkalmazandó szulfit-mennyiségek növelésének, hanem egy adott hiba helyesbítésének kérdése.

Módosítás John Bowis részéről

15. módosítás
I. MELLÉKLET, 3 (AA) PONT (új)

III. melléklet, B. rész (95/2/EK irányelv)
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A Parlament módosítása

(aa) a B. rész a következő sorokkal egészül ki:

Étkezési szőlő 10 mg/kg
Friss licsi 10 mg/kg

Er. en

Indokolás

Mind a fogyasztók, mind pedig az ágazat szempontjából rendkívüli jelentőségű annak biztosítása, 
hogy a szóban forgó, népszerű termékek folyamatosan kaphatók legyenek.

Az SO2-nek meg kell akadályoznia botritis kialakulását az étkezési szőlőn, ami tudniillik a szőlő 
megromlását eredményezi; egyszersmind meg kell akadályoznia, hogy a friss licsi 
megsavanyodjék. Új bejegyzés szükséges a 95/2 irányelv B. részének III. mellékletében annak 
biztosítására, hogy a szóban forgó termékek továbbra is folyamatosan a fogyasztók 
rendelkezésére álljanak. Mivel a termékek számos, a szóban forgó bejegyzést már eszközlő 
tagállamban kaphatók, ez a bejegyzés biztosítja a jogi érthetőséget, ugyanakkor nem várható, 
hogy mindez jelentősen hozzájárulna a kéndioxid-bevitelhez.

Módosítás John Bowis részéről

16. módosítás
I. MELLÉKLET, 3 (AA) PONT (új)

III. melléklet, B. rész (95/2/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Konzervált fehérhúsú cseresznye, rehidratált szárított 
gyümölcs és licsi

100 mg/kg

A Parlament módosításai

(aa) a B. részben a táblázat a 
következőképpen módosul:

Feldolgozott szárított gyümölcs 650 mg/kg
Konzervált fehérhúsú cseresznye és licsi 100 mg/kg

Er. en

Indokolás

A módosítás azáltal helyesbít egy anomáliát a 95/2/EK irányelvben, hogy 10 mg/kg-ról 650 
mg/kg-ra emeli az SO2 megengedhető szintjét rehidratált szárított gyümölcsnél. A jelenleg 
megengedett maximális 100 mg/kg SO2-szint rehidratált szárított gyümölcs esetében 
megakadályozza, hogy a szárított gyümölcsöt az élelmiszergyártás során, mint konzerv 
gyümölcsbefőttet vagy gyümölcslével készített, reggelihez fogyasztandó gyümölcsételt 
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alkalmazzák – mivel nincs olyan mechanizmus, amely a fölösleges SO2-értéket levinné 100 
mg/kg-ra, miközben továbbra is kereskedelmi szempontból elfogadható terméket ad. Mindez 
ellentmond annak, hogy a szárított gyümölcsöt legfeljebb 2000 mg/kg-os szinten, viszont a 
további feldolgozásra (azaz rehidratálásra) kerülő gyümölcsöt csak 100 mg/kg-értéken 
engedélyezzük.

Módosítás Horst Schnellhardt és Thomas Ulmer részéről

17. módosítás
I. MELLÉKLET, 3 (B) PONT

III. melléklet, C. rész (95/2/EK irányelv)A Bizottság által javasolt szöveg

E 249
E 250

Kálium-nitrit*
Nátrium-nitrit*

Hústermékek
Sterilizált hústermékek (Fo > 3.00)**

Wiltshire pácolt szalonna és sonka 

Szárazon pácolt szalonna és sonka

Pácolt nyelv, zselés borjúhús, 
szegyhús

150 mg/kg
100 mg/kg

NaNo2-ként kifejezve
175 mg/kg 
maradványként
175 mg/kg 
maradványként
10 mg/kg 
maradványként
NaNo2-ként kifejezve

E 251
E 252

Nátrium-nitrát
Kálium-nitrát

Hőkezelés nélküli hústermékek

Wiltshire pácolt szalonna és sonka

Szárazon pácolt szalonna és sonka

Pácolt nyelv, zselés borjúhús, 
szegyhús

150 mg/kg 
NaNo3-ként kifejezve 

250 mg/kg 
maradványként

250 mg/kg 
maradványként

10 mg/kg 
maradványként

NaNo3-ként kifejezve

E 251

E 252

Nátrium-nitrát

Kálium-nitrát

Kemény, félkemény és féllágy sajtok

Tejalapú sajthelyettesítő 
készítmények

Pácolt hering és sprotni

150 mg/kg a sajt-
tejben
150 mg/kg a sajt-
tejben
500 mg/kg

NaNo3-ként kifejezve
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A Parlament módosításai

E 249 Kálium-nitrit* Hústermékek 150 mg/kg

E 250 Nátrium-nitrit* Sterilizált hústermék (Fo > 3,00)** 100 mg/kg NaNo2-
ként kifejezve

Wiltshire pácolt szalonna és sonka 175 mg/kg 
maradványként

Szárazon pácolt szalonna és sonka 175 mg/kg 
maradványként

Pácolt nyelv, zselés borjúhús, 
szegyhús

10 mg/kg 
maradványként
NaNo2-ként kifejezve

Száraz és vizes pácolt sonka 50 mg/kg 
maradványként

E 251 Nátrium-nitrát Nem hőkezelt hústermékek 150 mg/kg NaNo3-
ként kifejezve

E 252 Kálium-nitrát

Wiltshire pácolt szalonna és sonka 250 mg/kg 
maradványként

Szárazon pácolt szalonna és sonka 250 mg/kg 
maradványként

Pácolt nyelv, zselés borjúhús, 
szegyhús

10 mg/kg 
maradványként 
NaNo3-ként kifejezve

Száraz és vizes pácolt sonka 250 mg/kg 
maradványként

Szárazkolbász, legalább 4 hétig 
pácolva, <=1,7 víz:fehérje aránnyal

100mg/kg 
maradványként

E 251
E 252

Nátrium-nitrát
Kálium-nitrát

Kemény, félkemény és lágy sajtok

Tejalapú sajthelyettesítő 
készítmények

Pácolt hering és sprotni

150 mg/kg a sajt-
tejben

150 mg/kg a sajt-
tejben

500 mg/kg
NaNo3-ként kifejezve 
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Er. de

Indokolás

A hagyományos német termékek, a száraz és nedves pácolt sonka, például Feketeerdő-sonka, 
esetében javasolt, hogy a jelenlegi rendelkezéseket fenntartsuk (50 mg nitrit/kg és 250 mg 
nitrát/kg maradvány a végtermékben) ugyanúgy, mint például az Angliából származó termékekre 
vonatkozó különleges rendelkezések esetén. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
megállapította, hogy a nitrát és nitrit használata hozzájárul a mikrobiológiai biztonsághoz, 
egyszersmind megőrzi a hagyományos íz-, szín- és antioxidáns-stabilitást.

A hagyományos német szárazkolbász esetében javasolt, hogy eltérést alkalmazzanak a 100 mg 
nitrát/kg-os értékre, mint a végtermékben jelenlévő maradványra, ugyanúgy, mint például az 
Angliából származó termékekre vonatkozó különleges rendelkezések esetén. Az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a nitrát és nitrit használata hozzájárul a 
mikrobiológiai biztonsághoz, egyszersmind megőrzi a hagyományos íz-, szín- és antioxidáns-
stabilitást.

Módosítás Caroline Lucas részéről

18. módosítás
I. MELLÉKLET, 3 (B) PONT

III. melléklet, C. rész (95/2/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

„E 
szám

Megnevezés Élelmiszer Az előállítás során 
hozzáadható maximális 
szint

„E 249 Kálium-nitrit* Hústermékek 150 mg/kg
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E 250 Nátrium-nitrit* Sterilizált hústermékek (Fo > 3.00)**

Wiltshire pácolt szalonna és sonka

Száraz pácolt szalonna és sonka

Pácolt nyelv, zselés borjúhús, 
szegyhús

100 mg/kg NaNo2-ként 
kifejezve

175 mg/kg 
maradványként

175 mg/kg 
maradványként

10 mg/kg 
maradványként

NaNo2-ként kifejezve

E 251

E 252

Nátrium-nitrát

Kálium-nitrát

Nem hőkezelt hústermékek

Wiltshire pácolt szalonna és sonka
Szárazon pácolt szalonna és sonka

Pácolt nyelv, zselés borjúhús, 
szegyhús

150 mg/kg 

NaNo3-ként kifejezve 
250 mg/kg 
maradványként
250 mg/kg 
maradványként
10 mg/kg 
maradványként
NaNo3-ként kifejezve

E 251
E 252

Nátrium-nitrát
Kálium-nitrát

Kemény, félkemény és féllágy sajtok
Tejalapú sajthelyettesítő termékek

Pácolt hering és sprotni

150 mg/kg a sajt-tejben
150 mg/kg a sajt-tejben

500 mg/kg
NaNo3-ként kifejezve”

A Parlament módosításai

„E 
szám

Megnevezés Élelmiszer Maximális 
maradvány-
mennyiség

Az előállítás során 
hozzáadható 
maximális szint

„E 249 Kálium-nitrit* Hústermékek 100 mg/kg 150 mg/kg
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E 250 Nátrium-nitrit* Sterilizált 
hústermék (Fo > 
3.00)**

100 mg/kg 100 mg/kg 

NaNo2-ként 
kifejezve

Wiltshire pácolt 
szalonna és sonka

175 mg/kg

Szárazon pácolt 
szalonna és sonka

175 mg/kg

Pácolt nyelv, zselés 
borjúhús, szegyhús

10 mg/kg; NaNo2-
ként kifejezve

E 251 Nátrium nitrát Nem hőkezelt 
hústermékek

100 mg/kg 150 mg/kg 
NaNo3-ként 
kifejezve

E 252 Kálium-nitrát

Wiltshire pácolt 
szalonna és sonka

250 mg/kg

Szárazon pácolt 
szalonna és sonka

250 mg/kg

Pácolt nyelv, zselés 
borjúhús, szegyhús

10 mg/kg 
NaNo2-ként kifejezve

E 251 Nátrium-nitrát Kemény, 
félkemény és 
féllágy sajtok

50 mg/kg 150 mg/kg a sajt-
tejben

E 252 Kálium-nitrát

Tejalapú 
sajthelyettesítő 
termékek

50 mg/kg 150 mg/kg a sajt-
tejben

Pácolt hering és 
sprotni

200 mg/kg; 
NaNo2-ként kifejezve

500 mg/kg 
NaNo3-ként 
kifejezve”

Er. en

Módosítás Dan Jørgensen részéről

19. módosítás
I. MELLÉKLET, 3 (B) PONT

III. melléklet, C. rész (95/2/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

E 249 Kálium-nitrit* Hústermékek 150 mg/kg
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A Parlament módosításai

E 249 Kálium-nitrit* (1) Hústermékek 100 mg/kg

(1) Legfeljebb 150 mg/kg-os érték állapítható meg bizonyos termékekre, lásd az 5. cikket.

Er. da

Indokolás

A Bizottság javaslata nincs összhangban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2003-as 
véleményével, amelynek értelmében csupán bizonyos hústermékeknél van szükség hozzáadott 150 
mg/kg mennyiségre, hogy a mikroorganizmusok – beleértve a Clostridium botulinum-ot is –
szaporodását megakadályozhassák. A sózott hústermékek túlnyomó többségénél a hozzáadott 50-
100 mg/kg mennyiség elegendő volna. A fenti módosítás oly módon tesz különbséget a termékek 
között, hogy általában legfeljebb 100 mg/kg a megengedett érték és a nitrit – 150 mg/kg 
hozzáadott mennyiségben – kizárólag azoknál a kiválasztott termékeknél megengedett, ahol 
eredeti technológiai igény merül fel.

Módosítás Margrete Auken részéről

20. módosítás
I. MELLÉKLET, 3 (B) PONT

III. melléklet, C. rész (95/2/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

E 249 Kálium-nitrit* Hústermékek 150 mg/kg
E 250 Nátrium-nitrit*

A Parlament módosításai

E 249 Kálium-nitrit* (1) Hústermék 100 mg/kg
E 250 Nátrium-nitrit*(1)

(1) Legfeljebb 150 mg/kg-os érték állapítható meg bizonyos termékekre, lásd az 5. cikket.

Er. da

Indokolás

A Bizottság javaslata nincs összhangban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2003-as 
véleményével, amelynek értelmében csupán bizonyos hústermékeknél van szükség hozzáadott 150 
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mg/kg mennyiségre, hogy a mikroorganizmusok – beleértve a Clostridium botulinum-ot is –
szaporodását megakadályozhassák. A sózott hústermékek túlnyomó többségénél a hozzáadott 50-
100 mg/kg mennyiség elegendő volna. A fenti módosítás oly módon tesz különbséget a termékek 
között, hogy általában legfeljebb 100 mg/kg megengedett érték és a nitrit – 150 mg/kg hozzáadott 
mennyiségben – kizárólag azoknál a kiválasztott termékeknél megengedett, ahol eredeti 
technológiai igény merül fel.

Módosítás Caroline Lucas részéről

21. módosítás
I. MELLÉKLET, 3 (B A) PONT (új)

III. melléklet, C rész (94/35/EK irányelv)

(ba) a C részből el kell hagyni a következő 
sorokat:

E 234 Niszin (1) Dara- és tapióka-pudingok és 
hasonló termékek

3 mg/kg

Érlelt sajt és ömlesztett sajt 12,5 mg/kg

Clotted cream (Sűrített tejföl) 10 mg/kg

Mascarpone sajt 10 mg/kg

E 235 Natamicin Az alábbiak felületi kezelése:

- kemény, félkemény és féllágy 
sajt

- szárított, füstölt kolbász 1 mg/dm² 
felület (5 mm-
es mélységben 
nincs jelen)

Er. en

Indokolás

A niszin és a natamicin egyaránt antibiotikum. A natamicint a humán gyógyászatban 
alkalmazzák és a vele szembeni rezisztencia mindenképpen elkerülendő. A Bizottság – a 
mikróbákkal szembeni rezisztencia elleni közösségi stratégiára vonatkozó közleményében (COM 
(2001)333) – bejelentette, hogy „felül fogja vizsgálni a szóban forgó anyagok használatának 
biztonságosságát és szükségességét”. A szóban forgó felülvizsgálásra most sor kerül és 
mindaddig, amíg a szóban forgó adalékanyagok biztonságossága tudományosan nem 
garantálható, azokat betiltjuk.
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Módosítás Mojca Drčar Murko részéről

22. módosítás
I. MELLÉKLET, 3 (CA) PONT (új)

III. melléklet, D. rész (95/2/EK irányelv)

(ca) a D. rész az alábbi sorral egészül ki:

E 319 Tercier butil-
hidrokinon 
(TBHQ)1

Lényegében vízmentes zsírok és olajok 200 mg/kg (zsírra 
kifejezve)

80% zsírnál kevesebbet tartalmazó 
emulzió
Főként olaj-víz típusú zsír-emulziók, 
beleértve a kevert és/vagy ízesített, zsír-
emulziókon alapuló termékeket
Halolaj 200 mg/kg
Margarin és hasonló termékek 200 mg/kg (zsírra 

kifejezve)
Margarin- és vajkeverékek
Kenyér és hasonló termékek 200 mg/kg (zsírra 

kifejezve)
Finom pékáru
Kakaó alapú cukorkaáru, beleértve a 
csokoládét is
Cukorkaáru
Gabona alapú snack élelmiszerek
Fagyasztott hal, halfilé és haltermékek, 
beleértve a puhatestűeket, rákokat és 
tüskésbőrűeket

200 mg/kg
(zsírra kifejezve)

Fűszerezés és fűszernövények 200 mg/kg (zsírra 
kifejezve)

Levesek és főzetek
Dehidratált hús
Szószok
Feldolgozott héjas gyümölcsök
Esszenciális olajok 200 mg/kg
Ízesítők

1 Külön-külön vagy a BHA-val, BHT-val és propil-galláttal együttesen
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Er. en

Indokolás

A tercier butil-hidrokinonnak (TBHQ), mint új antioxidánsnak, a legfeljebb 200 mg/kg szinten 
olajoknál, zsíroknál és élelmiszereknél történő felhasználás érdekében történő bevonása, az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2004. július 12-i pozitív véleményét követően.
A TBHQ-t olajok, zsírok és élelmiszerek oxidációs minőségromlásának stabilizálásakor, az 
avasodás termékeknél történő kialakulásának késleltetésekor és a termékek lejárati idejének 
meghosszabbításakor alkalmazzák.
A TBHQ nem mutat semmilyen elszíneződést, ha vas jelenlétében alkalmazzák és nem termel 
semmilyen észrevehető szagot vagy ízt, amikor különböző olajokhoz, zsírokhoz és 
élelmiszerekhez adagolják. Jól oldódik élelmiszerekben, zsírokban és olajokban, egyszersmind 
kombinálható más létező antioxidánsokkal is, mint például BHA és BHT, ha nagymértékben 
hatékony antioxidáns-kombinációkat kell kialakítani.

Módosítás María del Pilar Ayuso González részéről

23. módosítás
I. MELLÉKLET, 4 (B) PONT

IV. melléklet (95/2/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

E 968 Eritritol Élelmiszerek általában (az italok és a 
2. cikk (3) bekezdésében említett 
élelmiszerek kivételével)

quantum satis 

Fagyasztott és mélyfagyasztott 
feldolgozatlan halak, rákok, 
puhatestűek és lábasfejűek

quantum satis

Likőrök quantum satis

(Édesítésen 
kívüli egyéb 
célra)

A Parlament módosításai

E 968 Eritritol Élelmiszerek általában (az italok és a 
2. cikk (3) bekezdésében említett 
élelmiszerek kivételével)

quantum satis 
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Fagyasztott és mélyfagyasztott 
feldolgozatlan halak, rákok, 
puhatestűek és lábasfejűek

quantum satis

Likőrök quantum satis

Alkoholmentes aromatizált italok 15 g/l
Tej alapú italok 15 g/l
Kávé, tea és gyógynövénytea alapú 
italok

15 g/l

Fagyasztott italok (jégkásás italok) 15 g/l
(Édesítésen 
kívüli egyéb 
célra)

Er. es

Indokolás

Az eritritol nagymérvű emésztési eltűrhetősége teszi lehetővé, hogy biztonságosan alkalmazzák 
alkoholmentes italoknál. Az Európai Unión kívüli 16 országban engedélyezik alkalmazását 
egészen 35g/l szintig. Az itt javasolt szinten (15 g/l), alkalmazása – 0,5 l mennyiségű ital 
elfogyasztásakor – 7,5 g eritritol bevitelét jelentené. Ez a mennyiség 25%-kal kevesebb, mint a 
vizsgált adag és úgy találták, hogy annak nincs semmilyen hashajtó hatása felnőtteknél; az erre 
vonatkozó vizsgálatot a lehető legnehezebb emésztési feltételek között, azaz – egyetlen adagban –
vizes oldat formájában és éhgyomorra végezték. Eltűrhetőségi szintje hasonló 0,5 l almalé 
beviteléhez, ami természetes formában és 4 g/l átlagos koncentrációs szint mellett szorbitolt 
tartalmaz (az almalé természetes körülmények között literenként akár 7 g szorbitolt is 
tartalmazhat).

Módosítás Åsa Westlund részéről

24. módosítás
I. MELLÉKLET, 4 (C) PONT

IV. melléklet (95/2/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

„E 426 Szója hemicellulóz Tejtermék alapú italok

A 2002/46/EK irányelvben 
meghatározott élelmiszer 
kiegészítők
Emulgeált szószok

Pékáruk

5 g/l
1,5 g/kg

30 g/l
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Tészták
Rizs

Feldolgozott burgonya és rizs 
termékek (beleértve a fagyasztott, 
mélyfagyasztott, hűtött és szárított 
termékeket)
Elősütött fagyasztott és 
mélyfagyasztott burgonyák
Dehidratált, sűrített, hűtött és 
mélyhűtött tojástermékek
Zselés édességek a zselés 
minicsészék kivételével

Ízesítőanyagok

10 g/kg

10 g/kg
10 g/kg
10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

1,5 g/kg

A Parlament módosításai

„E 426 Szója hemicellulóz Tejtermék alapú italok 5 g/l

A 2002/46/EK irányelvben 
meghatározott élelmiszer 
kiegészítők

1,5 g/kg

Emulgeált szószok 30 g/l

Pékáruk 10 g/kg
Feldolgozott burgonya és rizs 
termékek (beleértve a 
fagyasztott, mélyfagyasztott, 
hűtött és szárított termékeket)

10 g/kg

Elősütött, fagyasztott és 
mélyfagyasztott burgonyák

10 g/kg

Dehidratált, sűrített, hűtött és 
mélyhűtött tojástermékek

10 g/kg

Zselés édességek a zselés 
minicsészék kivételével

10 g/kg

Er. sv

Indokolás

Ha a szója hemicellulóz felhasználását az összes javasolt élelmiszerre kiterjesztjük, az komoly 
mértékben korlátozni fogja az allergiás egyének választási lehetőségeit élelmiszerek terén. 
Különösen érvényes ez az olyan alapélelmiszerekre, amelyeknél nem várható, hogy allergén 
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szójamaradványokat tartalmazzanak. A legtöbb élelmiszerhez adagolnak ízesítőket az élelmiszer 
előállítás több fázisában, azzal a kockázattal, hogy elvész a rendelkező cimke. Vannak olyan 
élelmiszer-adalékanyagok, amelyeket szója hemicellulóz helyett lehet alkalmazni, és amelyek 
nem váltanak ki allergiás reakciót.

Módosítás Caroline Lucas részéről

25. módosítás
I. MELLÉKLET, 4 (C) PONT

IV. melléklet, E 426, megjegyzés a táblázat után (új) (95/2/EK irányelv)

A GM szójából származó szója hemicellulóz 
esetében, a termék címkézése „genetikailag 
módosított szójából származó szója 
hemicellulózt tartalmaz”.

Er. en

Módosítás Mojca Drčar Murko részéről

26. módosítás
I. MELLÉKLET, 4 (CA) PONT (új)

IV. melléklet (95/2/EK irányelv)

(ca) a következő sorral egészül ki:

E XXX Keményítő 
alumínium 
oktenil
szukcinát 
(SAOS)

Vitamin- és tápanyag-
készítmények, diétás élelmiszer-
kiegészítőknél történő 
alkalmazásra

Quantum satis

Er. en

Indokolás

A keményíőt- alumínium-oktenil-szukcinát (SAOS), mint csomósodásgátló szer, bevonása  az 
1995/2/EK irányelv IV. mellékletében szereplő élelmiszereknél történő felhasználásra szánt 
vitamin- és tápanyag-készítményeknél, az élelmiszerügyi tudományos bizottság (ÉTB) pozitív 
véleményét követően.
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Módosítás Caroline Lucas részéről

27. módosítás
I. MELLÉKLET, 4 (CA) PONT (új)

IV. melléklet (95/2/EK irányelv)

(ca) a következő sorokat el kell hagyni:

E 520 Alumínium-szulfát Tojásfehérje 30 mg/kg
E 521 Alumínium-nátrium-

szulfát
Kandírozott, kristályosított és 
fényezett gyümölcs és zöldség

200 mg/kg
külön-külön vagy 
együttesen, 
alumíniumban 
kifejezve

E 522 Alumínium-kálium-
szulfát

E 523 Alumínium-ammónium-
szulfát

Er. en

Indokolás

Ezek az adalékanyagok szabad alumíniumot szabadítanak fel, ami mérgezéshez vezethet és úgy 
tűnik, hogy közreműködik az Alzheimer-kór kiváltásában is. A bizonyos vese-elégtelenségekben 
szenvedők e szervében felgyűlhet az alumínium. Ezek az adalékanyagok ennélfogva betiltandók.

Módosítás Caroline Lucas részéről

28. módosítás
I. MELLÉKLET, 4 (CD) PONT (új)

IV. melléklet (95/2/EK irányelv)

(cd) az alábbi sort el kell hagyni:

E 541 Nátrium-
alumínium-
foszfát, savas

Finom pékáru (kizárólag 
pogácsa és piskótaféleségek)

1 g/kg 
alumíniumban 
kifejezve

Er. en

Indokolás

Ezek az adalékanyagok szabad alumíniumot szabadítanak fel, ami mérgezéshez vezethet és úgy 
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tűnik, közreműködik az Alzheimer-kór kiváltásában is. A bizonyos vese-elégtelenségekben 
szenvedők e szervében felgyűlhet az alumínium. Ennélfogva a nátrium-alumínium-foszfát 
betiltandó.

Módosítás Caroline Lucas részéről

29. módosítás
I. MELLÉKLET, 4 (CC) PONT (új)

IV. melléklet (95/2/EK irányelv)

(cc) az alábbi sorokat el kell hagyni: 

E 620 
E 621
E 622

Glutaminsav
Mononátrium-glutamát
Monokálium-glutamát

Általában az élelmiszerek 
(kivéve a 2. cikk (3) 
bekezdésében 
hivatkozottakat)

10 g/kg 
külön-külön 
vagy 
együttesen

E 623
E 624
E 625

Kalcium-diglutamát
Monoammónium-glutamát
Magnézium-diglutamát

Fűszernövények és fűszerek quantum 
satis

Er. en

Indokolás

Ezek az ízfokozók bizonyos esetekben idegrendszeri tüneteket (csökkent érzékelőképességet a 
nyakon, a karokban és a háton), valamint rendszertelen szívverést provokálhatnak. 
Állatkísérletek során ezek az anyagok reprodukciós rendellenességeket provokáltak 
patkányoknál. Arról is beszámoltak már, hogy ezek problémát jelentenek asztmásak számára.

Módosítás John Bowis részéről

30. módosítás
II. MELLÉKET, (BA) PONT (új)

Melléklet (94/35/EK irányelv)

(ba) az E 950-esnél, az „Alkoholmentes italok” alatt az alábbiakkal egészül ki:
”E 950 Aceszulfám K - Víz alapú italok, amelyek –

különösen sportolóknál – az 
intenzív izommunka-ráfordítás 
pótlására szolgálnak

250 mg/l”

Er. en
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Indokolás

Az intenzív izommunka-ráfordítás – különösen sportolóknál történő – pótlását célzó italok 
egyrészt cukrokkal, másrészt édesítőszerekkel összeállítottak, hogy az egyedi összetételi 
követelményeknek megfeleljenek. A jelenlegi tétel azonban az optimális ízhez szükségesnél több 
édesítőszer hozzáadását erőlteti, ezzel pedig olyan terméket eredményez, amelyet a sportolók túl 
édesnek tekintenek. Ez a tétel a gyártóknak megengedné, hogy e termékek gyártása során 
kevesebb édesítőszert alkalmazzanak, ezzel pedig azokat a fogyasztók számára elfogadhatóbbá 
tenné.

Módosítás John Bowis részéről

31. módosítás
II. MELLÉKLET, (BB) PONT (új)

Melléklet (94/35/EK irányelv)

(bb) az E 951-esnél, az „Alkoholmentes 
italok” alatt az alábbiakkal egészül ki:

"E 951 Aszpartám - Víz alapú italok, amelyek –
különösen sportolóknál – az 
intenzív izommunka-ráfordítás 
pótlására szolgálnak

400 mg/l”

Er. en

Indokolás

Az intenzív izommunka-ráfordítás – különösen sportolóknál történő – pótlását célzó italok 
egyrészt cukrokkal, másrészt édesítőszerekkel összeállítottak, hogy az egyedi összetételi 
követelményeknek megfeleljenek. A jelenlegi tétel azonban az optimális ízhez szükségesnél több 
édesítőszer hozzáadását erőlteti, ezzel pedig olyan terméket eredményez, amelyet a sportolók túl 
édesnek tekintenek. Ez a tétel a gyártóknak megengedné, hogy e termékek gyártása során 
kevesebb édesítőszert alkalmazzanak, ezzel pedig azokat a fogyasztók számára elfogadhatóbbá 
tenné.

Módosítás Caroline Lucas részéről

32. módosítás
II. MELLÉKLET, (BA) PONT (új)

Melléklet (94/35/EK irányelv)

(ba) minden, az E 952 (ciklámsav és annak 
Na-, valamint Ca-sói) alkalmazására 
vonatkozó sor a mellékletből törölve
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Er. en

Indokolás

A ciklámsavról, amelyet az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügynöksége (FDA) nem 
engedélyez, kimutatták, hogy csökkenti a tesztoszteron-szinteket, egyszersmind herezsugorodást 
provokál patkányoknál. Gyanítható, hogy karcinogén hatása van és a 7 mg/kg testsúlyra vetített 
megengedhető napi bevitel (ADI) könnyen túlléphető, ha különböző üdítőitalokban és más 
termékekben jelen van.

Módosítás John Bowis részéről

33. módosítás
II. MELLÉKLET, (BC) PONT (új)

Melléklet (94/35/EK irányelv)

(bc) az E 955-ösnél, az „Alkoholmentes italok” címszó alatt az alábbival egészül ki:

"E 955 Szukralóz - Víz alapú italok, amelyek –
különösen sportolóknál – az 
intenzív izommunka-ráfordítás 
pótlására szolgálnak

250 mg/l"

Er. en

Indokolás

Az intenzív izommunka-ráfordítás – különösen sportolóknál történő – pótlását célzó italok 
egyrészt cukrokkal, másrészt édesítőszerekkel összeállítottak, hogy az egyedi összetételi 
követelményeknek megfeleljenek. A jelenlegi tétel azonban az optimális ízhez szükségesnél több 
édesítőszer hozzáadását erőlteti, ezzel pedig olyan terméket eredményez, amelyet a sportolók túl 
édesnek tekintenek. Ez a tétel a gyártóknak megengedné, hogy e termékek gyártása során 
kevesebb édesítőszert alkalmazzanak, ezzel pedig azokat a fogyasztók számára elfogadhatóbbá 
tennék.
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